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 Сви појмови у овом Статуту 
употребљени у граматичком мушком роду 
подразумевају мушки и женски природни род.

Положај Општине

Члан 2.
 Општина је основна територијална 
јединица у којој грађани остварују право на 
локалну самоуправу у складу са Уставом, 
законом и овим Статутом. 
 Грађани који имају бирачко право 
и пребивалиште на територији Општине, 
управљају пословима Општине у складу са 
законом и овим Статутом. 
 Грађани учествују у остваривању 
локалне самоуправе путем грађанске 
иницијативе, збора грађана, референдума, 
других облика учешћа грађана у обављању 
послова Општине и преко својих одборника 
у Скупштини општине, у складу са Уставом, 
законом и овим Статутом. 

Територија

Члан 3. 
 Територију Општине, утврђену 
законом, чине насељена места, односно 
подручјакатастарских општина које улазе у 
њен састав, и то:
- насељено место Баноштор, катастарска 
општина Баноштор;
- насељено место Беочин, катастарска општина 
Беочин;
- насељено место Грабово, катастарска 
општина Грабово;
- насељено место Луг, катастарска општина 
Луг;
- насељено место Раковац, катастарска 
општина Раковац;
- насељено место Свилош, катастарска 
општина Свилош;

      
 
 На основу члана 11. и члана 32. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 
- др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
126. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15), а по прибављеном 
мишљењу Министарства за државну управу 
и локалну самоуправу број110-00-00032/2019-
24од 12.02.2019. године Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној 28.02.2019. 
године, донела је 

      С  Т  А  Т  У  Т 
          ОПШТИНЕ  БЕОЧИН

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.
 Овим Статутом, у складу са законом, 
уређују се нарочито: права и дужности 
општине Беочин (у даљем тексту: Општина)
и начин њиховог остваривања, број одборника 
Скупштине општине Беочин (у даљем 
тексту: Скупштина општине), организација 
и рад органа и служби, начин управљања 
грађана пословима из надлежности Општине, 
услови за остваривање облика непосредне 
самоуправе,спровођење поступка јавне 
расправе приликом припреме општих аката 
утврђених овим Статутом, оснивање, начин 
избора органа и рад месне заједницеи 
других облика месне самоуправе, службена 
употреба језика и писма националне мањине 
на територији Општине, услови и облици 
остваривања сарадње и удруживања Општине, 
заштита локалне самоуправе и друга питања 
од значаја за Општину.
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Скупштина општине Беочин
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- насељено место Сусек, катастарска општина 
Сусек;
- насељено место Черевић, катастарска 
општина Черевић.
 За свако насељено место у Општини 
образује се месна заједница ради задовољавања 
општих, заједничких и свакодневних потреба 
његовог становништва.
 За насељено место Беочин образују се 
две месне заједнице: Беочин и Беочин град.
 За делове насељених места Беочин 
и Черевић образује се Месна заједница 
Бразилија. 

Својство правног лица

Члан 4.
 Општина има својство правног лица.
 Седиште Општине је у насељеном 
месту Беочин, улица Светосавска 25. 
 Општина има своју званичну интернет 
презентацију на адреси www.beocin.rs

Печат

Члан 5.
 Органи Општине су: Скупштина 
општине, председник Општине, Општинско 
веће, Општинска управа и Правобранилаштво 
општине. 
 Органи Општине имају печат.
 Печат је округлог облика са исписаним 
текстом: Република Србија, Аутономна 
покрајина Војводина, општина Беочин, назив 
и седиште органа исписан на српском језику и 
ћириличким писмом и грбом Републике Србије 
у средини.
 Сагласност на изглед и садржину печата  
Општине даје надлежни орган АП Војводине.  
 Скупштина посебном одлуком уређује 
број, овлашћења за руковање и чување печата 
органа Општине и друга питања, у складу са 
законом којим се уређују печати државних 
органа и јединице локалне самоуправе.

Језик и писмо

Члан 6.
   На територији Општине у службеној употреби 

је српски језик и ћириличко писмо.
   У насељеном месту Луг у службеној употреби 
је и словачки језик и латинично писмо.
 

Симболи Општине

Члан 7.
 Општина има грб и заставу.
 Грб Општине Беочин је у облику штита, 
плавобеле боје са следећим хералдичким 
елементима: фабрички димњак, грозд, река, 
планина и исписаним називом „Беочин“.
 Изглед заставе као и употреба грба и 
заставе ближе ће се уредити посебном одлуком 
Скупштине општине.

Употреба симбола Општине

Члан 8.
 Застава и грб Општине могу се истицати 
само уз државне симболе.
 У службеним просторијама органа 
Општине истичу се само државни симболи, 
симболи Аутономне покрајине Војводине и 
грб и застава Општине.
 Насељена места Општине могу 
утврдити своје симболе (грб), уз претходну 
сагласност Скупштине општине.

Празник Општине

Члан 9.
 Општина има своје празнике.
 Дан општине је 16. октобар – дан 
ослобођења Беочина у Другом светском рату.
 У Општини се свечано обележавају 
9. и 10. новембар – дани када су 1918. 
године јединице 1. армије Краљевине Србије 
ослободиле Беочин у Првом светском рату.  
 На одредбе Статута о утврђивању 
празника прибавиће се претходна сагласност 
покрајинског органа надлежног за послове 
локалне самоуправе.

Награде и јавна признања

Члан 10.
 Општина установљава награде и друга 
јавна признања организацијама и грађанима 



за значајна остварења у привреди, науци, 
уметности, спорту и другим друштвеним 
областима.
    Општина додељује звање „почасни грађанин“ 
особи чији су рад и достигнућа од посебног 
значаја за Општину. 
 Скупштина општине одлучује о 
додељивању звања „почасни грађанин“ уз 
претходну сагласност министарства надлежног 
за послове локалне самоуправе.
 Награде и друга јавна признања и звање 
„почасни грађанин“ додељују се поводом 
празника Општине.
 Врсте награда и других јавних 
признања, поступак, услови и критеријуми 
за додељивање јавних признања и звања 
„почасни грађанин“ уређују се посебном 
одлуком Скупштине општине.

Утврђивање назива
делова насељених места

Члан 11.
 Општина утврђује називе улица, 
тргова, заселака и других делова насељених 
места на својој територији посебном одлуком 
Скупштине општине, уз претходну  сагласност 
покрајинског органа надлежног за послове 
локалне самоуправе.
 У поступку промене назива улица, 
тргова, заселака у насељеном месту Луг  
прибавља се мишљење Националног савета  
словачке националне мањине и Савета за 
међунационалне односе.
 

Јавност рада

Члан 12.     
 Рад органа Општине је јаван.
 Јавност рада по правилу обезбеђује се:
 1. објављивањем аката у службеном 
гласилу општине;
 2. путем  издавања билтена, 
информатора, преко средстава јавног 
информисања, презентовањем одлука и других 
аката јавности и постављањем интернет 
презентације;
 3. организовањем јавних расправа у 
складу са законом,овим Статутом и одлукама 

органа Општине,
 4. организовањем јавних слушања у складу  
са овим Статутом и пословником Скупштине 
општине и
 5. у другим случајевима утврђеним овим 
Статутом и другим актима органа Општине.
 Општина своје информације и 
обавештења, по потреби, у складу са законом, 
објављује и на словачком језику и латиничном 
писму који су у службеној употреби у 
насељеном месту Луг.

