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Члан 1.

Скупштина општине Беочин

039
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, донeла је
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ
ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА (ПИРОТЕХНИЧКИХ
ПРОИЗВОДА И ЛОВАЧКЕ МУНИЦИЈЕ)
У К.О. БЕОЧИН

Ред.
бр.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

примерак 300,00 динара

Овом одлуком доноси се План детаљне
регулације комплекса за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције) у K.O. Беочин (у даљем тексту:
План), који је израђен од стране ЈП "Завод за
урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под
бројем Е – 2388, 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:

Назив графичког приказа

Размера

Постојеће стање
Положај предметне локације у ширем окружењу – извод из ППО Беочин
Постојећа функционална организација у обухвату Плана са претежном
наменом земљишта
Планска решења Плана детаљне регулације
Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана
Функционална организација простора – подела на целине и зоне са
предлогом одређивања површина јавне намене
Намена површина, објеката, саобраћаја и зеленила
Саобраћајна
инфраструктура,
регулација
и
нивелација
са
карактеристичним попречним профилом
Планиране трасе, коридори и мрежа јавне комуналне инфраструктуре са
зоном заштите

--1:1000

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.
Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у складу
са Законом о планирању и изградњи.

Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III.
Члан 4.

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.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-9
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.02.2015.године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ
ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА (ПИРОТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА И ЛОВАЧКЕ МУНИЦИЈЕ)
У К.О. БЕОЧИН
УВОД
Израдa Плана детаљне регулације комплекса за складиштење и промет експлозивних материја
(пиротехничких производа и ловачке муниције) у К.О. Беочин (у даљем тексту: План) започета је
док је на снази био Просторни план општине Беочин (''Службени лист општина Срема'', бр. 20/09).
Тим Просторним планом било је утврђено да је могуће, уз израду одговарајућег урбанистичког
плана, формирати грађевинско земљиште за потребе изградње појединачних радних комплекса на
пољопивредном земљишту који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног
процеса могу потенцијално да угрозе стање животне средине у насељу.
Тада је, поштујући смернице за даљу разраду ППО Беочин, а на основу Програмског задатка
Носиоца израде плана и иницијативе за формирање и изградњу комплекса за складиштење и
промет експлозивних материја (пиротехничких производа и ловачке муниције), приступљено
изради Плана. Послови израде Плана поверени су ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, у
складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације комплекса за складиштење и промет
пиротехничких средстава у К.О. Беочин ("Службени лист општин a Срема", бр. 4/10).
У међувремену је усвојен нови Просторни план општине Беочин ("Службени лист општина Срема",
бр. 13/12), који представља плански основ за израду овог Плана.. Овим планом је предметни
простор дефинисан као радна зона (бр. 4) ван границе грађевинског подручја насеља, за коју је
прописана обавеза израде плана детаљне регулације .
Планом су обухваћене парцеле на којима се налазе стари војни магацини који нису у употреби
дужи низ година, и чијом је делимичном реконструкцијом, као и изградњом нових садржаја
предвиђено формирање планираног комплекса. У обухвату се такође налазе и парцеле приступног
пута до предметне локације.
У оквиру Плана сагледане су конкретне могућности простора и дата просторна организација
комплекса, подела на функционалне зоне, као и решења намене површина, диспозиција објеката и
њихова међусобна повезаност.
На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у простору, израђен је
План који предлаже оптималну просторну и функционалну организацију простора.
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА У ВИДУ ЗАКЉУЧКА

Простор у предложеном обухвату Плана налази се изван грађевинског подручја насеља Беочин
(изван границе градског грађевинског земљишта), осим постојећег приступног пута-улице,
непосредно уз западну границу насеља Думбово. Источну границу простора у предложеном
обухвату чини Часорски поток, а са остале три стране простор се граничи са парцелама
пољопривредног земљишта.
На предметној локацији затечени су помоћни објекат и два војна магацина који тренутно нису у
употреби.
С обзиром да су магацини и раније били у функцији складиштења експлозивних материја, око њих
у једном делу постоје изграђени грудобрани које је потребно у одређеној мери реконструисати и
прилагодити планираним садржајима и капацитетима.
До предметних парцела постоји неадекватан приступни пут. На предметној локацији не постоји
водопривредна, електроенергетска, термоенергетска и електронска комуникациона инфраструктура.
Подаци о квалитету ваздуха, воде и земљишта, као и о буци на простору у обухвату Плана, у виду
интегралног мониторинга квалитета животне средине, нису доступни.
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На основу улазних података и Програмског задатка (добијених од стране Носиоца израде Плана и
потенцијалних корисника простора), природних и створених услова, као и стручног мишљења
обрађивача Плана (ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'') дефинисани су следећи циљеви уређења
и изградње на предметном простору:
 спровођење одредби Просторног плана општине Беочин кроз усклађивање са реалним
потребама и програмским елементима, показаним интересима будућих корисника простора и
ситуацијом на терену,
 дефинисање нових садржаја комплекса,
 дефинисање нових колско-манипулативних површина и мирујућег саобраћаја,
 дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропијацији,
 дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,
 дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње на грађевинском земљишту
претежне намене,
 дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру,
 дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.
Концепт просторне организације простора у предложеном обухвату Плана је заснован на
смерницама Просторног плана општине Беочин, претходним условима добијеним од надлежних
органа и институција, исказаној иницијативи за изградњу на датом простору и захтевима будућих
корисника, усклађеним са стручним мишљењем обрађивача Плана.
Као резултат горе наведеног, простор у обухвату Плана утврђен је као функционална целина коју
чине зона комплекса за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције) и зона приступне саобраћајнице.
У граници обухвата Плана планирана површина јавне намене је зона приступне саобраћајнице, а
јавне зелене површине ће бити заступљене у оквиру коридора ове саобраћајнице.
С обзиром да на простору у предложеном обухвату Плана нема евидентираних нити предложених
за заштиту природних добара, потребно је, ради очувања биодиверзитета ширег окружења,
формирати заштитно зеленило у складу са планским решењем за озелењавање комплекса.
Сва потребна инфраструктура биће реконструисана, односно изграђена, у складу са правилницима
и техничким нормативима.
Стручну основу за израду овог Плана представља информациона, студијска и техничка
документација, као и услови и подаци добијени од надлежних органа и институција. Планска
решења су усклађена са прописима који на посредан или непосредан начин регулишу ову област
а, имајући у виду специфичност предметног комплекса, нарочито са наведеним стандардима и
нормативима:
 Закон о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09)
 Закон о одбрани (''Службени гласник РС'', бр. 116/07, 88/09 и 104/09-др.закон)
 Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09)
 Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (''Службени гласник
СРС'', бр. 44/77, 45/84, 18/89, 53/93, 67/93 и 48/94)
 Закон о о промету експлозивних материја (''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/85, 6/89, 53/91 и
''Службени лист СРЈ'', бр. 68/2002)
 Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 24/1987)
 Правилник о техничким нормативима за електроинсталације ниског напона (''Службени лист
СФРЈ'', бр. 53/88)
 Правилник о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни
отпорних према пожару (''Службени лист СФРЈ'', бр. 35/80)
 Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од
пожара (''Службени лист СФРЈ'', бр. 74/90)
 Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Службени
лист СФРЈ'', бр. 87/93)
 Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 11/96)
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 SRPS Z.C0.001:1984 Заштита од пожара и експлозија - Термини и дефиниције
 SRPS Z.C0.003:1979 Заштита од пожара и експлозија - Класификација пожара према врсти
запаљивих материјала

 SRPS Z.C0.005:1979 Заштита од пожара и експлозија - Класификација материја и робе према


















понашању у пожару
SRPS Z.C1.002:1979 Заштита од пожара и експлозија - Ватрогасна опрема - симболи
SRPS U.J1.030:1976 Заштита од пожара - Пожарно оптерећење
SRPS U.J1.240:1995 Заштита од пожара у грађевинарству - Степен отпорности зграде према
пожару
SRPS ISO 1182:1997 Пожарна испитивања - Грађевински материјали - Испитивање
негоривости
SRPS U.J1.055:1992 Заштите од пожара у грађевинарству - Испитивање горивих грађевинских
материјала
SRPS U.J1.060:1973 Заштита од пожара - Одређивање брзине ширења пламена
SRPS U.J1.090:1987 Технички услови заштите од пожара у грађевинарству - Испитивање
отпорности зидова према пожару
SRPS U.J1.100:1986 Технички услови заштите од пожара у грађевинарству - Испитивање
отпорности стубова према пожару
SRPS U.J1.160:1986 Технички услови заштите од пожара у грађевинарству - Испитивање
отпорности врата и других елемената за затварање отвора према пожару
Следећи SRPS U.J1. Стандарди: 114, 140, 170, 190, 200, 092, 150
Стандарди из групе SRPS ISO: 6944, 3009, 834
УПУТСТВО ЗА РАД СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА ТУ-V, 5150: ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ, СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ, Техничка управа, 23.10.2002. год. Београд
НОРМЕ ПП ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА, ОУП-19, ССНО 1985. год.
ИМЕНИК ОСНОВНИХ ПП СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЈНА, УОПП, ССНО, 1980. год.
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ ИЗРАДИ ЕКСПЛОЗИВА И БАРУТА И
МАНИПУЛАЦИЈИ ЕКСПЛОЗИВИМА И БАРУТИМА (''Службени лист СФРЈ'', бр.55/69)
ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ЗАШТИТУ СКЛАДИШТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈЕ (''Службени лист СФРЈ'', бр. 7/84)
НАТО ВОЈНИ СТАНДАРДИ ЗА СИГУРНО РУКОВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВИМА:
- Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and explosives, AASTP-1,
Maj 2010
- Manual of NATO safety principles for the transport of military ammunition and explosives, AASTP 2, September 2005
- Manual of NATO safety principles for the hazard classification of military ammunition and
explosives, AASTP-3, March 1995
- Explosives safety risk analysis, AASTP-4, March 1995
- NATO guidelines for the storage, maintenance and transport of ammunition on deployed missions
or operation, AASTP-5, March 2005
- STANAG 4518
- OSCE HANDBOOK, part 1, 2, 3, 4, 5, and 6 - Best practice guide for ammunition and explosives,
preporuka OESCE
- NASA STD 8719.12 Safety standard for explosives, propellants and pyrotechnics, NASA
Washington DC 20546-0001, 2010
- MIL STD 1367
- UFC 4-442-1N Design covered storage, USA Department of defense, 2004

II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи парцела 2138, 2140/1 и 2140/2.
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Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцела 2140/2 и 2135/3 до тромеђе парцела
2135/1, 2135/2 и 2135/3.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу парцела 2135/2 и 2134/2 до
североисточне међе парцеле 2134/1 и парцеле 2134/2, мења правац ка истоку, прати северну међу
парцеле 2134/2, пресеца пут - парцела 3925/1, и долази до парцеле 1987 , а затим ка југу дужином од
cca 265 m прати западну међу парцеле 1987 и потока - парцела 1988, и пресецајући парцелу 1984 и пут
- парцела 3925/1, долази до тромеђе пута и парцела 2145/2 и 2145/3.
Од тромеђе граница у правцу запада, прати јужну међу парцела 2145/2 и 2144/2 , а затим наставља у
правцу севера и пратећи западну међу парцела 2144/2, 2146/2, 2143 и 2140/2 долази до почетне тачке
обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи cca 1,03 ha.
1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.2.1.

Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју насељеног
(грађевинско земљиште у граници градског грађевинског земљишта)

места

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насељеног места (грађевинско земљиште у
граници градског грађевинског земљишта) чине парцеле: 1985, 2134/2 и 2135/2 и делови парцела
1984 и 3925/1 К.О. Беочин.
1.2.2.

Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју изван насељеног места
(грађевинско земљиште изван границе градског грађевинског земљишта)

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју изван насељеног места (грађевинско земљиште
изван границе градског грађевинског земљишта) чине парцеле: 2135/3, 2136, 2140/2, 2143, 2144/2,
2145/2 и 2146/2 К.О. Беочин.
1.2.3. Нумерички показатељи
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју
насељеног места
део Зоне приступне саобраћајнице
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју
изван насељеног места
- Зона комплекса за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције)
- део Зоне приступне саобраћајнице
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

ha

1

Површина
а

m2

13

77

13,4

13

77

13,4

89

24

86,6

83

53

81,1

5
03

71
01

5,5
100

%

На основу улазних података и Програмског задатка (добијених од стране Носиоца израде Плана и
потенцијалних корисника простора), природних и створених услова, као и стручног мишљења
обрађивача Плана (ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'') дефинисани су циљеви уређења и
изградње на предметном простору.
Циљеви уређења и изградње предметног простора су:
 спровођење одредби Просторног плана општине Беочин кроз усклађивање са реалним
потребама и програмским елементима, показаним интересима будућих корисника простора и
ситуацијом на терену,
 дефинисање нових садржаја комплекса,
 дефинисање нових колско-манипулативних површина и мирујућег саобраћаја,
 дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропијацији,
 дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,
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 дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње на грађевинском земљишту
претежне намене,

 дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру,
 дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.
Основне концепцијске поставке просторне организације диктирали су следећи програмски
елементи:
 омогућити несметани развој планиране делатности примерен природним условима терена,
 елиминисати негативне утицаје на природне ресурсе и животну средину,
 задовољити технолошке захтеве и поставке,
 омогућити задовољавајући ниво комуналне опремљености и стандарда.
2.1.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Концепт просторне организације простора у предложеном обухвату Плана је заснован на:
 смерницама Просторног плана општине Беочин,
 претходним условима добијеним од надлежних органа и институција,
 исказаној иницијативи за изградњу на датом простору и захтевима будућих корисника,
усклађеним са стручним мишљењем обрађивача Плана.
Као резултат горе наведеног, простор у обухвату Плана утврђен је као функционална целина коју
чине:
 зона комплекса за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције), и
 зона приступне саобраћајнице.
2.1.1.

Зона комплекса за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких
производа и ловачке муниције)

Зона комплекса за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције) организована је као сплет садржаја који су у функцији делатности која се у
предметном комплексу планира.
Унутар комплекса затечени су и планирани следећи садржаји:
 постојећи магацин М1 за потребе складиштења пиротехничких средстава, планираног
капацитета 1000 kg експлозивне материје,
 постојећи магацин М2 (неопходна реконструкција постојећег објекта) за потребе складиштења
пиротехничких средстава, планираног капацитета 861,1 kg експлозивне материје,
 постојећи магацин М3 (неопходна реконструкција постојећег објекта) за потребе складиштења
ловачке муниције, планираног капацитета 109,54 kg експлозивне материје,
 планирани објекат за припрему ватромета,
 планирани објекат управне зграде,
 планирани објекат портирнице са улазном рампом.
Објекти М1 и М2 планирани су за складиштење пиротехничких производа намењених цивилној
продаји, класе I, II, III и IV (пиротехничким средствима сматрају се средства која се употребљавају
за ватромете, противградне ракете и друге ракете које се користе у научне, привредне и друге
сврхе, као и предмети који садрже експлозивне састојке, прскаве састојке са дејством експлозива
или друге састојке, који служе за постизање ефекта разарања, ватре, светлости, пуцања или
дима).
За потребе складиштења ловачке муниције (смештај и чување убојних средстава) планиран је
објекат М3.
Како су магацини затечени на терену и раније били у функцији складиштења експлозивних материја,
око њих у једном делу постоје изграђени заштитни насипи (бедеми) које је потребно у одређеној мери
реконструисати и тиме прилагодити планираним садржајима и капацитетима. С обзиром да је у
комплексу планирано складиштење веће количине експлозивних материја него што је то био случај у
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прошлости, неопходно је планиране складишне просторе заштитити доградњом заштитних насипа
(бедема) са адекватно конструисаним подзидима (тамо где је то неопходно).
При реконструкцији заштитних бедема (насипа и усека) испоштоване су норме прописане важећим
Законима и Правилницима, који се тичу нарочито: висине, нагиба насипа, ширине круне насипа,
удаљености стопе насипа од објеката, као и величине и позиције отвора за пролаз у заштитном
насипу (систем ''потковице'') као и конструкције и димензије планираних подзида, а све у циљу
заштите окружења предметног комплекса од непосредног деловања ваздушног ударног таласа у
случају експлозије. Такође су узети у обзир посебни услови (прописи) за градњу магацина и
складишта за смештај и чување убојних средстава (УбС) јер сви планирани објекти морају пружити
заштиту од:
1. атмосферских утицаја (падавина, сунчеве светлости, влажности ваздуха, атмосферских
пражњења електрицитета и сл.),
2. надземних и подземних вода,
3. последица детонације УбС и друго.
У објекту за смештај и чување УбС такође треба обезбедити: прегледност и лаку контролу
ускладиштеног материјала, примену палетног система складиштења УбС, минималну температуру
од -10°C, a максималну до +25°C (дневна колебања у оквиру тих вредности не смеју да буду већа
од 5°C), релативну влажност ваздуха до 75%, врата без прагова и њихово отварање према напољу.
У комплексу је такође предвиђена изградња неоходне инфраструктуре као и саобраћајноманипулативних површина неопходних за адекватно функционисање садржаја унутар комплекса.
Зона комплекса за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције) је регулационом линијом одвојена од зоне приступне саобраћајнице, односно
међном линијом – границом комплекса, од суседних парцела пољопривредног земљишта.
2.1.2. Зона приступне саобраћајнице
Зону приступне саобраћајнице чини коридор приступне саобраћајнице у својој планираној ширини
који служи за постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне
инфраструктуре.
Да би се реализовала планирана ширина саобраћајнице неопходно је установити нову регулацију
(делом у граници грађевинског подручја насељеног места, а делом изван границе грађевинског
подручја насељеног места).
Планираним инфраструктурним опремањем омогућиће се, како адекватан саобраћајни приступ
планираном комплексу, тако и могућност прикључка на све видове инфраструктуре.
У склопу ове зоне такође се налази и припадајуће линијско зеленило.
2.1.3. Нумерички показатељи – подела на целине и зоне
НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА

ha

Зона комплекса за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције)
- објекти
- колско-манипулативне површине у комплексу
- паркинг за путничка возила
- пешачке стазе и платои
- партерно зеленило (са заштитним насипима и
усецима)
Зона приступне саобраћајнице
приступна саобраћајница
партерно зеленило
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

1

Површина
а

m2

83

53

81,1

6
29
2

10
24
36
51

5,9
28,5
0,3
2,4

45

32

44,0

19
13
6

48
26
22

18,9
12,9
6,0

03

01

100

%

Број 3 - Страна 8

2.2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

23. фебруар 2015.

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

2.2.1. Површине јавне намене
Површине јавне намене су јавне површине и јавни објекти чије је коришћење, односно изградња,
од општег интереса. Ове површине, односно земљиште, одређује се за јавно грађевинско
земљиште, ако је у државној својини, односно после његовог прибављања у државну својину, у
складу са Законом и прописима о експропријацији.
У граници обухвата Плана планирана површина јавне намене је:
 зона приступне саобраћајнице.
2.2.2. Претежна намена земљишта
У граници обухвата Плана земљиште претежне намене чини комплекс за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и ловачке муниције).
2.2.3. Биланс површина
НАМЕНА ПОВРШИНА

ha

Површине јавне намене
Зона приступне саобраћајнице
Претежна намена земљишта
- Зона комплекса за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције)
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

2.3.

1

Површина
а
19
19
83

m2
48
48
53

83

53

03

01

%
18,9
81,1

100

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

2.3.1. Правила парцелације
На основу новоодређених регулационих линија деобом се од постојећих парцела у обухвату Плана
образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову намену.
2.3.2. Правила препарцелације
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се
образује нова јединствена грађевинска парцела површине јавне намене – приступна
саобраћајница.
Од парцела насталих деобом и постојећих парцела препарцелацијом се образује нова јединствена
грађевинска парцела површине претежне намене – комплекс за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и ловачке муниције).
Парцелацију и препарцелацију
парцелације/препарцелације.
2.4.

грађевинских

парцела

спроводити

израдом

Пројеката

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

2.4.1. План регулације
Нова регулациона линија је дефинисана постојећим и новоодређеним међним тачкама (графички
прилог бр. 2.4.).
Списак новоодређених међних тачака:

Број тачке
1
2
3
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Y
401459.15
401459.02
401458.82

X
7188.47
7168.45
7166.27

Број тачке
4
5

Y
401453.90
401438.11

X
7145.91
7108.46

2.4.2. План нивелације
Нивелационим решењем дате су смернице за пројектовање следећих елемената:
 кота прелома нивелете осовина саобраћајница,
 интерполованих кота нивелете осовина саобраћајница,
 нагиба нивелете осовина саобраћајница (2,67% - 3,18%)
 кота заштитног тротоара.
За израду детаљне пројектне документације подужни нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити
након геомеханичких испитивања замљишта и геодетског снимања терена.
Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне
нивелманске мреже.
2.4.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте
Планом детаљне регулације планирана површина јавне намене је приступна саобраћајница.
Планирана површина јавне намене се образује на следећи начин:
Намена
приступна саобраћајница
2.5.

Парцеле
целе
2134/2, 2135/2

делови
2153/3, 2136, 2145/2, 3925/1

ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Садржаји у оквиру обухвата Плана ће бити везани на насељску саобраћајну мрежу преко
приступне саобраћајнице (планираног наставка Краишке улице) и одговарајућег прикључка на исту.
Планом се на предметном микролокалитету задржавају објекти саобраћајне инфраструктуре, уз
реконструкцију и изградњу потребних елемената уличног профила – интерних саобраћајница и
коловозне површине у уличном коридору.
Преко одговарајућег саобраћајног прикључка у оквиру приступне улице омогућиће се квалитетна и
безбедна саобраћајна доступност свим планираним садржајима, с обзиром на специфичност
комплекса и осетљиве садржаје и материје које се налазе унутар њега.
У оквиру површина јавне намене – приступне саобраћајнице, планом је предвиђена
реконструкција коловозних површина – проширење, редефиниција саобраћајних прикључака
комплекса са свим потребним геометријским и нивелационим елементима. Такође, услед
недовољне ширине профила улице Краишке, планира се проширење регулационе ширине у
дужини фронта комплекса, да би се омогућио неометан и безбедан саобраћај у оквиру ове зоне.
Овиме ће се омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава
(дистрибутивних, доставних и ургентних возила) у свим временским условима, обезбеђење
одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина и одговарајући ниво услуге.
Технологија транспортног процеса као и опасне - високоризичне материје условиле су да се не
резервишу посебне површине за задржавање и стационирање возила унутар површина претежне
намене. Интерне саобраћајнице и манипулативне површине су конципиране тако да омогуће кружно
одвијање саобраћаја без превише маневарских операција.
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Улаз и излаз биће дефинисани преко КПС-а (контролно-пропусних станица), и то као:
 улаз за теретна возила КПС 1 (достава-допрема),
 излаз за теретна возила КПС 3 (испорука-отпрема),
 улаз/излаз за путничка возила и лака доставна возила са паркинг површином КПС 2
Пешачке комуникације су неизоставни део саобраћајних дешавања и унутар комплекса ће бити
ограничене, искључиво у функцији транспортно-складишних операција и стриктно по постављеној
саобраћајној сигнализацији, која мора бити постављена пре пуштања комплекса у функцију.
Паркирање у оквиру коридора улице није предвиђено и дозвољено, али је унутар комплекса
могуће и то непосредно испред управне зграде, искључиво за запослене.
2.5.2. Водопривредна инфраструктура
Хидротехничке инсталације које се планирају у оквиру комплекса обухватају:
 водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна хидрантска мрежа),
 атмосферска канализација,
 отпадне воде.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и
адекватну заштиту од пожара. Прикључење комплекса на насељску водоводну мрежу извести
преко постојећег вода дуж уређеног асфалтираног дела ул. Краишка, а према претходно
прибављеним условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.
Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница,
кровова и осталих површина у комплексу до реципијента – Часорског потока. 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 одгаварајућем уређају
(сепаратор, таложник).
Отпадне воде привремено упуштати у бетонску водонепропусну септичку јаму одговарајућег
капацитета, до изградње канализационог прикључка од планираног комплекса до првог постојећег
шахта који се налази у уређеном асфалтираном делу ул. Краишка.
2.5.3. Електроенергетска инфраструктура
За потребе напајања корисника електричном енергијом могуће је користити сопствене изворе
напајања (агрегат, обновљиве изворе (соларни колектори и др.) и сл.) или извршити прикључење
на електроенергетску мрежу.
Уколико се врши прикључење на електроенергетску мрежу потребно је изградити 20 kV
средњенапонску мрежу и трафостаницу (која ће бити лоцирана унутар комплекса), 20/0,4 kV
напонског преноса са могућношћу уградње трансформатора снаге до 250 kVA. 20 kV мрежу за
напајање нове трафостанице обезбедити подземним каблом са најближе постојеће 20 kV мреже по
условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду, тј. са постојећег 20 kV надземног вода уз
државни пут II реда бр. 107. Од трафостанице ће се вршити развод нисконапонским кабловским
водовима до планираних потрошача. Дуж саобраћајница и пешачких стаза изградити по потреби
мрежу јавне расвете.
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом, према
класи нивоа заштите објекта у складу са ''Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења''.
2.5.4. Термоенергетска инфраструктура
За потребе грејања складишта на предметном простору, се не планира прикључење на гасоводну мрежу.
Складишта се могу грејати електричним радијаторима или системом централног грејања топлом
водом или паром, под условом да се котларница налази ван складишта и ван зоне опасности, и да
су димњаци снабдевени уређајима за спречавање испуштања варница.
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На основу прописа за изградњу објеката за смештај и чување убојних средстава, у складишним
објектима се мора обезбедити мин. температурa од -10°С а максимална од 25°С. Дневна колебања
температуре у оквиру тих вредности не смеју да буду већа од 5°С. Грејна тела у складишту опасних
материја не смеју достићи температуру 10 oС нижу од температуре самопаљења материје која има
најнижу температуру самопаљења.
За грејање управне зграде и портирнице може се користити електрична енергија, чврсто или течно
гориво. Уколико се укаже потреба, могуће је прикључење на постојећу гасоводну мрежу у Беочину,
а према условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас.
2.5.5. Електронска комуникациона (ек) инфраструктура
За потребе корисника потребно је изградити одговарајућу електронско комуникациону (ЕК) мрежу.
За прикључење будућег објекта на ЕК мрежу потребно је изградити подземни ЕК привод од
постојеће резерве по условима надлежног предузећа за телекомуникације у Новом Саду, до ИТО
ормана уграђеног на приступачном месту у будућем објекту управне зграде или портирнице. На
парцели корисника за прикључак у ров положити и резервну цев ПЕ ø40 mm. У циљу обезбеђења
потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области електронских
комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације
од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај електронске комуникационе опреме
унутар парцеле корисника.
2.5.6. Зелене површине
Јавне зелене површине представљају зелене површине у коридору приступне саобраћајнице.
Уколико ширина коридора то дозвољава, предметно зеленило треба да има форму линијског
зеленила од високих или средње високих садница лишћарског порекла (Tilia sp., Acer sp., Sorbus
sp.), или партерног зеленила (Cotoneaster sp., Machonia sp., Spirea sp.).
Уз унутрашњу западну границу ограде комплекса, потребно је формирати заштитно зеленило, које
ће бити у функцији заштите околног пољопривредног земљишта. Присуство дрвећа у кругу од 30 m
од складишних објеката је дозвољено, под условом да гране не додирују објекте. Предлаже се
формирање вишеспратног зеленила са учешћем високог, средњег и ниског дрвећа. За
озелењавање површина, применити лишћарске аутохтоне врсте (Prunus sp., Crataegus sp. и др.
врсте).
Све зелене површине, као и заштитне насипе и усеке затравити смешом трава које су отпорне на
гажење. Траву обавезно редовно косити до висине од 10 cm у кругу од 30 m око складишних
објеката.
2.6.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Под мерама енергетске ефикасности подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења
потрошње енергије и заштите природних ресурса у највећој могућој мери. Без обзира да ли је реч о
техничким или нетехничким мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти,
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда.
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на
подстицању примене енергетски ефикасних решења и технологија, како у објектима, тако и у
реализацији садржаја у непосредном окружењу, ради смањења текућих трошкова.
Важно је истаћи међутим, да мере за даље побољшање енергетских карактеристика не смеју да
буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење објеката и њиховог окружења.
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се:
 минималним коришћењем моторних возила унутар самог комплекса;
 подизањем зеленила у складу са планским решењем (смањење загревања тла и стварање
амбијента сличног природном);
 садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних сорти чиме се чува локални
биодиверзитет;
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 пројектовањем и позиционирањем објеката максимално поштујући климатске аспекте,
изложеност сунцу и утицају суседних објеката, као компензацију окупираном земљишту;

 сопственом производњом енергије;
 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора
енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или
централизованих система грејања и хлађења;
 коришћењем расхладних течности без хлорофлуорокарбона, чиме се смањује утицај на
атмосферски озонски омотач;
 применом адекватног спољашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради
обезбеђења потребног квалитета осветљености, али и уштеде енергије).
Енергетска ефикасност изградње објеката, нарочито управне зграде и портирнице, обухвата
следеће мере:
 реализацију пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за
загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), заштита
од сунца, природна вентилација и сл.;
 примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина);
примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и
друге мере);
 примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена савремених
котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање,
примена савремених топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских
вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере;
 стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише
или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и
чистоће ваздуха);
 примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради
обезбеђења потребног квалитета осветљености).
2.7.
2.7.1.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра

2.7.1.1. Заштићена природна добра
На простору предложеног обухвата Плана нема заштићених нити предложених за заштиту
природних добара.
Ради очувања биодиверзитета ширег окружења, потребно је формирати заштитно зеленило у
складу са планским решењем за озелењавање комплекса.
2.7.1.2. Заштићена непокретна културна добра
На простору предложеног обухвата Плана нема евидентираних нити предложених за заштиту
споменика културе.
Уколико се приликом извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете извођач радова је у обавези да одмах, без одлагања, прекине радове и о
томе обавести Покрајински завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се
налаз не оштети.
2.7.2.

Општи и посебни услови и мере заштите животне средине

Магацини за смештај експлозивних материја морају бити на прописаној удаљености од јавних
путева, железничких пруга, далековода високог напона, гасовода, нафтовода, индустријских
објеката и насељених места.
Опасан објекат мора бити лоциран тако да не угрожава неопасне објекте, друге уређаје и објекте, као и
да сам не буде угрожен од других објеката и уређаја. Опасан објекат мора бити постављен на
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отвореном терену уз предузимање мера заштите изграђивањем одговарајућих заштитних насипа,
пошумљавањем и одговарајућим размештајем објеката.
Планом је предвиђено задржавање постојећег М1 магацина за складиштење пиротехничких средстава,
реконструкција постојећег магацина М2, такође за складиштење пиротехничких средстава, изградња
објекта за припрему ватромета, и реконструкција магацина М3 за потребе складиштења ловачке
муниције. Такође, предвиђена је реконструкција заштитних бедема (насипа, усека), затварањем
слободних страна непосредне околине објекта са отворима за пролаз (систем "потковице") и подизањем
висине заштитних насипа, чиме се обезбеђује заштита суседних објеката од евентуалне детонације и
ширења експлозивног таласа, односно чије евентуално разарање не доводи до повећане опасности по
остале објекте у хоризонталној оси тј. експлозивни талас се усмерава у висину.
Одређивање сигурне удаљености међусобно, као и у односу на околне садржаје, планирано је у складу
са свим стандардима и прописима наведеним у поглављу ''1. Извод из текстуалног дела усвојеног
концепта плана у виду закључка''.
С обзиром на дејство потенцијалне експлозије или пожара опасне материје на околину опасног
објекта, сигурна удаљеност од опасних објеката одређује се у зависности од количине и врсте
опасне материје, типа и намене објекта (тип зграде, заштитни насип, покривка, конфигурација
околног терена, пошумљеност и др.), као и типа и намене суседних објеката, при чему се има у
виду предвиђени степен оштећења суседних објеката. С обзиром на задржавање постојећег
магацина М1 и реконструкцију другог постојећег магацина М2, уважена је међусобна удаљеност
објеката у постојећем стању. У односу на то дефинисан је начин и врста међусобне заштите ових
објеката, а што се односи на организацију, реконструкцију и доградњу заштитних насипа (бедема).
Висина спољне ограде мора бити најмање 220 cm. Пролази кроз ограду морају по броју и положају
бити постављени тако да омогућавају радницима истовремено брзо и несметано напуштање комплекса и
улазак противпожарних или санитетских екипа у круг комплекса, као и у саме објекте. На насипу између
два опасна објекта нису дозвољени отвори.
У објектима и на просторима који се користе за ускладиштавање експлозивних материја, забрањено
је држати материје које су подложне самопаљењу, као и запаљивих материјала било које врсте за
које није издато одобрење надлежног органа. У магацину у коме се чува више врста експлозивних
материја, те материје се морају смештати у одвојеним просторијама, у прописаним паковањима, или
у посебно за то изграђеним преградама. Средства за паљење не смеју се држати у магацину заједно
са експлозивним материјама, осим ако у магацину постоје за то посебно опремљене просторије.
Просторије у којима су смештене експлозивне материје морају бити обезбеђене од приступа
неовлашћених лица, а приступ је дозвољен само овлашћеном лицу које се стара о смештају и
издавању тих материја. Обавезно је организовање и трајно вршење контроле над спровођењем
прописаних услова и мера, као и вођење евиденције о врсти и количини експлозивних материја и
других података прописаних Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и
гасовима ("Службени гласник СРС", бр. 44/77, 45/85, 18/89, 53/93, 67/93 и 48/94).
Унутрашњост магацина за смештај експлозивних материја треба да буде осветљена дневном
светлошћу. Магацин за смештај експлозивних материја се, по правилу, не загрева, а за овакве
објекте је обавезно обезбеђење вентилације.
Магацини за смештај експлозивних материја морају имати обезбеђену противпожарну и
громобранску заштиту. Апарати, уређаји и инсталације које служе за заштиту објеката за смештај
експлозивних материја од пожара, експлозије, провале и крађе, морају се одржавати у исправном
стању.
Утовар и истовар експлозивних материја и других активности које су у вези са утоваром и истоваром,
врши се дању уз искључиву забрану присуства незапослених и необучених лица, а изузетно и ноћу под
условом да осветљење буде у складу са прописаним техничким нормативима који прописују услове и
начине руковања овим материјама. Обавезна је стриктна примена заштитних мера при чувању
експлозивних материја у складиштима и магацинима и при руковању тим материјама које прописује
Правилник.
Употребљену амбалажу у којој су држане експлозивне материје ускладиштавати у посебној
просторији односно простору, према условима предвиђеним за држање и смештај експлозивних
материја. Судови, односно друга амбалажа у којој се налазе експлозивне материје морају да буду
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таквог квалитета да приликом руковања и ускладиштења не може доћи до расипања тих материја
нити до додира тих материја са подом складишта или других просторија у којима су те материје
смештене.
Према добијеним условима Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације,
Управе за превентивну заштиту, пре израде инвестиционо-техничке документације, у складу са
одредбама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, неопходно је
прибавити сагласност (решење) на локацију за предметне садржаје, у смислу Законом
дефинисаних растојања.
У току израде Плана прибављено је и решење од стране Министарства унутрашњих
послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, којом се
одобрава локација за изградњу планираних садржаја.
2.7.3.

Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од
пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите.
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора кроз урбанистичке показатеље
(намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења (регулациона
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина
саобраћајница, потребни радијуси, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се
односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних
постројења.
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
и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи
комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, 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, 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. Код објеката и просторија угрожених
експлозивом предвидети довољно прозорских површина, а уз то лаке преградне зидове и лак
кровни покривач.
На предметном простору могућа је појава земљотреса интензитета 7 MCS за повратни период од
100 година и 8 MCS за повратни период од 200 година. Мере заштите подразумевају строгу
примену грађевинско техничких прописа за грађење објеката на сеизмичком подручју при
пројектовању и изградњи објеката.
На предметном простору, обзиром да потенцијална клизишта нису тачно утврђена, неопходно је
пре изградње објеката урадити Геомеханички елаборат који мора садржати податке о извршеним
детаљним истраживањима терена, обезбеђења објеката и услова, њихове експлоатације, са
наведеним недвосмисленим мишљењем о могићности изградње на предметном простору и
наведеним свим мерама за обезбеђење тла и експлоатацију објеката.
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и материјалних
добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља Министарство одбране. Приликом
израде пројектне документације за објекте планиране на овом простору, морају се тражити услови од
надлежног органа у општини.
Постројења у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна
материја у једнаким или већим количинама од прописаних (севесо постројење), регулисана су
Законом о заштити животне средине и другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар
комплекса, где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује.
Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање
врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса ("Службени гласник
РС", бр. 41/10), на основу чега се одређује обавеза израде Политике превенције удеса, Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса, прописује се листа опасних материја и њихове количине и
критеријуми за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно
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комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или
више опасних материја.
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, 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).
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и н а основу Уредбе о
утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе ("Службени
гласник РС", бр. 108/08), утврђују се рокови у оквиру којих се подносе захтеви за издавање интегрисане
дозволе, по врстама активности и постројења. Сва постројења и активности која се не налазе на
Прелиминарном списку постојећих постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе на
територији Републике, сачињеним од стране Министарства животне средине и просторног планирања
Републике Србије, а која у складу са Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје
интегрисана дозвола ("Службени гласник РС", бр. 84/05) подлежу обавези прибављања интегрисане
дозволе, дужни су да се обрате надлежном органу.
2.8.

УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ

С обзиром да се на предметном простору могу повремено очекивати и корисници са посебним
потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) на
местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина, чиме би били обезбеђени
услови за несметано кретање ових лица у самом комплексу. Из истих разлога, потребно је
обезбедити и паркинг место за хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске објекте,
треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидних лица у самим објектима, као што су
прилагођавање улазне партије и омогућавање несметане комуникације унутар објекта.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке
критеријуме и услове за реконструкцију постојећих и изградњу свих планираних садржаја. Том
приликом поштовати следеће одредбе:
 Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS,
 При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара
("Службени гласник РС", бр. 111/09),
 Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).
За простор у обухвату Плана макс. индекс заузетости (са платоима и саобраћајницама) је
50%.
3.1.
3.1.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (површине јавне намене) је обавезна
израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:
 Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", 101/05, 123/07, 101/11 и
93/12),
 Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", број
41/09, 53/10 и 101/11),
 Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11),
 Техничких прописа из области путног инжењеринга,
 SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
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При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина и објеката треба
обезбедити следеће просторно полазне основе:
 све саобраћајнице у оквиру површина јавне намене пројектовати у складу са одредбама
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11), а у складу са
одредбама Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12);
 приступну саобраћајницу дефинисати у коридору од 8,0 m, са коловозном конструкцијом за
средње тежак саобраћај (носивост коловозне конструкције мин. 60 kN), једностраним нагибом
коловоза, ширином од 5,0 m и осталим припадајућим елементима;
 саобраћајне прикључке на приступну саобраћајницу извести/редефинисати уз придржавање обезбеђивање услова прегледности и неометаног укључивања (троуглови прегледности,
полупречник проходности);
 одводњавање са коловозних површина решавати путем попречних и подужних падова и даље
слободним падом до реципијента.
3.1.2. Правила за изградњу водопривредне инфраструктуре
Снабдевање водом

 Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити са насељског изворишта. Капацитет
изворишта обезбедити бушењем потребног броја бунара.

 Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, према







претходно прибављеним условима и сагласностима од стране недлежног комуналног
предузећа.
На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни
испуст.
Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова.
Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима.
Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина саобраћајног
профила то дозвољава.
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама у саобраћајном
коридору обезбедити челичном заштитном цеви.
Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена, због зоне
мржњења и саобраћајног оптерећења.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

 Канализацију радити по сепаратном систему.
 Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и обезбедити
прикључке за све планиране садржаје.

 Трасу фекалне канализације водити у слободном саобраћајном профилу.
 Минимални пречник канала не сме бити мањи од 200 mm.
 Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим
прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви).

 Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.
 Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са сливницима и системом ригола и
каналета.

 Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у
сепаратор масти и уља.

 Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице.
 Реципијент је Часорски поток.
 Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала у који се
уливају.

 Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног
предузећа.
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3.1.3. Правила за изградњу електроенергетске инфраструктуре

 Електроенергетску мрежу у обухвату Плана градити подземно;
 Електроенергетске каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких
стаза;

 Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m;
 Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од саобраћајница;
 При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања





треба да буде око 90 ;
При паралелном вођењу енергетских и ЕК каблова најмање растојање мора бити 0,50 m за
каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба
да буде 90 ;
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;

3.1.4. Правила за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Гасоводна инфраструктура
За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате "Правилником о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4
bar" ("Службени лист СРЈ", бр. 20/1992) и "Правилником о техничким нормативима за кућни гасни
прикључак за радни притисак до 4 barа" ("Службени лист СРЈ", бр. 20/1992).
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m, у зависности од услова терена.
Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m, под условом да се предузму додатне
техничке мере заштите.
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло
растојање износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m. При укрштању
дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а
при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са саобраћајницама је 1,0 m.
3.1.5.

Правила за изградњу електронске комуникационе (ек) инфраструктуре

 ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно.
 Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,8 m, односно 1,0-1,2 m (оптички кабл).
 ЕК мрежу полагати поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајница, или





поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ЕК каблове полагати испод
пешачких стаза.
При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао
укрштања треба да буде 90 .
При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0,50
m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV.
При укрштању најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90 .
При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора
бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.

3.1.6. Правила за озелењавање јавних површина
 Обавезна израда главног пројекта озелењавања уличног коридора, који ће детерминисати
прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
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 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина.

 Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то:
Дрвеће
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m
1m
1,5 m

Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

Шибље
0,5 m

 Избор дендролошког материјала оријентисати на предложене врсте.
 Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
3.2.
3.2.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
Правила за изградњу објеката у зони комплекса за складиштење и промет
експлозивних материја (пиротехничких производа и ловачке муниције)

Имајући у виду комплексност и специфичност намене планираних садржаја, те неопходност
прецизног дефинисања диспозиције планираних објеката и зона опасности, поштујући напред
утврђене нормативе, дефинисани су макс. индекс заузетости и изграђености на парцели
намењеној комплексу за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких производа
и ловачке муниције).
Макс. индекс заузетости (са платоима и саобраћајницама) је 46%.
Макс. индекс изграђености (са платоима и саобраћајницама) је 0,46.
Зелене површине треба да чине мин. 30% комплекса.
Магацини
Планирани и постојећи магацини на предметном простору су складишни објекти за руковање и
располагање експлозивним материјама (пиротехничким производима и ловачком муницијом). Под
руковањем и располагањем се подразумевају сви процеси који се обављају у складишном објекту
као што су пријем, слање, издавање, чување, расходовање, признавање растура, продаја,
уступање, транспорт, манипулација, палетизација пиротехничких средстава, и сл.
Приликом дефинисања правила изградње/реконструкције магацина поштовани су сигурносни
услови које прописује технологија чувања и манипулисања пиротехничким средствима и ловачком
муницијом, а нарочито услови који се односе на материјале који се уграђују и услове за њихову
примену, капацитете складишта, даљине раздвајања и зоне опасности.
Магацин М1 – магацин пиротехничких средстава (постојећи)
Намена:

складишни објекат за потребе складиштења пиротехничких средстава
класе I, II, III и IV, планираног капацитета 1000 kg експлозивне материје

Садржај објекта:

приземље:

Хоризонтални
габарит:

Задржава се постојећи габарит објекта, површине око 291 m2 (диспозиција
објекта дата у графичком прилогу). Адаптацију објекта извести у оквиру
постојећег габарита.

Спратност:

макс. П (приземље)

Висина венца:

Задржава се постојећи вертикални габарит. У случају реконструкције
дозвољена висина венца је макс. 5,30 m од коте заштитног тротоара.

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Адаптацију предметног објекта у циљу задовољења потреба будућих
корисника извести у складу са наменом дефинисаном овим Планом.
Евентуалне преградне зидове у објекту (уколико се укаже потреба за

складишни простор, комуникације
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формирањем складишних целина) извести од опеке или панела, са
одговарајућом противпожарном заштитом.
Уколико се приликом адаптације укаже потреба за реконструкцијом
постојећег објекта у циљу замене дотрајалих грађевинских
(конструктивних) елемената, исту извести од чврстих савремених
материјала који су примењиви у објектима овог типа и поседују
одговарајуће сертификате заштите. Обавезно задржати двоводни коси
кров.
Иако се архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама
мора тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине,
како у оквиру комплекса, тако и са непосредним окружењем, адаптацију,
као и евентуалну реконструкцију, обавезно извести у складу са ''Упутством
за рад складишта убојних средстава'', како би се првенствено
задовољили прописи технологије које намеће специфичност намене
објекта и манипулације са производима који су предвиђени за
складиштење и чување у њему.
Магацин М2 – магацин пиротехничких средстава (реконструкција)
Намена:

складишни објекат за потребе складиштења пиротехничких средстава
класе I, II, III и IV, планираног капацитета 861,1 kg експлозивне материје

Садржај објекта:

приземље:

Хоризонтални
габарит:

Реконструкцију извести у оквиру постојећег габарита, макс. површине око
169 m2 (диспозиција објекта дата у графичком прилогу).