Имовина Општине

Члан 13.
 Општина има своју имовину.
 Имовином Општине самостално 
управљају и располажу органи Општине, у 
складу са законом, овим Статутом и другим 
актима Општине.
У јавној својини Општине  сагласно закону  су:
 - добра у општој употреби на територији 
Општине (општински путеви, некатегорисани 
путеви, улице које нису део аутопута или 
државног пута I и II реда, тргови и јавни 
паркови и др.);
 -комунална мрежа на територији 
Општине;
 - непокретне и покретне ствари и 
друга имовинска права које користе органи и 
организације Општине;
 - ствари у јавној својини  на којима  
право  коришћења имају месне заједнице  на 
територији Општине,установе, јавне агенције 
и друге организације  чији је оснивач Општина;
 - друге непокретне и покретне ствари и 
имовинска права, у складу са законом којим се 
уређује јавна својина.
 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

Надлежности Општине

Члан 14.   
 Општина врши послове из своје 
надлежности утврђене Уставом и законом, 
као и послове из оквира права и дужности 
Републике који су јој законом поверени, као и 
послове које јој повери Аутономна покрајина 
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својом одлуком.  

Надлежности утврђене Уставом и законом

Члан 15.
 Општина, преко својих органа, у складу 
са Уставом и законом:
 1) доноси статут, буџет и завршни 
рачун, просторни и урбанистички план и план 
развоја Општине, као и стратешке планове и 
програме локалног економског развоја;
 2) уређује и обезбеђује обављање 
и развој комуналних делатности, локални 
превоз, коришћење грађевинског земљишта и 
пословног простора;
 3) стара се о изградњи, реконструкцији, 
одржавању и коришћењу некатегорисаних 
и општинских путева, као и улица и других 
јавних објеката од општинског значаја;
 4) стара се о задовољавању потреба 
грађана у области просвете (предшколско 
васпитање и образовање и основнообразовање 
и васпитање), научноистраживачке и 
иновационе делатности, културе, здравствене 
и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и 
физичке културе;
 5) обезбеђује остваривање посебних 
потреба особа са инвалидитетом и заштиту 
права осетљивих група;
 6) стара се о развоју и унапређењу 
туризма, занатства, угоститељства и трговине;
 7) доноси и реализује програме за 
подстицање локалног економског развоја, 
предузима активности за одржавање 
постојећих и привлачење нових инвестиција и 
унапређује опште услове пословања;
 8) стара се о заштити животне средине, 
заштити од елементарних и других непогода, 
заштити културних добара од значаја за 
Општину;
 9) стара се о заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта и 
спроводи политику руралног развоја;
 10) стара се о остваривању, заштити 
и унапређењу људских и мањинских права, 
родној равноправности, као и о јавном 
информисању у Општини;
 11) образује и уређује организацију и 
рад органа, организација и служби за потребе 

Општине, организује службу правне помоћи 
грађанима и уређује организацију и рад 
мировних већа;
 12) утврђује симболе Општине и 
њихову употребу;
 13) управља општинском имовином и 
утврђује стопе изворних прихода, као и висину 
локалних такси;
 14) прописује прекршаје за повреде 
општинских прописа;
 15) стара се о обављању послова 
одбране и  цивилне заштите, у складу са 
Законом;
 16) обавља и друге послове од 
локалног значаја одређене законом (нпр. 
у области заштите од пожара, омладинске 
политике, зоохигијене и др.) као и послове од 
непосредног интереса за грађане, у складу са 
Уставом, законом и овим статутом.
 Послови из надлежности општина 
утврђени Уставом и законом, ближе су 
одређени Јединственим пописом послова 
јединица локалне самоуправе који обезбеђује 
министарство надлежно за локалну самоуправу 
у складу са законом.

Јавне службе Општине

Члан 16.
 За остваривање својих права и 
дужности и за задовољавање потреба локалног 
становништва, Општина може оснивати 
предузећа, установе и друге организације које 
врше јавну службу, у складу са законом и овим 
Статутом.
 Скупштина општине посебном 
одлуком оснива предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу и 
остварује права оснивача, ако законом или 
овим статутом за вршење појединих права 
оснивача није утврђена надлежност другог 
органа Општине.

Поверавање послова
правном или физичком лицу

Члан 17. 
 Општина може уговором, на начелима 
конкуренције,јавности, економичности, 
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ефикасности и заштите животне средине,у 
складу са законом, поверити правном или 
физичком лицу обављање појединих послова 
из своје надлежности.
 Поверавање послова из става 1. овог 
члана уређује се одлуком Скупштине општине.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

Средства за обављање послова
и извори средстава

Члан 18.
 За обављање послова општине 
утврђених Уставом и законом,за обављање 
законом поверених послова из оквира права 
и дужности Републике, као и за обављање 
појединих послова које јој из своје надлежности 
одлуком повери аутономна покрајина, 
Општини припадају приходи и примања 
утврђени законом, односно покрајинском 
одлуком.
 Послови Општине финансирају се из 
изворних и уступљених прихода, трансфера, 
примања по основу задуживања и других 
прихода и примања утврђених законом. 
 Врста изворних прихода, њихова 
висина, стопе, обвезници, начин утврђивања, 
намена прихода, наплата и друга питања 
Скупштина уређује својим одлукама у складу 
са законом. 
 Општини припадају приходи од осталих 
нивоа власти и они могу бити уступљени 
приходи и трансфери. 
 Висину и начин преноса средстава 
из става 4. овог члана утврђује надлежни 
орган Републике Србије, односно Аутономне 
Покрајине Војводине у складу са законом. 
 Општина има право да прими донацију 
од домаћег или страног физичког или правног 
лица на основу уговора о донацији или другог 
сличног уговора закљученог у складу са 
законом.

      
Члан 19.

 Општина се може задуживати у земљи 
и иностранству, у домаћој или страној валути, 
на начин утврђен законом. 

 Општина се може задуживати узимањем 
кредита или емитовањем хартија од вредности, 
у складу са законом. 
 Одлуку о дугорочном задуживању ради 
финансирања капиталних инвестиција доноси 
Скупштина већином гласова од укупног броја 
одборника. 
 Одлуку о краткорочном задуживању за 
финансирање дефицита текуће ликвидности 
која настаје услед неуравнотежености кретања 
у јавним приходима и јавним расходима, 
доноси Председник општине. 
 Општина може пласирати средства, 
после редовног извршења буџета, по каматној 
стопи која није нижа од референтне стопе 
Народне банке Србије. 

Ненаменски карактер средстава

Члан 20.
 Сви приходи Општине су општи приход 
буџета и могу се користити за било коју намену, 
осим оних прихода чији је наменски карактер 
утврђен законом. 