Спратност:

макс. П (приземље)

Висина венца:
Архитектонско
обликовање и
материјализација:

макс. 4,50 m од коте заштитног тротоара
Реконструкцију објекта извести од чврстог материјала у армиранобетонској или челичној конструкцији са испуном од опекарских елемената,
разних врста панела или других савремених материјала који су
примењиви у објектима овог типа и поседују одговарајуће сертификате
заштите. Евентуалне преградне зидове у објекту (уколико се укаже
потреба за формирањем складишних целина) извести од опеке или
панела, са одговарајућом противпожарном заштитом. Обавезно задржати
двоводни коси кров. Кровну конструкцију извести као лаку, од дрвета или
челика, адекватно заштићену од пожара, а кровни покривач у складу са
нагибом крова. Пожељно је да објекат овог типа буде без таванице а,
уколико се приликом реконструкције буде планирала, неопходно је да
буде лаке конструкције, од материјала са одговарајућим сертификатима
заштите.
Завршну обраду пода извести као бетонску плочу са цементном
кошуљицом, а у нивоу терена. Уколико због нагиба терена, дође до
висинске разлике пода приземља и терена (макс. 15 cm), неопходно је на
улазном делу предвидети приступну рампу одговарајућег нагиба.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од разних врста панела, или
других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Иако се архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама
мора тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине,
како у оквиру комплекса, тако и са непосредним окружењем,
реконструкцију обавезно извести у складу са ''Упутством за рад
складишта убојних средстава'', како би се првенствено задовољили
прописи технологије које намеће специфичност намене објекта и
манипулације са производима који су предвиђени за складиштење и
чување у њему.

складишни простор, комуникације

Магацин М3 – магацин за ловачку муницију (реконструкција)
Намена:

складишни објекат за потребе складиштења ловачке
планираног капацитета 109,54 kg експлозивне материје

муниције,
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Садржај објекта:

приземље:

складишни простор, комуникације

Хоризонтални
габарит:

Реконструкцију извести у оквиру постојећег габарита, макс. површине око
26 m2 (диспозиција објекта дата у графичком прилогу).

Спратност:

макс. П (приземље)

Висина венца:

макс. 4,50 m од коте заштитног тротоара

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Реконструкцију објекта извести од чврстог материјала у армиранобетонској или челичној конструкцији са испуном од опекарских елемената,
разних врста панела или других савремених материјала који су
примењиви у објектима овог типа и поседују одговарајуће сертификате
заштите. Евентуалне преградне зидове у објекту (уколико се укаже
потреба за формирањем складишних целина) извести од опеке или
панела, са одговарајућом противпожарном заштитом. Обавезно извести
коси кров који може бити једноводни или кров са више кровних равни.
Кровну конструкцију извести као лаку, од дрвета или челика, адекватно
заштићену од пожара, а кровни покривач у складу са нагибом крова.
Пожељно је да објекат овог типа буде без таванице а, уколико се
приликом реконструкције буде планирала, неопходно је да буде лаке
конструкције, од материјала са одговарајућим сертификатима заштите.
Завршну обраду пода извести као бетонску плочу са цементном
кошуљицом, а у нивоу терена. Уколико због нагиба терена, дође до
висинске разлике пода приземља и терена (макс. 15 cm), неопходно је на
улазном делу предвидети приступну рампу одговарајућег нагиба.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од разних врста панела, или
других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Иако се архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама
мора тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине,
како у оквиру комплекса, тако и са непосредним окружењем,
реконструкцију обавезно извести у складу са ''Упутством за рад
складишта убојних средстава'', како би се првенствено задовољили
прописи технологије које намеће специфичност намене објекта и
манипулације са производима који су предвиђени за складиштење и
чување у њему.

Објекат за припрему и складиштење ватромета
Намена:

складишни објекат - објекат за припрему и складиштење ватромета и
складиштење пиротехничких производа који не садрже активну материју

Садржај објекта:

приземље:

Хоризонтални
габарит:

макс. површина дозвољена за изградњу је око 60 m2 (диспозиција објекта
дата у графичком прилогу)

Спратност:

макс. П (приземље)

Висина венца:

макс. 4,50 m од коте заштитног тротоара

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, разних врста панела
или других савремених материјала који су примењиви у објектима овог
типа и поседују одговарајуће сертификате заштите. Преградне зидове у
објекту за потребе формирања одвојених функционалних целина
(складишни простор и простор за лаборацију ватромета) извести од опеке
или панела, са одговарајућом противпожарном заштитом.
Обавезна је израда косог крова који може бити једноводни, двоводни или
кров са више кровних равни. Кровну конструкцију извести као лаку, од
дрвета или челика, адекватно заштићену од пожара, а кровни покривач у

складишни простор, простор за лаборацију ватромета,
комуникације
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складу са нагибом крова. Пожељно је да објекат овог типа буде без
таванице а, уколико се иста планира, неопходно је да буде лаке
конструкције, од материјала са одговарајућим сертификатима заштите.
Завршну обраду пода извести као бетонску плочу са цементном
кошуљицом, а у нивоу терена. Уколико због нагиба терена, дође до
висинске разлике пода приземља и терена (макс. 15 cm), неопходно је на
улазном делу предвидети приступну рампу одговарајућег нагиба.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од разних врста панела, или
других савремених материјала који су тренутно у употреби.
Објекат је такође могуће извести из неколико финализованих целина –
модула (објекат контејнерског типа).
Сви материјали примењени у објектима оваквог типа морају поседовати
одговарајуће сертификате заштите, с обзиром на специфичност намене
самог објекта.
Иако се архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама
мора тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине,
како у оквиру комплекса, тако и са непосредним окружењем, објекат
извести у складу са ''Упутством за рад складишта убојних средстава'',
како би се првенствено задовољили прописи технологије које намеће
специфичност намене објекта и манипулације са производима који су
предвиђени за складиштење и чување у њему.
Управна зграда
Намена:

пословни објекат - објекат за пружање услуга информисања и
асистенције запосленима и посетиоцима унутар комплекса

Садржај објекта:

приземље:

Хоризонтални
габарит:

макс. површина дозвољена за изградњу је око 48 m2 (диспозиција објекта
дата у графичком прилогу)

Спратност:

макс. П (приземље)

Висина венца:

макс. 3,50 m од коте заштитног тротоара

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно
алуминијумских или челичних термоизолационих панела или других
савремених материјала који су тренутно у употреби. Завршну обраду
подова, зидова и плафона извести у складу са наменом објекта
(простора), тако да се задовоље потребни санитарно-хигијенски и
технолошки захтеви. При избору материјала такође водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити двоводни
или кров са више кровних равни. Кровну конструкцију извести од дрвета,
челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са нагибом
крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан
завршни слој. Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке,
термоизолационих панела, или других савремених материјала који су
тренутно у употреби.
Објекат је такође могуће извести из неколико финализованих целина –
модула (објекат контејнерског типа).
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се
тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине, како у
оквиру комплекса, тако и са непосредним окружењем.

ветробран, улазни хол, мултифункционална сала,
канцеларије, санитарни блок, кантина са (чајном)
кухињом,
просторија
за
боравак
запослених,
комуникације, помоћне просторије, техничке просторије
и сл.
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Портирница
Намена:

објекат за контролу улаза/излаза запослених и посетилаца у комплекс

Садржај објекта:

приземље:

Хоризонтални
габарит:

ветробран, канцеларија, санитарни чвор, помоћна
просторија, и сл.
макс. површина дозвољена за изградњу је око 16 m2 (диспозиција објекта
дата у графичком прилогу)

Спратност:

макс. П (приземље)

Висина венца:

макс. 3,50 m од коте заштитног тротоара

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Објекат извести од чврстог материјала у армирано-бетонској или челичној
конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно
алуминијумских или челичних термоизолационих панела или других
савремених материјала који су тренутно у употреби. Завршну обраду
подова, зидова и плафона извести у складу са наменом објекта
(простора), тако да се задовоље потребни санитарно-хигијенски и
технолошки захтеви. При избору материјала такође водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити
једноводни, двоводни или кров са више кровних равни. Кровну
конструкцију извести од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач у складу са нагибом крова. Уколико се изводи раван кров,
неопходно је извести адекватан завршни слој. Фасаде објекта могу бити
малтерисане, од фасадне опеке, термоизолационих панела, или других
савремених материјала који су тренутно у употреби.
Објекат је такође могуће извести као финализовану целину – модул
(објекат контејнерског типа).
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се
тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине, како у
оквиру комплекса, тако и са непосредним окружењем.

Заштитни насипи и усеци
Прописно изграђени бедеми или непомично природно тло представљају ефикасну баријеру за
заштиту експлозивних материја или муниције, структура или деловања парчади велике брзине са
малим углом излетања.
Како би се формирањем заштитних бедема (насипа и усека) постигла одговарајућа заштита
садржаја комплекса, као и окружења комплекса од непосредног деловања ваздушног ударног
таласа у случају експлозије, неопходно је приликом реконструкције испунити следеће услове:
 Заштитне насипе и усеке реконструисати у складу са диспозицијом датом на графичком
прилогу.
 Приликом реконструкције висину и дужину заштитног насипа прорачунати у односу на
референтну тачку на врху најдаље ивице једног од два стока у објектима између којих се
насип налази, у свему поштујући напред наведене Законе и Правилнике, као и елаборат
''Пиротехничке процене складишта за складиштење пиротехничких средстава и ловачке
муниције'', израђен од стране судског вештака за предметну област.
 Приликом реконструкције поштовати прописе везане за нагиб заштитног насипа. Тамо где се
приликом реконструкције заштитног насипа прорачуном утврди да земљани бедем не
испуњава прописани нагиб, неопходна је израда потпорних зидова.
3.2.2.

Правила за ограђивање површина претежне намене (режими ограђивања комплекса
за складиштење и промет експлозивних материја (пиротехничких производа и
ловачке муниције))

Имајући у виду специфичност садржаја који се складиште, комплекс за складиштење и промет
експлозивних материја оградити жичаном, транспарентном оградом са стубовима, минималне
висине 2,20 m.
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Пролази кроз ограду (капије) морају по броју и положају бити постављени тако да омогућавају радницима
истовремено брзо и несметано напуштање комплекса и улазак противпожарних или санитетских екипа у
круг комплекса, као и у саме објекте.
3.2.3.

Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре

Основни урбанистички услов за саобраћајну инфраструктуру (претежна намена земљишта) био
би обавезна израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете према Закону о јавним
путевима ("Службени гласник Републике Србије", 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) и Правилнику о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11), а према приложеној ситуацији.
При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру предметног комплекса треба обезбедити
следеће просторно полазне основе:
 паркинг површине у оквиру парцеле за путничка возила извести кроз површинско паркирање паралелно, са димензијама паркинг места 5,5 х 2,0 m и застором од асфалта или бетона;
 саобраћајно-манипулативне површине унутар комплекса извести у складу са захтеваном
носивошћу и уз одговарајуће опремање (ивичњаци и др.)
 одводњавање са манипулативних површина унутар парцела, извести путем попречних и
подужних падова до сливника и даље у атмосферску канализацију;
 пешачке стазе (око објеката) извести од асфалта (бетонских плоча) са ширином од мин 1,0 m,
по диспозицији на плану.
3.2.4.

Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре

 Планиране прикључке на насељски водоводни и канализациони систем извести према
претходно прибављеним условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.

 Имајући у виду да су ''Упутством за рад складишта убојних средстава'' дефинисане ватрогасне
норме складишта и магацина убојних средстава, неопходно је у предметном комплексу
обезбедити одговарајуће капацитете за гашење пожара у складу са Законом.
3.2.5.

Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостаницу градити у складу са важећим законским
прописима и техничким условима.
 Трафостаницу градити као зидану или монтажно-бетонску, за рад на 20 kV напонском нивоу.
 Минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3 m и ван зона заштите од
експлозије.
 Средњенапонску 20 kV и нисконапонску мрежу градити подземно, по условима грађења
подземне електроенергетске мреже на површинама јавне намене.
 Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у
облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са ''Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења'' (''Службени лист
СРЈ'', бр. 11/96).
 Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести подземним каблом, по
условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду.
3.2.6. Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске инфраструктуре
Гасоводна инфраструктура
За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате "Правилником о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4
bar" ("Службени лист СРЈ", бр. 20/1992) и "Правилником о техничким нормативима за кућни гасни
прикључак за радни притисак до 4 barа" ("Службени лист СРЈ", бр. 20/1992).
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m, у зависности од услова терена.
Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m, под условом да се предузму додатне
техничке мере заштите.
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло
растојање износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m. При укрштању
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дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање нзноси 0,2 m, а
при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са саобраћајницама је 1,0 m.
Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и
непокретне објекте.
Мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема природне
вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 1,0 m, као и од отвора на
објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m мерено по хоризонтали.
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 уграђује 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 котларници;
 Изградити АБ постоље за котао.
Топловодна мрежа
Дубина полагања топловода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу
између тротоара и ивичњака собраћајница, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. Тамо
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.
При паралелном вођењу топловода са подземним водовима, минимално светло растојање износи
0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m.
При укрштању топловода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а
при вођењу топловода 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 саобраћајницама је 1,0 m.
Удаљеност топловода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора
бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
3.2.7.

Правила за изградњу
инфраструктуре

мреже

и

објеката

електронске

комуникационе

(ек)

 Подземну ЕК мрежу градити по условима грађења подземне ЕК мреже на површинама јавне
намене.

 Прикључење корисника на ЕК мрежу извести подземним прикључком по условима надлежног
предузећа у Новом Саду.

 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.
3.2.7. Правила за озелењавање

 Обавезна израда главног пројекта озелењавања комплекса за складиштење и промет
експлозивних материја, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог
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материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и
предрачун.
 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина.
 Дрвеће садити на удаљености од одређених инсталација и то:

Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m
1m
1,5 m

 Дрвеће је могуће садити на удаљености 30 m од складишних објеката, под условом да их
гране не додирују.

 Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте.
 Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
4.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

С обзиром да су овим Планом детаљно дефинисани садржаји у обухвату Плана није предвиђена
израда Урбанистичких пројеката, односно могуће је издавање Локацијских дозвола директно из
Плана.
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Након усвајања Плана од стране Скупштине општине Беочин, а на начин и по поступку
предвиђеним Законом, предузимају се следеће радње:
 образовање парцела у складу са условима из овог Плана,
 издавање Локацијске дозволе, а на основу услова дефинисаних овим Планом,
 промена намене земљишта,
 израда пројектно-техничке документације.
Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност реализације Плана, као и фазност у
реализацији сваке од етапа – идејним и главним пројектима детаљно ће се дефинисати обим
реконструкције/изградње у свакој од предложених фаза.
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040
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), и члана 47. став 1.
тачка 3. Статута Јавног предузећа "Грађевинско
земљиште и путна привреда" Беочин, Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
20.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА
ПРИВРЕДА" БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на План и програм
пословања Јавног предузећа "Грађевинско земљиште
и путна привреда" Беочин за 2015. годину, који је
ус во ј и о Н а д зо р н и од б о р Ј а в н о г п р ед у зе ћ а
"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин на
седници одржаној дана 04.02.2015. године.
Члан 2.
План и програм пословања Јавног предузећа
"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин за
2015. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-57
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

041
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12) и члана 44. став 1. тачка
3. Статута Јавног предузећа "Спортско пословни ценар
Беочин" Беочин, Скупштина општине Беочин, на
седници одржаној дана 20.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР БЕОЧИН" БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин"
Беочин за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин"
Беочин на седници одржаној дана 02.02.2015. године.
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Члан 2.
Програм пословања Јавног предузећа
"Спортско пословни центар Беочин" Беочин за 2015.
годину саставни je део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-54
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

042
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12) и члана 44. став 1.тачка
3. Статута Јавног предузећа "Топлана" Беочин,
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
20.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА"
БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа "Топлана" Беочин за 2015. годину,
који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа
"Топлана" Беочин на седници одржаној дана
30.01.2015. године.
Члан 2.
Програм пословања и Финансијски план Јавног
предузећа "Топлана" Беочин за 2015. годину саставни
је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-13
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

043
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12) и члана 44. став 1.
тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа "Беочин"
Беочин, Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 20.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БЕОЧИН"
БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
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Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм
пословања Јавног комуналног предузећа "Беочин"
Беочин за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа "Беочин" Беочин на
седници одржаној дана 17.12.2014. године.
Члан 2.
Год и ш њ и п р о г р а м п о с л о ва њ а Ј а в н о г
комуналног предузећа "Бeочин" Беочин за 2015.
годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-55
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

044
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО"
БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Основне школе "Јован Грчић Миленко" Беочин за
2015. годину, коју је донео Школски одбор Основне
школе "Јован Грчић Миленко" Беочин на седници
одржаној дана 30.01.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Основне школе "Јован Грчић
Миленко" Беочин за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-52
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

045
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" СУСЕК
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Основне школе "Јован Поповић" Сусек за 2015. годину,
који је донео Школски одбор Основне школе "Јован
Поповић" Сусек на седници одржаној дана 30.01.2015.
године.
Члан 2.
Финансијски план Основне школе "Јован
Поповић" Сусек за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-60
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

046
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ"
БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин за
2015. годину
који је Управни одбор ПУ «Љуба
Станковић» Беочин усвојио на својој седници одржаној
дана 29.01.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Предшколске установе
"Љуба Станковић" Беочин за 2015. годину саставни је
део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-12
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

047
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
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локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), и члана 48. став 4.
Статута Културног центра општине Беочин, Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
20.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2015.
ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада и
Финансијски план Културног центра општине Беочин
за 2015. годину, који је донео Управни одбор Културног
центра општине Беочин на седници одржаној дана
28.01.2015. године.
Члан 2.
Програм рада и Финансијски план Културног
центра општине Беочин за 2015. годину саставни је део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-53
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с. р.

048
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Председника Скупштине општине за 2015. годину.
Члан 2.
Финансијски план Председника Скупштине
општине за 2015. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-63
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

23. фебруар 2015.

049
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Правобранилаштва општине Беочин за 2015. годину.
Члан 2.
Финансијски план Правобранилаштва општине
Беочин за 2015. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-58
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

050
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Председника општине и Општинског већа општине
Беочин за 2015. годину.
Члан 2.
Финансијски план Председника општине и
Општинског већа општине Беочин за 2015. годину је
саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-59
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

23. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

051
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
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локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Општинске управе Беочин за 2015. годину.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Беочин за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Беочин на седници одржаној дана
22.01.2015. године.

Члан 2.
Финансијски план Општинске управе Беочин за
2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Беочин за
2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-62
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-43
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

052

054

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАКОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕОЧИН ГРАД ЗА 2015.
ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Раковац за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Раковац на седници одржаној дана
16.01.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Раковац за
2015. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-42
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

053
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Беочин град за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Беочин град на седници
одржаној дана 15.01.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Беочин
град за 2015. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-44
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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23. фебруар 2015.

055

057

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЗИЛИЈА ЗА 2015.
ГОДИНУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНОШТОР ЗА 2015.
ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Бразилија за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бразилија на седници одржаној
дана 22.01.2015. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Баноштор за 2015. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Баноштор на седници одржаној
дана 14.01.2015. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Бразилија
за 2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Баноштор
за 2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општина Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-45
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-47
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић

056

058

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕРЕВИЋ ЗА 2015.
ГОДИНУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Черевић за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Черевић на седници одржаној дана
26.01.2015. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Сусек за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Сусек на седници одржаној дана
19.01.2015. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Черевић за
2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Сусек за
2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-46
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-48
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић , с.р.

23. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Број 3 - Страна 31

059

061

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СВИЛОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Свилош за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Свилош на седници одржаној дана
15.01.2015. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Луг за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Луг на седници одржаној дана
21.01.2015. године.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Свилош за
2015. годину саставни је део овог решења.

Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Луг за 2015.
годину саставни је део овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-49
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-51
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је

На основу члана 120. Статута општине Беочин
("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12), Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 20.02.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВО ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Месне
заједнице Грабово за 2015. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Грабово на седници одржаној дана
15.01.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Месне заједнице Грабово за
2015. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-50
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2015.
ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Спортског савеза општине Беочин за 2015. годину, који
је донео Управни одбор Спортског савеза општине
Беочин на седници одржаној дана 02.02.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план и програм Спортског савеза
општине Беочин за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-15
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана13. Закона о Црвеном крсту
Србије („Службени гласник РС“ бр. 107/2005), 32. став
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07), и члана 120. Статута општине
Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр. 7/11 –
пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине Беочин,
на седници одржаној дана 20.02.2015. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН И ПРОГРАМ ЦРВЕНОГ
КРСТА БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
програм Црвеног крста Беочин за 2015. годину.

и

Члан 2.
Финансијски план и програм Црвеног крста
Беочин за 2015. годину саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-56
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

064
На основу члана 35. и 36. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 20.02.2015. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ТОПЛАНА“
БЕОЧИН
Члан 1.
ВИТОМИРУ СТОЈИЛКОВИЋУ престаје
дужност директора ЈП „Топлана“ Беочин Беочин, пре
истека мандата, на основу поднете оставке.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
Образложење
Витомир Стојилковић, директор Јавног
предузећа „Топлана“ Беочин поднео је дана 10.02.2015.
године оставку на дужност директора тог Јавног
предузећа, те је Скупштина општине Беочин у складу
са наведеним одредбама Закона о јавним предузећима
одлучила као у диспозитиву решења.