Буџет и завршни рачун

Члан 21.
 Скупштина доноси буџет Општине за 
сваку календарску годину, у којем се исказују 
сви приходи и примања, задуживања и друге 
финансијске трансакције, расходи и други 
издаци, у складу са законом који уређује 
буџетски систем. 
 По истеку године за коју је буџет донет 
саставља се завршни рачун о извршењу буџета 
Општине. 

Одговорност за извршење буџета
и извештавање  

Члан 22.
 За извршење буџета Општине, 
председник Општине одговара Скупштини 
општине.
 Општинска управа обавезна је да 
редовно прати извршење буџета и по потреби, 
а најмање два пута годишње информише 
Општинско веће, а обавезно у року од 15 
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дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода.
 Општинско веће, у року од 15 дана од 
дана достављања извештаја из става 2. овог 
члана, усваја и доставља извештај Скупштини 
општине.

Самодопринос

Члан 23.
 За задовољавање потреба грађана у 
Општини или њеном делу средства се могу 
прикупљати самодоприносом.
 Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани референдумом, у складу 
са законом којим је уређено непосредно 
изјашњавање грађана и овим Статутом.

Утврђивање предлога одлуке

Члан 24.
 Предлог одлуке о увођењу 
самодоприноса утврђује Скупштина општине.
Иницијативу за доношење одлуке из става 
1. овог члана може поднети најмање једна 
трећина одборника Скупштине општине и 
грађани путем грађанске иницијативе.
Уз иницијативу се подноси и програм којим се 
утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 
укупних финансијских средстава за 
реализацију пројекта који је предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи, 
Скупштина општине одлучује о покретању 
поступка за увођење самодоприноса већином 
гласова од укупног броја одборника.
 Ако Скупштина општине прихвати 
иницијативу за увођење самодоприноса, 
доноси закључак којим истовремено одређује 
рок за припрему нацрта одлуке о увођењу 
самодоприноса и рок и начин организовања 
јавне расправе.
 Предлог одлуке о увођењу 
самодоприноса Скупштина општине утврђује 
већином гласова од укупног броја одборника.

Доношење одлуке
о увођењу самодоприноса

Члан 25.
 Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на којем се средства 
прикупљају.
 Одлуку из става 1. овог члана доносе 
и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на подручју на којем се 
средства прикупљају, ако на том подручју 
имају непокретну имовину, а средствима 
самодоприноса се побољшавају услови 
коришћења те имовине.
 Одлука се сматра донетом када се за њу 
изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 
1. и 2. овог члана.

Објављивање одлуке
о увођењу самодоприноса

Члан 26.
 Одлука о увођењу самодоприноса се 
објављује на начин на који се објављују акти 
Општине.

Наменски карактер
средстава самодоприноса

Члан 27.
 Новчана средства која се прикупљају 
на основу одлуке о самодоприносу приход су 
буџета и строго су наменског карактера.

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Органи Општине

Члан 28.
 Органи Општине су: Скупштина 
општине, председник Општине, Општинско 
веће и Општинска управа.
 У складу са законом којим се уређује 
правобранилаштво, орган Општине је и 
Правобранилаштво општине.

Презумпција надлежности

Члан 29. 
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 Послове Општине врше органи 
Општине у оквиру своје надлежности утврђене 
законом и овим статутом.
 Скупштина општине доноси акте 
општег карактера.
 Ако законом или другим прописом није 
утврђено који орган је надлежан за обављање 
послова из надлежности Општине, све 
послове који се односе на уређивање односа 
из надлежности Општине врши Скупштина 
општине, а послове који су по својој природи 
извршни, врши председник Општине.
 Ако се према природи посла не може 
утврдити надлежност у складу са ставом 2. 
овог члана, надлежна је Скупштина општине.

1.Скупштина општине

Положај Скупштине општине

Члан 30.
 Скупштина општине је највиши орган 
Општине који врши основне функције локалне 
власти, утврђене Уставом, законом и овим 
Статутом.

Састав Скупштине општине

Члан 31.
 Скупштину општине чине одборници 
које бирају грађани на непосредним изборима, 
тајним гласањем, у складу са законом и овим 
Статутом.

Сазивање конститутивне седнице

Члан 32.
 Седницу новог сазива Скупштине 
општине сазива председник Скупштине 
општине претходног сазива, у року од 15 дана 
од дана објављивања резултата избора.
 Уколико председник Скупштине 
општине из претходног сазива не сазове 
седницу новог сазива у року из става 1. овог 
члана, седницу новог сазива сазваће најстарији 
одборник новог сазива у року од 15 дана од 
истека рока из става 1. овог члана. 
 Седницом председава најстарији 
одборник новог сазива до избора председника 

Скупштине општине.

Конституисање Скупштине

Члан 33.
 Скупштина општине се сматра 
конституисаном избором председника 
Скупштине општине и постављењем секретара 
Скупштине општине.

Број одборника

Члан 34.
      Скупштина општине има 23 одборника.

Мандат

Члан 35.
 Одборници се бирају на четири године.
 Одборнику почиње и престаје 
одборнички мандат под условима и на начин 
утврђен законом.

Заклетва

Члан 36.
 Изабрани одборници полажу заклетву 
која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду 
Скупштине општине Беочин придржавати 
Устава, закона и Статута општине Беочин и 
да ћу часно и непристрасно вршити дужност 
одборника, руководећи се интересима грађана 
општине Беочин.“

Неспојивост функција

Члан 37.
 Одборник не може бити запослени 
у Општинској управи и лице које именује, 
односно поставља Скупштина општине. 
 Ако запослени у Општинској управи 
буде изабран за одборника, права и обавезе 
по основу рада мирују му док траје његов 
одборнички мандат.
 Даном потврђивања одборничког 
мандата лицима која је именовала, односно 
поставила Скупштина општине престаје 
функција на коју су именована, односно 
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постављена.

Имунитет одборника

Члан 38.
 Одборник не може бити позван на 
кривичну одговорност, притворен или кажњен 
због изнетог мишљења или давања гласа на 
седници Скупштине општине и радних тела.

Права и дужности одборника

Члан 39.
 Право је и дужност одборника да 
учествује у раду Скупштине општине и 
њених радних тела, предлаже Скупштини 
општине расправу о одређеним питањима, 
предлаже радном телу Скупштине општине 
да организује јавно слушање о предлозима 
прописа и одлука о којима одлучује Скупштина 
општине, подноси предлоге одлука и других 
аката из надлежности Скупштине општине и 
даје амандмане на предлоге прописа, поставља 
питања везана за рад органа Општине и 
учествује у другим активностима Скупштине 
општине. 
 Право је одборника да буде редовно 
обавештаван о питањима од утицаја на вршење 
одборничке дужности, да на лични захтев 
добије од органа и служби Општине податке 
који су му потребни за рад, као и стручну 
помоћ у припремању предлога за Скупштину 
општине.
 За благовремено достављање 
обавештења, тражених података, списа и 
упутстава одговоран је секретар Скупштине 
општине, а начелник Општинске управе када 
се обавештење, тражени податак, спис и 
упутство односе на делокруг и рад Општинске 
управе.
 Одборник има право на заштиту 
мандата, укључујући и судску заштиту, која се 
остварује сходном применом закона којим се 
уређује заштита изборног права у изборном 
поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују 
Пословником Скупштине општине. 

Накнаде и друга примања одборника

Члан 40.
 Право одборника на изгубљену зараду, 
путне трошкове за долазак и одлазак на 
седницу Скупштине општине и њених радних 
тела, дневнице и на накнаду других трошкова 
везаних за вршење одборничке функције 
уређује се посебном одлуком Скупштине 
општине.

Надлежност Скупштине општине

Члан 41.
 Скупштина општине, у складу са 
законом:
 1) доноси Статут општине и 
пословник Скупштине општине;
 2) доноси буџет и усваја завршни 
рачун буџета; 
 3) усваја Кадровски план;
 4) утврђује стопе изворних прихода 
Општине, као и начин и мерила за одређивање 
висине локалних такси и накнада;
 5) доноси програм развоја 
Општине, планске документе јавних политика, 
средњорочне планове и друге планске 
документе, у складу са законом;
 6) доноси просторни план и 
урбанистичке планове Општине и програме 
уређивања грађевинског земљишта;
 7) доноси прописе и друге опште 
акте из надлежности општине;
 8) расписује општински 
референдум и референдум на делу територије 
Општине, изјашњава се о предлозима 
садржаним у грађанској иницијативи и 
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9) образује и уређује организацију 
и рад организација и служби за потребе 
Општине;
 10) оснива јавна предузећа и 
друштва капитала за обављање делатности од 
општег интереса у складу са законом и овим 
Статутом, даје сагласност на законом одређене 
опште и друге правне акте и радње јавног 

Број 3 - Страна 8                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.



предузећа, односно друштва капитала,  ради 
заштите општег интереса;
 11) оснива установе и организације у 
области предшколског образовања и васпитања, 
основног образовања и културе од значаја за 
општину и за припаднике свих националних 
заједница, социјалне заштите,примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, 
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује 
њихово функционисање;
 12) именује и разрешава надзорни 
одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у 
складу са законом и оснивачким актом;
 13) именује и разрешава управни 
одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте у складу са 
законом;
 14) бира и разрешава председника 
Скупштине и заменика председника 
Скупштине;
 15) поставља и разрешава секретара 
и заменика секретара Скупштине;
 16) бира и разрешава председника 
Општине и, на предлог председника Општине, 
бира заменика председника Општине и 
чланове Општинског већа;
 17) поставља Правобраниоца 
општине;
 18) бира и разрешава локалног 
омбудсмана; 
 19) уређује услове и начин 
обављања комуналних делатности, права 
и обавезе корисника комуналних услуга, 
обим и квалитет комуналних услуга и начин 
вршења надзора над обављањем комуналних 
делатности, оснива јавна предузећа за 
обављање комуналне делатности, односно 
поверава обављање тих делатности друштву 
капитала или предузетнику,  прописује опште 
услове одржавања комуналног реда и мере за 
њихово спровођење;
 20) доноси годишње и средњорочне 
програме уређивања грађевинског земљишта, 
доноси годишњи програм отуђења 
грађевинског земљишта у складу са законом и 
прописом Општине;

 21) доноси локалну стамбену 
стратегију у складу са Националном стамбеном 
стратегијом, акциони план за њено спровођење 
и програме стамбене подршке, може основати 
јавну стамбену агенцију у складу са законом, 
као и правно лице за обављање послова од 
јавног интереса у области становања; 
 22) уређује коришћење пословног 
простора који је у јавној својини Општине, 
уређује висину закупнине пословног простора 
и врши друге послове у вези са коришћењем 
пословног простора, у складу са законом и 
другим актима Општине;
 23) уређује критеријуме и поступак 
давања станова у закуп и њихове куповине;
 24) прописује висину закупнине 
за коришћење стамбених зграда, станова и 
гаража у јавној својини Општине;
 25) ближе уређује коришћење, 
одржавање и управљање стварима у јавној 
својини Општине;
 26) уређује начин коришћења 
превозних средстава у јавној својини Општине;
 27) уређује ближе услове за 
обављање такси превоза путника; 
 28) доноси програме коришћења 
и заштите природних вредности и програме 
заштите животне средине, односно локалне 
акционе и санационе планове, у складу са 
стратешким документима и интересима 
и специфичностима Општине и утврђује 
посебну накнаду за заштиту и унапређење 
животне средине;
 29) доноси годишњи програм 
заштите,  уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта, утврђује противерозионе 
мере и њихово спровођење, одлучује о 
привођењу пашњака другој култури;
 30) доноси програм развоја туризма 
у складу са Стратегијом, утврђује висину 
боравишне таксе на територији Општине;
 31) доноси локални акциони план 
за борбу против корупције на нивоу Општине 
и образује стално радно тело за праћење 
спровођења локалног акционог плана;
 32) доноси програм контроле и 
смањења популације напуштених паса и 
мачака, уређује држање и заштиту домаћих 
животиња и кућних љубимаца, у складу са 
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законом; 
 33) одређује место и начин 
коришћења воде за рекреацију, укључујући и 
купање; 
 34) доноси акциони план за 
спровођење Националне стратегије за младе 
на територији Општине, оснива Канцеларију 
за младе;
 35) доноси програм и план 
енергетске ефикасности;
 36) одлучује о прибављању 
и  отуђењу непокретности у јавној 
својини Општине, заснивању хипотеке на 
непокретностима у јавној својини Општине, 
као и  о преносу права својине на другог 
носиоца права јавне својине, с тим што може 
одлучити да донесе посебан акт којим би 
наведена овлашћења могла пренети на други 
орган; 
 37) одлучује о улагању ствари у 
јавној својини Општине и права у капитал 
јавног предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач, у складу са законом;
 38) одлучује о преносу права 
коришћења на стварима у својини Општине, 
установама, јавним агенцијама и другим 
организацијама чији је оснивач Општина;
 39) одлучује о давању концесије 
када су јавна тела и предмет концесије у 
надлежности Општине, даје сагласност на 
концесиони акт;
 40) даје сагласност и усваја предлог 
пројекта јавно-приватног партнерства, даје 
сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту 
јавно-приватног партнерства и даје овлашћење 
председнику Општине да потпише јавни 
уговор у име Општине;
 41) своју функцију у области 
одбране  и безбедности остварује планирањем, 
организовањем послова одбране, нормативно-
правним регулисањем и вршењем надзора и 
контроле над радом  Председника општинe, 
Општинског већа и Општинске управе и 
других субјеката  одбране утврђених планом 
одбране Општине;
 42) доноси Одлуку о организацији  
и раду органа Општине у ратном и ванредном 
стању;
 43) образује Штаб за ванредне 