23. фебруар 2015.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-43/15
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. година
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12,
116/13 –аутентично тумачење и 44/14 –др. закон),
члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/11пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин,
на седници одржаној дана 20.02.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“
БЕОЧИН
Члан 1.
САША РАДИНОВИЋ из Беочина, именује се за
вршиоца дужности директора Јавног
предузећа
„Топлана“ Беочин, до именовања директора на основу
спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест
месеци.
Члан 2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора
биће уређене Уговором о раду закљученим између
Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана “ Беочин
и именованог вршиоца дужности директора, за
мандатни период на који је именован.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Беочин је утврдила
престанак дужности директора Јавног предузећа
„Топлана“ Беочин, због поднете оставке.
С обзиром да је чланом 42. став 1 тачка 1.
Закона о јавним предузећима прописано да оснивач
може именовати вршиоца дужности директора у
случају престанка мандата због поднете оставке,
одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-44
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 35. и 36. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 20.02.2015. године донела је

23. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН
Члан 1.
ЈОВАНУ АКСЕНТИЈЕВИЋУ престаје дужност
директора ЈП „Грађевинско земљиште и путна
привреда“ Беочин, пре истека мандата, на основу
поднете оставке.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
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О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Беочин је утврдила
престанак дужности директора Јавног предузећа
„Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин,
због поднете оставке.
С обзиром да је чланом 42. став 1 тачка 1.
Закона о јавним предузећима прописано да оснивач
може именовати вршиоца дужности директора у
случају престанка мандата због поднете оставке,
одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-46
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

Образложење

068

Јован Ак сентијевић, дирек тор Јавног
предузећа „Грађевинско земљиште и путна привреда“
Беочин поднео је дана 06.02.2015. године оставку на
дужност директора тог Јавног предузећа, те је
Скупштина општине Беочин у складу са наведеним
одредбама Закона о јавним предузећима одлучила као
у диспозитиву решења.

На основу чланова 39., 45. и 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин бр.
7/11-пречишћен текст и 11/12) и чланова 7. и 12. Одлуке
о радним телима Скупштине општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10исправка 10/11 и 10/12 ), Скупштина општине Беочин на
седници одржаној дана 20.02.2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-45
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. година
Стеван Ђурђевић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

067
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12,
116/13 –аутентично тумачење и 44/14 –др. закон),
члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/11пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин,
на седници одржаној дана 20.02.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА
ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН
Члан 1.
ВИТОМИР СТОЈИЛКОВИЋ из Беочина именује
се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
„Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин, до
именовања директора на основу спроведеног јавног
конкурса, а најдуже до шест месеци.
Члан 2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора
биће уређене Уговором о раду закљученим између
Надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско
земљиште и путна привреда“ Беочин и именованог
вршиоца дужности директора, за мандатни период на
који је именован.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Члан. 1.
СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ се разрешава дужности
члана у Комисији за кадровска и административна
питања и радне односе.
Члан 2.
У састав Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе именује се
ЈАСНА БОШКОВИЋ, за члана.
Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин конституисане дана
07.06.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-47
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 40. став 2., 45. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) члана 7. и
члана 18а. Одлуке o радним телима Скупштине
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин" бр.
5/10 и 7/10 – исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина
општине Беочин на седници одржаној дана 20.02.2015.
године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин.

Члан 1.
Дужности чланства у
Савету за родну
равноправност разрешавају се НЕНАД ВЕСЕЛИЦА,
представник Социјалистичке партије Србије, из реда
грађана.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

Члан 2.
У састав Савета за родну равноправност
именују се СЛОБОДАН ЂУРЂЕВИЋ на предлог
Социјалистичке партије Србије, из реда грађана – за
члана.
Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-49
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 40. став 2., 45. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11712) члана 7. и
члана 15. Одлуке o радним телима Скупштине општине
Беочин ("Службени лист општине Беочин" бр. 5/10 и
7/10 – исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине
Беочин на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА
ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Члан 1.
Дужности чланства у Савету за привреду и
локални економски развој разрешавају се:
1. Синиша Мaухар, представник ДОО „ЛафаржБФЦ“, дужности члана;
2. Жељко Грегурек, предузетник СТР „Сити
шоп“ Беочин, дужности члана и
3. Стеван Радовановић, предузетник „СЗР“
Радовановић“- дужности члана.
Члан 2.
У састав Савета за привреду и локални
економски развој именују се:
1. Дејан Коричић, представник ДОО „ЛафаржБФЦ“, за члана;
2. Родољуб Даничић, привредник, ДОО „Никс“
Беочин, за члана;
3 . О б р а д Бл а го ј е в и ћ , п р ед у зет н и к ,
„Аутопревозник Благојевић Обрад“ Беочин – за члана;
4. Милош Цвијановић, предузетник, СТР
„Цврчак“ Раковац-за члана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-50
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 40. став 2., 45. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11712) члана 7. и
члана 16. Одлуке o радним телима Скупштине општине
Беочин ("Службени лист општине Беочин" бр. 5/10 и
7/10 – исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине
Беочин на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
Дужности чланства у Савету за младе
разрешавају се:
1. Стела Кендл, испред Канцеларије за младе.
2. Лидија Марункић, испред Основне школе
“Јован Грчић Миленко” Беочин;
3. Хајрулах Исаку, испред КУД “Бриле” Беочин;
4. Дејан Мајсторовић, испред Спортског савеза
општиине Беочин.
Члан 2.
У састав Савета за младе именују се:
1. Мина Минић - за члана, испред Канцеларије
за младе.
2. Бојана Драшко - за члана, испред Основне
школе “Јован Грчић Миленко” Беочин;
3. Александар Здравковић - за члана, испред
КУД “Бриле” Беочин;
4. Жељко Малкоч - за члана, испред Спортског
савеза општиине Беочин.
Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-51
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 40. став 2., 45. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) и члана 17., а
везано за члан 5. став 3. Одлуке o радним телима
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Скупштине општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин" бр. 5/10 и 7/10 – исправка, 10/11 и 10/12),
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана
20.02.2015. године, донела је

Члан 1.
ВЕСЕЉКО КОЈАДИНОВИЋ из Беочина
разрешава се дужности члана у Општинској изборној
комисији општине Беочин у сталном саставу.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СОЦИОЕКОНОМСКОГ САВЕТА

Члан 2.
У састав Општинске изборне комисије општине
Беочин у сталном саставу именујe се ИВАН ШУШЊАР
из Беочина, Српска напредна странка, за члана.

Члан 1.
Дужности чланства у Социо-економском
савету разрешавају се:
1. Ђура Кендл, испред синдик алне
организације ЈКП“Беочин“ Беочин, дужности члана;
2. Зоран Ђурић, испред синдик алне
организације „Лафарж-БФЦ“ д.о.о., дужности члана;
3. Василије Цогољевић, испред „ЈКП“ Беочин,
Беочин, као послодавца, дужности члана;
4. Љубица Трифковић, испред „Лафарж-БФЦ“
д.о.о., као послодавца, дужности члана;
5. Душанка Ивановић, испред „Економистелектро“Беочин д.о.о., као послодавца дужности
члана.
Члан 2.
У састав Социо-екомномског именују се:
1. Драган Самарџић, представник синдикалне
организације „Лафарж-БФЦ“ д.о.о., за члана;
2. Ђоко Шпановић, представник синдикалне
организације Основне школе“Јован Грчић Миленко“
Беочин, за члана;
3. Снежана Петровић, представник „ЛафаржБФЦ“ д.о.о., као послодавца, за члана;
4. Зоран Рајак, представник „Дарзал-комерц“
д.о.о. Беочин, као послодавца, за члана;
5. Горан Јањић, представник „Eма Поповић“
аутопревозничка радња Беочин, као послодавца, за
члана.
Члан 3.
Мандат именованованих траје до истека
мандата Скупштине општине Беочин конституисане
дана 07.06.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-58
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 11., 13. и 14. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11 ) и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине
Беочин на седници одржаној дана 20.02.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
БЕОЧИН У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 3.
Лице из члана 2. овог Решења именујe се на
мандатни период до истека мандата Општинске
изборне комисије општине Беочин у сталном саставу
коју је именовала Скупштина општине Беочин
решењем бр. 01-02-174/12 од 13.11.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
Против овог решења може се изјавити жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-52
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

074
На основу члана 26. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“
број 119/12, 116/13 –аутентично тумачење и 44/14 –др.
закон), члана 44. и члана 120. Статута општине Беочин
(''Службени лист општине Беочин'' број 7/11 –
пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин
на седници одржаној дана 20.02.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
Дужности чланства у Комисији за именовања
општине Беочин разрешавају се:
1. ВАЊА КОВАЧЕВИЋ из Раковца, дужности
председника и
2.МАРИЗЕЛА ПАНТЕЛИЋ из Черевића,
дужности члана.
Члан 2.
У састав Комисије за именовања општине
Беочин именују се:
1. ВЛАДИМИР ТОМИЋ из Беочина, за
председника и
2. ДАНИЈЕЛА СТАРЧЕВИЋ из Беочина, за
члана.
Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Комисије за именовања општине Беочин именоване
решењем Скупштине општине Беочин број 01-02-85/13
од 28.06.2013. године.
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Беочин“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-53
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-54
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

075

076

На основу чланова 29. и 30. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011), члана 9.
Закона о комуналним делатностима (“Службени
гласник Републике Србије”, број 88/2011) и члана 120.
Статута општине Беочин (“Службени лист општине
Беочин”, број 7/2011 – пречишћен текст и 11/2012),
Скупштина општине Беочин на седници одржаној дана
20.02.2015. године, донела је

На основу чланова 34. став 1. тачка 9. и 120.
Статута општине Беочин ( „Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст) и члана 29. Статута
Културног центра општине Беочин, Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
20.02.2015. године, донела је

Р Е Ш ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОЈЕКАТ
КОНЦЕСИЈЕ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
У Стручни тим за Пројекат концесије
поверавања обављања комуналне делатности
производње и дистрибуције топлотне енергије на
територији општине Беочин (у даљем тексту: Стручни
тим), именују се:
- Mилан Шодић, Председник општине, за
председника;
- Митар Милинковић, помоћник Председника
општине за економски развој, за члана;
- Саша Радиновић, вршилац дужности
директора ЈП “Топлана” Беочин, за члана;
- Секула Петровић, шеф Службе за општу
управу и заједничке послове Општинске управе
Беочин, за члана;
- Драган Глигорић, шеф рачуноводства Службе
финансија Општинске управе Беочин, за члана.
Члан 2.
Задаци Стручног тима су:
- пружање стручне помоћи Јавном телу при
припреми потребних анализа, односно студија
оправданости давања концесије, при припреми и
изради услова и конкурсне документације, правила и
услова за оцену понуђача и примљених понуда,
критеријума за избор понуде и прегледање и оцена
приспелих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору
најповољније понуде за давање концесије или
предлога одлуке о поништају поступка давања
концесије и образложење тих предлога и
- обављање осталих послова потребних за
реализацију поступка давања концесије.
Члан 3.
Стручни тим о свом раду води записник и
сачињава друга документа која потписују сви чланови
Стручног тима.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном листу општине Беочин”.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Члан 1.
СЛОБОДАН СТЈЕПАНОВИЋ се разрешава
дужности чланства у Управном одбору Културног
центра општине Беочин.
Члан 2.
У састав Управног одбора Културног центра
општине Беочин именују се НИКО ЖИЖА из Беочина.
Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Управног одбора именованог решењем Скупштине
општине бр.01-02-63/12 од 08.06.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-55
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени лист
општина Срема" бр. 72/09, 52/11 и 55/13) члана 34.
став 1. тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
("Службени лист општине Беочин" бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12) Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној дана 20.02.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ"
БЕОЧИН ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 1.
Дужности чланства у Управном одбору ПУ
"Љуба Станковић" Беочин, испред лок алне
самоуправе, разрешава се:
1. Биљана Рајичић, дужности члана.
Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске
установе "Љуба Станковић" Беочин, испред локалне
самоуправе, именује се:

23. фебруар 2015.
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1. Идриз Идризи из Беочина, за члана.
Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе "Љуба
Станковић" Беочин именованог решењем Скупштине
општине бр. 01-02-67/12 од 08.06.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-56
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

078
На основу члана 4. Одлуке о Савету за
међунационалне односе општине Беочин („Службени
лист општина Срема“ бр. 39/08 и „Службени лист
општине Беочин“ бр. 10/12) и члана 119. и 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општина Беочин“ бр.
7/11-пречишћен текст и 11/12 ) Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 20.02.2015. донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Члан 1.
Наталија Јовановић из Беочина – представник
ромске националне мањине разрешава се дужности
чланства у Савету за међунационалне односе општине
Беочин.
Члан 2.
У састав Савета за међунационалне односе
општине Беочин именује се Азир Далипи из Беочина,
као представник ромске националне мањине.
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Р ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ЗА УРБАНИЗАМ
Члан 1.
ДАЛИБОР ЦРНОМАРКОВИЋ из Раковца,
Мали крај бр.17 поставља се за
Помоћника
председника општине за урбанизам, почев од
02.02.2015.године, на одређено време, до истека
мандата Председника општине.
Члан 2.
Помоћник председника Општине за урбанизам
обавља послове из области урбанизма и просторног
планирања на територији Општине Беочин. У оквиру
свог посла има обавезу да прати законске и друге
прописе из области урбанизма и просторног
планирања, покреће иницијативе, предлаже пројекте и
даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој урбанизма и просторног планирања, предлаже
мере и активности за стварање услова у локалној
самоуправи за развој урбанизма и просторног
планирања, помаже Председнику Општине у креирању
политике из области урбанизма и просторног
планирања, врши и друге послове које му повери
Председник Општине.
Члан 3.
Помоћник председника Општине за свој рад
одговара Председнику Општине. Након престанка
функције, у обавези је да сачини извештај о
незавршеним предметима, предметима које је примио
у рад и који су у моменту престанка функције затечени
код њега и достави га Председнику општине и
начелнику Општинске управе.
Члан 4.
Плата Помоћника председника општине
обрачунава се у складу са Правилником о платама
именованих и постављених лица и запослених у
Општинској управи Беочин, број 01-121-1 од
27.01.2012. године.

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Савета за међунационалне односе општине Беочин
именованог Решењем Скупштине општине Беочин бр.
01-02-36/13 од 06.04.2013. године.

Члан 5.
Ово решење Председник општине може
опозвати и пре истека рока на који је Помоћник
председника општине постављен.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Члан 6.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-63
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 20.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

ОПШТИНA БЕОЧИН
Број: 01-02-39
Дана: 20.02.2015. године

Председник општине Беочин
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На основу члана 58. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и
чланова 61. тачка 5. и 94. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“, број 7/2011пречишћени текст)
Председник општине Беочин
доноси

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.

080
На основу члана 23. став 3 и 5 Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене („Службени
лист општине Беочин“ број 9/10), члана 2. Правилника
о техничким условима за постављање мањих
монтажних објеката и уређаја на јавним површинама и
члана 14. став 1 тачка 25. и члана 61. тачка 19. Статута
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општине Беочин („Службени лист општине Беочин“
број 7/11 – пречишћен текст и 11/12), председник
општине Беочин, доноси
ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2015.
ГОДИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање мањих монтажних објек ата на
површинама јавне намене на територији општине
Беочин, врши се у складу са Одлуком о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на

23. фебруар 2015.

површинама јавне намене („Службени лист општине
Беочин“ број 9/10).
Овим Програмом утврђују се локације за постављање
мањих монтажних објеката на територији општине
Беочин, њихова врста, намена, број и тип, односно
изглед објекта.
Монтажни објекти у одређеним зонама града
морају имати униформни изглед (исти тип односно исти
спољни изглед и примењене материјале за све објекте
на једној локацији).
Мањи монтажни објекти привременог
карактера који се постављају на површинама јавне
намене морају бити савременог изгледа и изграђени од
савремених материјала.
II ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ

1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕОЧИН ГРАД - КИО СЦИ
Зона
II

Локација - парцела број 48/1
Прикључак ул. Доситеја Обрадовића на Светосавску
Делатност : трговина – штампа, дуван, безалкохолна пића, кондиторски
производи у фабричком паковању и друго.

место
1

Зона
II

Локација - парцела број 48/41
Простор између главног улаза у пијацу и гаража
Делатност : продаја свеже и смрзнуте рибе

место
1

Зона
II

Локација - парцела број 155/1
Цементашки трг
Делатност : трговина – штампа, дуван, безалкохолна пића, кондиторски
производи у фабричком паковању и друго.

место
3

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕОЧИН ГРАД – БАРАКЕ
Зона
I

Локација - парцела број 44/1
Између Дома културе и аутобуског стајалишта
Делатност : услужна

место
1

Зона
II

Локација - парцела број 14
Улица Карађорђева - проширење код железничке станице
Делатност : услужна

место
2

Зона
II

Локација - парцела број 145/1
Улица Омладинска између стамбених зграда бр. 54 и бр. 56
Делатност : услужна

место
1

Зона
II

Локација - парцела број 1506/1
Насеље ДУНАВ крај парцеле непосредно уз Дунав
Делатност : спортско - рекреативне активности

место
2

23. фебруар 2015.

Зона
II
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Локација - парцела број 1506/1
Насеље ДУНАВ испред стамбене зграде – колоније
Делатност : трговина
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место
2

2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАЗИЛИЈА – КИОСЦИ
Зона
III

Локација - парцела број 3016/1
Аутобуско стајалиште за Нови Сад, код МЗ-е
Делатност : трговина

место
1

3. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕРЕВИЋ – КИОСЦИ
Зона
III

Локација - парцела број 570
Пијаца
Делатност : трговина и услужне делатности

место
4

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕРЕВИЋ – БАРАКЕ
Зона
III

Локација - парцела број 897/1
Прикључак ул. Николе Игића на ул. Краља Петра I
Делатност : трговина

место
2

Зона
III

Локација - парцела број 407
Ул. Ј. Грчића Миленка-проширење поред Дунава, западни део
Делатност : услужна, угоститељство

место
2

4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУСЕК – КИОСЦИ
Зона
III

Зона
III

Локација - парцела број 900
Центар – испред школе и Дома здравља
Делатност : трговина пекарским производима

место
1

Локација - парцела број 912

место
2

Испред Дома културе
Делатност : услужна
5. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГ – КИОСЦИ

Зона
III

Локација - парцела број 663/1
Улица Запара код броја 4
Делатност : трговина

место
1

Зона
III

Локација - парцела број 311/3
Између школе и Дома здравља
Делатност : трговина

место
2

6. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНОШТОР – КИОСЦИ

Зона
III

Локација - парцела број 64/1
Поред терена малих спротова и шеталишта поред Дунава
Делатност : трговина и услужна делатност

место
2
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНОШТОР – БАРАКЕ
Зона
III

Локација - Дунав
Обала Дунава (код скелског прелаза)
Делатност : услужна, угоститељство

место
4

7. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАКОВАЦ – КИОСЦИ

Зона
III

Локација - парцела број 1563/1
Центар, између потока и државног пута II Б реда бр. 313
Делатност : трговина

место
2

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАКОВАЦ – БАРАКЕ
Зона
III

Локација - парцела број 1004
Фрушкогорска улица
Делатност : услужна (1 место) и трговина (3 места)

место
4

8. ПУЛТОВИ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ КЊИГА, ЧАСОПИСА, РАЗГЛЕДНИЦА, ЦВЕЋА,
ЧЕСТИТКИ И УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА

Зона
I

Локација - парцела број 44/1
Аутобуско стајалиште и испред Дома културе и Суда

место
6

Зона
I

Локација - парцела број 1732/1
Простор код Спортско пословног центра Беочин

место
5

9. ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА
Зона
III

Локација - парцела број 1506/1
Насеље ДУНАВ преко пута ресторана „КАРАШ“
Делатност : циркус, забавни парк, рингишпил, забавне игре.

Зона
III

Локација - парцела број 307
ул. Стојана Вукосављевића - бивша сточна пијаца
Делатност : забавни парк, рингишпил, забавне игре.

Зона
II

Локација - парцела број 200/1
Парк Хероја Брила
Делатност : забавни парк, рингишпил, забавне игре.

Зона
I

Локација - парцела број 1732/1
Простор источно од „Спортско пословног центра“
Делатност : забавни парк, рингишпил, забавне игре.
10. Б И Л Б О Р Д И

Зона
I

Локација
ул. Новосадска до бензинске пумпе

место
2
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Зона
I

Локација
ул. Светосавска, источно од Аутобуске станице за Нови Сад

место
1

Зона
I

Локација
ул. Светосавска, источни улаз у Беочин град, веза са државним путем II А
реда бр. 119

место
2

Зона
II

Локација
ул. Цементашка, северни улаз у Беочин град, веза са државним путем II А,
бр. 119

место
1

11. ДРУГИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ
Зона
III

Локација
БАНОШТОР
река Дунав - део уз парцелу број 64/1
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА : плутајући објекат за пристајање пловила (понтон,
понтонски мост, пристан и сл.)

III СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Овај Програм се преиспитује сваке године, приликом усвајања Програма рада и
Финансијског плана ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин и доставља се на
спровођење Општинској управи – Служби за инспекцијске послове и урбанизам, која издаје и
одобрење за постављање мањих монтажних објеката на основу Уговора о закупу локације на јавној
површини.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Беочин“.
ОПШТИНA БЕОЧИН
Број: 01-353-7
Дана: 19.02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.

Председник Скупштине општине Беочин

081
На основу члана 38. Одлуке о месним
заједницама ("Службени лист општина Срема" бр.
4/09), а везано за члан 36. став 1. исте Одлуке,
Председник Скупштине општине, дана 13.02.2015.
године донео је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE ЧЕРЕВИЋ
Члан 1.
Расписују се допунски избори за чланове
Савета Mесне заједнице Черевић.
Допунски избори за чланове Савета Mесне
заједнице Черевић одржаће се дана 29.03.2015.
године.

На допунским изборима бираће се три члана
Савета Месне заједнице Черевић, уместо два члана
којима је мандат престао подношењем оставке и једног
члана због наступања смрти.
Мандат новоизабраних чланова Савета Месне
заједнице Черевић траје до истека мандата Савета
Месне заједнице Черевић.
Члан 2.
Допунски избори за чланове Савета Месне
заједнице Черевић спровешће се на начин прописан
одредбама Одлуке о месним заједницама и Статутом
Месне заједнице Черевић.
Допунске изборе за чланове Савета Месне
заједнице Черевић спровешће Радно тело Месне
заједнице.
Савет Месне заједнице Черевић ће образовати
Радно тело најкасније до 20.02.2015. године.
У случају да Савет Месне заједнице не именује
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Радно тело у року из става 3. овог члана, исто ће
именовати Председник Скупштине.
Члан 3.
Трошкове накнаде за рад Радног тела и
бирачког одбора сноси Месна заједница Черевић.
Материјалне трошкове за спровођење избора
сноси буџет општине Беочин.
Члан 4.
Рокови за предузимање изборних радњи
почињу да теку од 23.02.2015. године.
Рок за подношење кандидатуре је 20.03.2015.
године, до 24,00 часа.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу
општинe Беочин" и на огласној табли Месне заједнице
Черевић.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: 01-011-10
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 13.02.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

23. фебруар 2015.
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