ситуације, доноси план и програм развоја 
система заштите и спасавања;
 44) образује робне резерве и 
утврђује њихов обим и структуру; 
 45) утврђује општинске таксе и друге 
локалне приходе који Општини припадају по 
закону;
 46) утврђује висину доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта;
 47) утврђује накнаду за комуналне 
услуге;
 48) утврђује критеријуме и 
поступак за регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи за децу из материјално 
угрожених породица;
 49) доноси акт о јавном задуживању 
Општине, у складу са законом којим се уређује 
јавни дуг;
 50) прописује радно време 
угоститељских, трговинских и занатских 
објеката;
 51) даје мишљење о републичком, 
покрајинском и регионалном просторном 
плану;
 52) оснива стална и повремена 
радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности која су утврђена пословником 
скупштине;
 53) именује изборну комисију за 
спровођење избора за одборнике скупштине 
општине, у складу са законом;
 54) подноси иницијативу за 
покретање поступка оснивања, укидања или 
промене територије Општине;
 55) даје мишљење о законима којима 
се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу;
 56) одлучује о сарадњи и 
удруживању са градовима и општинама;
 57) информише јавност о свом раду;
 58) покреће поступак за оцену 
уставности и законитости закона или другог 
општег акта Републике Србије или аутономне 
покрајине којим се повређује право на локалну 
самоуправу;
 59) организује службу правне 
помоћи грађанима;
 60) уређује организацију и рад 
мировних већа;
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 61) утврђује празник Општине; 
 62) даје сагласност на употребу 
имена, грба и другог обележја Општине; 
 63) уређује поступак, услове и 
критеријуме за додељивање јавних признања 
и почасних звања које додељује Општина и 
одлучује о додели јавних признања и почасних 
звања;
 64) одлучује о називима улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места;
 65) даје сагласност на програме 
пословања јавних предузећа и програме рада 
и финансијске планове корисника буџета за 
које је посебним законима прописана обавеза 
прибављања сагласности од стране оснивача;
 66) разматра и усваја годишње 
извештаје о раду јавних предузећа, директих 
и индиректих корисника буџета и других јавих 
служби чији је оснивач или већински власник 
општина;
 67) разматра извештаје Савета за 
међунационалне односе;
 68) разматра извештај о раду 
локалног омбудсмана;
 69) усваја Етички кодекс понашања 
функционера;
 70) доноси мере и усваја препоруке 
за унапређење људских и мањинских права;
 71) усваја годишњи план рада и 
годишњи извештај о раду штаба за ванредне 
ситуације;
 72) доноси акт о организацији 
и функционисању цивилне заштите на 
територији Општине, на предлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације и обезбеђује 
њено спровођење, као и друге акте из области 
ванредних ситуација;
 73) обавља и друге послове утврђене 
законом и овим Статутом. 

Кворум за рад и одлучивање

Члан 42.
 Скупштина општине одлучује ако 
седници присуствује већина од укупног броја 
одборника.
 Скупштина општине одлучује већином 
гласова присутних одборника, уколико законом 

или овим статутом није друкчије одређено.
 Скупштина општине већином гласова 
од укупног броја одборника одлучује о:
 1) доношењу Статута;
 2) доношењу буџета и усвајању 
завршног рачуна буџета;
 3) доношењу плана развоја Општине и 
стратегија којима се утврђују правци деловања 
Општине у одређеној области;
 4) доношењу просторног плана;            
 5) доношењу урбанистичких планова;
 6) јавном задуживању Општине;
 7) избору и разрешењу председника 
и заменика председника Скупштине, 
председника и заменика председника општине 
и чланова Општинског већа;
 8) сарадњи и удруживању са другим 
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи 
са      јединицама локалне самоуправе у 
другим државама;
 9) образовању, подручју за које се 
образује, промени подручја и укидању месних      
заједница и других облика месне самоуправе; 
 10)  називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова         
насељених места;
 11) утврђује празник Општине; 
 12) додели звања „почасни грађанин“ 
Општине;
 13) доношењу одлуке о делокругу, 
саставу, избору чланова и начину рада Савета 
за међунационалне односе;
 14) усвајању Етичког кодекса;
 15) искључењу јавности са седнице 
Скупштине;
 16) расписивању референдума;
 17) доношењу Пословника; 
 18)и у другим случајевима утврђеним 
законом и овим статутом.
 Скупштина одлучује јавним гласањем, 
осим у случајевима утврђеним законом и овим 
Статутом.

Сазивање

Члан 43.
 Седницу Скупштине општине сазива 
председник Скупштине општине, по потреби, 
а најмање једном у три месеца.
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 Председник Скупштине општине је 
дужан да седницу закаже на захтев председника 
Општине, Општинског већа или једне трећине 
одборника, у року од седам дана од дана 
подношења захтева, тако да дан одржавања 
седнице буде најкасније у року од 15 дана од 
дана подношења захтева.
 У ситуацијама које оправдавају хитност 
у сазивању седнице, председник Скупштине 
општине може заказати седницу у року који 
није краћи од 24 часа од пријема захтева.
 Захтев за сазивање седнице из става 
3. овог члана мора да садржи разлоге 
који оправдавају хитност сазивања, као и 
образложење последица које би наступиле 
њеним несазивањем. 
 Минималан рок за сазивање седнице 
Скупштине општине из става 3. овог члана, 
не односи се на сазивање седнице Скупштине 
општине у условима проглашене ванредне 
ситуације. 
 Ако председник Скупштине општине 
не закаже седницу у року из става 2. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а 
председава одборник кога одреди подносилац 
захтева.
 Захтев за заказивање седнице 
Скупштине подноси се у писаној форми и 
садржи образложење, предлог дневног реда и 
име и презиме председавајућег. 
 Председник Скупштине општине може 
одложити седницу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а 
у другим случајевима о одлагању седнице 
одлучује Скупштина општине. 
 Разлози за одлагање седнице скупштине 
могу бити : непотпуна припремљеност 
материјала о појединим тачкама дневног реда, 
нужност претходног договора одборничких 
група о појединим питањима и друго. 
 Одлука о одлагању седнице Скупштине 
доноси се на предлог председника Скупштине, 
одборника или Председника општине.
 У случају одлагања седнице, 
председник Скупштине одређује дан и час и 
место поновног одржавања седнице.  

Јавност рада

Члан 44.
 Седнице Скупштине општине су јавне.
 За јавност рада Скупштине општине 
одговоран је председник Скупштине општине. 
 Позиви и материјал за седнице 
Скупштине општине достављају се средствима 
информисања ради упознавања јавности. 
 Седницама Скупштине општине могу 
присуствовати представници средстава јавног 
информисања, овлашћени представници 
предлагача, као и друга заинтересована лица, 
у складу са пословником Скупштине општине. 
 У случају да не постоји могућност 
да сви заинтересовани присуствују седници 
Скупштине, председник Скупштине ће 
одлучити коме ће омогућити присуство 
седници полазећи од редоследа пријављивања 
и интереса пријављених за тачке на дневном 
реду. 
 Скупштина општине може одлучити да 
седница Скупштине не буде јавна из разлога 
безбедности и других разлога утврђених 
законом. 

    
Радна тела Скупштине општине

      
Члан 45.

 Скупштина општине оснива стална и 
повремена радна тела за разматрање питања 
из њене надлежности.
 Радна тела дају мишљење на предлоге 
прописа и одлука које доноси Скупштина 
општине и обављају друге послове утврђене 
овим статутом и пословником Скупштине 
општине.
 Пословником Скупштине општине 
утврђују се број и задаци сталних радних 
тела, избор, права и дужности председника 
и чланова сталних радних тела, као и друга 
питања од значаја за рад сталних радних тела.
Актом о образовању повременог радног тела 
утврђују се његов назив и област за коју се 
оснива, задаци радног тела, број чланова 
радног тела, рок за извршење задатака, права и 
дужности председника и чланова радног тела 
и друга питања од значаја за рад радног тела.
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Јавно слушање

Члан 46.
 Радно тело може организовати јавно 
слушање о предлозима одлука и других прописа 
о којима одлучује Скупштина општине.
 Организовање и спровођење јавног 
слушања, као и обавештавање председника 
Скупштине општине и јавности о изнетим 
мишљењима и ставовима на јавном слушању, 
ближе се уређују Пословником Скупштине 
општине.

Посебна радна тела Скупштине општине 

Члан 47.
 Поред сталних радних тела 
предвиђених Пословником  Скупштине 
општине, Скупштина општине осниваи 
посебна радна тела као као стална радна 
тела чији се број , делокруг, састав, мандат и 
начин рада уређују посебном одлуком и то: 
Савет за међунационалне односе, Савет за 
праћење примене Етичког кодекса, Савет за 
младе, Савет за родну равноправност, Савет за 
здравље, Савет за пољопривреду.
 Скупштина општине оснива, као 
стална радна тела, органе за спровођење 
избора за  одборнике Скупштине опшине: 
Општинску изборну комисију и за чланове 
савета месних заједница: Изборну комисију за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) 
и Другостепену изборну комисију. 
 Услове зарад посебних радних тела из 
ст. 1. и 2. овог члана, као и обављање стручних 
и административно-техничких послова, 
обезбеђује Општинска управа.

Општинска изборна комисија

Члан 48.
 Скупштина општине Беочин оснива 
Општинску изборну комисију, као орган за 
спровођење избора за одборнике Скупштине 
општине. 
 Избор, права и дужности председника и 
чланова Општинске изборне комисије  за избор 

одборника Скупштине општине утврђују се 
Пословником о раду Скупштине општине. 

Изборна комисија

Члан 49.
 Изборну комисију чине председник и 
два члана које именује Скупштина општине.
 Изборна комисија има секретара кога 
именује Скупштина општине и који учествује у 
раду Изборне комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и 
секретар, именују се на четири године, а по 
истеку мандата могу бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен 
секретар имају заменике.
 За председника, заменика председника, 
секретара и заменика секретара Изборне 
комисије именују се лица која имају стечено 
високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са 
најмање три година радног искуства у струци.
Изборна комисија спроводи изборе за чланове 
Савета месне заједнице искључиво у сталном 
саставу.
 Чланови Изборне комисије и њихови 
заменици могу бити само грађани који 
имају изборно право, као и пребивалиште на 
територији Општине.

Задаци и овлашћења Изборне комисије

Члан 50.
 Изборна комисија приликом спровођења 
избора за Савет месне заједнице: 
 1) стара се о законитости спровођења 
избора за чланове савета месне заједнице;
 2) одређује бирачка места;
 3) одређује бирачке одборе и именује 
њихове чланове;
 4) даје упутства бирачким одборима 
у погледу спровођења поступка избора за 
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чланове савета месне заједнице;
 5) прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење избора;
 6) утврђује да ли су изборне листе 
сачињене и поднете у складу са Упутством за 
спровођење избора за чланове савета месне 
заједнице;
 7) проглашава листу кандидата;
 8) утврђује облик и изглед гласачких 
листића, број гласачких листића за бирачка 
места и записнички их предаје бирачким 
одборима;
 9) одлучује о приговорима поднетим 
у поступку избора за чланове савета месне 
заједнице;
 10) утврђује и објављује резултате 
избора за чланове савета меснезаједнице;
 11) подноси извештај Скупштини 
општине о спроведеним изборима за чланове 
савета месне заједнице.
 Задаци и овлашћења Изборне комисије, 
као и начин рада и одлучивања, ближе се 
утврђују одлуком Скупштине општине којом 
се уређују месне заједнице.

Другостепена изборна комисија

Члан 51.
 Другостепена изборна комисија је орган 
за спровођење избора који у другом степену 
одлучује о приговорима на одлуке Изборне 
комисије.
 Другостепену изборну комисију чине 
председник и четири члана које именује 
Скупштна општине.
 Другостепена изборна комисија има 
секретара кога именује Скупштина општине 
и који учествује у раду Изборне комисије без 
права одлучивања.
 Другостепена изборна комисија 
одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова.
 Председник, најмање један члан и 
секретар Другостепене изборне комисије 
морају да имају стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са најмање пет година 
радног искуства у струци.
 Председник, чланови Другостепене 
изборне комисије и секретар, именују се 
на четири године и могу поново да буду 
именовани.
 Задаци и овлашћења Другостепене 
изборне комисије, као и начин рада и 
одлучивања, ближе се утврђују одлуком 
Скупштине општине којом се уређују месне 
заједнице.

Председник Скупштине

Члан 52.
 Скупштина општине има председника 
Скупштине.
 Председник Скупштине организује 
рад Скупштине општине, сазива и председава 
њеним седницама, остварује сарадњу са 
председником Општине и Општинским 
већем, стара се о остваривању јавности рада, 
потписује акта која Скупштина општине 
доноси и обавља друге послове утврђене 
законом и овим статутом.
 Председник Скупштине може бити на 
сталном раду у Општини.

Избор председника Скупштине

Члан 53.
 Председник Скупштине се бира из реда 
одборника, на предлог најмање једне трећине 
одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине општине.
 Одборник може да учествује у 
предлагању само једног кандидата.
 Ако је предложено више кандидата, а 
ниједан од предложених кандидата не добије 
потребну већину гласова, понавља се поступак 
кандидовања и избора. 
 Кандидат за председника Скупштине 
учествује у гласању за избор председника 
Скупштине.
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Разрешење и оставка председника 
Скупштине

     
Члан 54.

 Председнику Скупштине може 
престати мандат и пре истека времена за које 
је изабран у случају распуштања Скупштине, 
разрешењем, оставком и у другим случајевима 
предвиђеним законом којим се уређују локални 
избори. 

Члан 55.
 Председник Скупштине може поднети 
оставку. 
 Оставка се подноси у писаној форми са 
образложењем. 
 Председник Скупштине има право да 
опозове поднету оставку све док Скупштина 
не утврди престанак мандата. 
 Председник Скупштине има право да 
усмено образложи поднету оставку.

Члан 56.
 Председник Скупштине може бити 
разрешен пре истека мандата: 
 1) на лични захтев,
 2) на предлог најмање једне 
трећине одборника.
 Предлог се подноси у писаној форми, 
мора бити образложен и потписан од стране 
свих одборника који га подносе. 
 О предлогу за разрешење председника 
Скупштине расправља се и одлучује на првој 
наредној седници.
 Седницом Скупштини на којој се 
расправља и одлучује о разрешењу председника 
Скупштине председава заменик председника 
Скупштине. 
 Разрешење се врши на начин и по 
поступку који је предвиђен за његов избор.

Заменик председника Скупштине

Члан 57.
 Председник Скупштине има заменика 
који га замењује у случају његове одсутности 
и спречености да обавља своју дужност.
 Заменик председника Скупштине бира 

се и разрешава на исти начин као и председник 
Скупштине.
 Ако заменику председника Скупштине 
мирују права из радног односа услед избора на 
ту функцију, заменик председника Скупштине 
може бити на сталном раду у Општини.

Секретар Скупштине

Члан 58.
 Скупштина општине има секретара 
који се стара о обављању стручних послова 
у вези са сазивањем и одржавањем седница 
Скупштине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за 
њихов рад.
 Секретар Скупштине се поставља 
на период од четири године, на предлог 
председника Скупштине, и може бити поново 
постављен.
 За секретара Скупштине општине 
може бити постављено лице које има стечено 
високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
са положеним стручним испитом за рад у 
органима управе и радним искуством од 
најмање три године.
 Скупштина општине може, на 
образложен предлог председника Скупштине, 
разрешити секретара и пре истека мандата.
 Секретар има  заменика који га замењује 
у случају његове одсутности.
 Заменик секретара Скупштине општине 
поставља се и разрешава на исти начин и под 
истим условима као и секретар.
 Секретар скупштине је одговоран за 
благовремено достављање података, списа 
и исправа, када то захтева надлежни орган 
републике, односно аутономне покрајине који 
врши надзор над радом и актима Скупштине 
општине.
 Ако је секретар Скупштине до 
постављења био запослен у Општинској 
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управи, након истека времена на које је 
постављен или у случају престанка мандата 
пре истека времена на које је постављен, 
распоређује се на друге послове у Општинској 
управи, за које испуњава услове у погледу 
школске спреме и радног искуства.

Пословник Скупштине

Члан 59.
 Начин припреме, вођење и рад седнице 
Скупштине општине и њених радних тела и 
друга питања везана за њихов рад уређују се 
пословником Скупштине.
 Пословник доноси Скупштина општине 
већином од укупног броја одборника.

2.Извршни органи Општине

Извршни органи

Члан 60.
 Извршни органи Општине су 
председник Општине и Општинско веће.
а) Председник Општине

Избор председника
и заменика председника Општине

Члан 61.
 Председника Општине бира Скупштина 
општине, из реда одборника, на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине општине.
 Председник Општине има заменика 
који га замењује у случају његове одсутности 
и спречености да обавља своју дужност.
 Председник Скупштине општине 
предлаже кандидата за председника Општине.
 Кандидат за председника Општине 
предлаже кандидата за заменика председника 
Општине из реда одборника кога бира 
Скупштина општине на исти начин као 
председника Општине.

Неспојивост функција

Члан 62.

 Председнику Општине и заменику 
председника Општине избором на ове функције 
престаје мандат одборника у Скупштини 
општине.
 Председник Општине и заменик 
председника Општине на сталном су раду у 
Општини.

Надлежност 

Члан 63.
Председник Општине: 
 1) представља и заступа Општину;
 2) предлаже начин решавања 
питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3) наредбодавац је за извршење 
буџета;
 4) оснива општинску службу за 
инспекцију коришћења буџетских средстава и 
службу за интерну ревизију Општине;
 5) оснива буџетски фонд и утврђује 
програм коришћења средстава буџетског 
фонда, у складу са законом;
 6) даје сагласност на опште акте 
којима се уређују број и структура запослених 
у установама које се финансирају из буџета 
Општине и на број и структуру запослених и 
других лица која се ангажују на остваривању 
програма или дела програма корисника буџета 
Општине;
 7) усмерава и усклађује рад 
Општинске управе;
 8) представља Општинско веће, 
сазива и води његове седнице;
 9) доноси појединачне акте за 
које је овлашћен законом, овим статутом или 
одлуком Скупштине општине;
 10) одлучује решењем о употреби 
средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 11) доноси решење о давању 
у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини Општине у складу са законом, 
другим прописима и програмом коришћења 
грађевинског земљишта;
 12) одлучује о давању у закуп, 
односно на коришћење непокретности у јавној 
својини Општине, у складу са законом и 
прописом Општине;
 13) одлучује о прибављању и 
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располагању покретним стварима у јавној 
својини Општине;
 14) даје претходну сагласност 
носиоцима права коришћења на стварима у 
јавној својини Општине (месним заједницама, 
установама и другим организацијама) за 
давање у закуп тих ствари;
 15) врши распоред службених 
зграда и пословних просторија у јавној својини 
Општине;
 16) закључује уговоре у име 
Општине, на основу овлашћења из закона, 
статута  и одлука Скупштине општине;
 17) у име Општине закључује 
колективне уговоре за органе и за предузећа, 
установе и друге јавне службе чији је оснивач 
Општина;
 18) одлучује о организовању и 
спровођењу јавних радова;
 19) закључује уговор о донацији од 
физичког или правног лица;
 20) командант је Општинског штаба 
за ванредне ситуације по положају, координира 
заштитом и спасавањем у Општини и наређује 
мере и поступке утврђене законом и другим 
прописима, доноси одлуку о проглашењу и 
о укидању ванредне ситуације на предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације;
 21) доноси одлуку о проглашењу 
дана жалости у Општини;
 22) информише јавност о свом раду;
 23) подноси жалбу Уставном суду 
Републике Србије ако се појединачним актом 
или радњом државног органа или органа 
Општине онемогућава вршење надлежности 
Општине;
 24) образује стручна саветодавна 
радна тела за поједине послове из своје 
надлежности;
 25) поставља и разрешава 
помоћнике председника општине;
 26) доноси акта из надлежности 
Скупштине општине у случају ратног стања 
или елементарних непогода, с тим што је 
дужан да их поднесе на потврду Скупштини 
чим она буде у могућности да се састане;
 27) врши и друге послове утврђене 
овим статутом и другим актима Општине.
 Председник Општине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа 
и исправа, када то захтева надлежни орган 
Републике који врши надзор над радом и 
актима извршних органа Општине.

Помоћници председника Општине

Члан 64.
 Председник Општине може да има два 
помоћника који обављају послове из појединих 
области (економски развој, урбанизам, 
примарна здравствена заштита, заштита 
животне средине, туризам, пољопривреда, 
комуналне делатности, развој месних заједница 
и др.)
 Помоћници председника Општине 
покрећу иницијативе, предлажу пројекте 
и дају мишљења у вези са питањима која су 
од значаја за развој Општине у областима за 
које су постављени и врше и друге послове по 
налогу председника Општине.
 Председник Општине поставља и 
разрешава помоћнике, који обављају послове 
најдуже док траје дужност председника 
општине.
 Помоћници председника Општине 
постављају се у Кабинету председника 
Општине.

б)Општинско веће
Састав и избор

Члан 65.
 Општинско веће чине председник 
Општине, заменик председника Општине, као 
и седам чланова Општинског већа.
 Председник Општине је председник 
Општинског већа.
 Заменик председника Општине је члан 
Општинског већа по функцији.
 Чланове Општинског већа бира 
Скупштина општине, на период од четири 
године, тајним гласањем, већином од укупног 
броја одборника.
 Кандидате за чланове Општинског већа 
предлаже кандидат за председника Општине.
 Када одлучује о избору председника 
Општине, Скупштина општине истовремено 
и обједињено одлучује о избору заменика 
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председника Општине и чланова Општинског 
већа.
 Чланови Општинског већа могу бити на 
сталном раду у Општини. 

Неспојивост функција

Члан 66.
 Чланови Општинског већа не могу 
истовремено бити и одборници, а могу 
бити задужени за једно или више одређених 
подручја из надлежности Општине.
 Одборнику који буде изабран за члана 
Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност

Члан 67.
Општинско веће:
 1. предлаже Статут, буџет и друге 
одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара 
се о извршавању одлука и других аката 
Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом 
финансирању у случају да Скупштина општине 
не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом 
Општинске управе, поништава или укида акте 
Општинске управе који нису у сагласности са 
законом, статутом и другим општим актом или 
одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у 
другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне елементе 
процене ризика и учесталост вршења 
инспекцијског надзора на основу процене 
ризика из изворне надлежности Општине, 
као и посебне елементе плана одређеног 
инспекцијског надзора из изворне надлежности 
Општине;
 7. даје сагласност на програме 
рада и финансијске планове директих и 
индиректних буџетских корисника и осталих 
корисника буџета;
 8. прати реализацију програма 
пословања и врши координацију рада јавних 

предузећа чији је оснивач Општина;
 9. подноси тромесечни извештај о 
раду јавних предузећа, ради даљег извештавања 
у складу са законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа;
 10. даје сагласност на цене 
комуналних услуга;
 11. предлаже акте које доноси 
Скупштина општине ради заштите општег 
интереса у јавном предузећу и друштву 
капитала чији је оснивач Општина;
 12. стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужности 
републике, односно аутономне покрајине;
 13. усваја извештаје о извршењу 
буџета Општине и доставља и Скупштини 
општине;
 14. поставља и разрешава начелника 
Општинске управе;
 15. доноси план одбране општине 
који је саставни део плана одбране Републике 
Србије, усклађује припреме за одбрану правних 
лица у делатностима из надлежности Општине 
са одбрамбеним припремама аутономне 
покрајине и Планом одбране Републике 
Србије, доноси одлуку о организовању и 
функционисању цивилне заштите и јединица 
опште намене;
 16. образује Жалбену комисију;
 17. образује стручна саветодавна 
радна тела за поједине послове из своје 
надлежности;
 18. информише јавност о свом раду;
 19. доноси пословник о раду на 
предлог председника Општине;
 20. предлаже Влади Републике 
Србије утврђивање јавног интереса за 
експропријацију у корист Општине;
 21. доноси Процену ризика од 
катастрофа, Локални план смањења ризика 
од катастрофа, План заштите и спасавања, 
Екстерни план заштите од великог удеса 
(уколико се на територији Општине налази 
СЕВЕСО комплекс вишег реда, у складу са 
прописима којима се уређује заштита животне 
средине);
 22. одређује оспособљена правна 
лица од значаја за заштиту и спасавање 
на територији Општине и предлаже акта 

Број 3 - Страна 18                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.



Број 3 - Страна 19                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.

Скупштини општине која се односе на 
организацију и функционисање система 
заштите и спасавања;
 23. доноси правилнике за 
финансирање посебних пројеката у области 
рада удружења, спорта, културе и цркава и 
верских заједница;
 24. доноси Програм коришћења 
буџетског фонда за заштиту животне средине;
 25. врши и друге послове у складу 
са законом.

 Општинско веће, по правилу, одлучује 
јавним гласањем, већином гласова присутних 
чланова. 
 Већином гласова од укупног броја 
чланова, Општинско веће одлучује о: 
 1. доношењу Пословника 
Општинског већа;
 2. доношењу  одлуке о 
привременом финансирању; 
 3. постављењу и разрешењу 
начелника Општинске управе и заменика 
начелника Општинске управе;
 4. утврђивању Предлога статута, 
буџета и урбанистичких планова. 

Положај председника Општине
у Општинском већу

Члан 68.
 Председник Општине представља 
Општинско веће, сазива и води његове седнице. 
 Председник Општине је одговоран за 
законитост рада Општинског већа. 
 Председник Општине је дужан да 
обустави од примене одлуку Општинског већа 
за коју сматра да није сагласна закону.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 69.
 Општинско веће може да одлучује ако 
седници присуствује већина од укупног броја 
његових чланова.
 Општинско веће одлучује већином 
гласова присутних чланова ако законом 

или овим статутом за поједина питања није 
предвиђена друга већина.

Пословник Општинског већа

Члан 70.
 Организација, начин рада и одлучивања 
Општинског већа, детаљније се уређују 
његовим пословником, у складу са законом и 
овим статутом.

Подношење извештаја Скупштини 
општине

Члан 71.
 Председник Општине и Општинско веће 
дужни су да редовно извештавају Скупштину 
општине, по сопственој иницијативи или 
на њен захтев, а најмање једном годишње, о 
извршавању одлука и других аката Скупштине 
општине.

Разрешење и оставка председника 
Општине

Члан 72.
 Председник Општине може бити 
разрешен пре истека времена на које је биран, 
на образложен предлог најмање једне трећине 
одборника, на исти начин на који је изабран.
 Предлог за разрешење доставља се 
председнику Скупштине и Председнику 
општине и садржи образложење због чега се 
предлаже разрешење Председника општине. 
 О предлогу за разрешење председника 
Општине мора се расправљати и одлучивати у 
року од 15 дана од дана достављања предлога 
председнику Скупштине општине, уз примену 
минималног рока за сазивање седнице из члана 
43. ст. 3. и 5. овог Статута. 
 Председник општине има право да се 
усмено на седници Скупштине или писмено 
изјасни о наводима предлога за разрешење. 
Ако Скупштина не разреши председника 
Општине, одборници који су поднели предлог 
за разрешење не могу поново предложити 
разрешење председника Општине пре истека 
рока од шест месеци од одбијања претходног 
предлога.
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Председник општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, 
председник Скупштине општине обавештава 
одборнике на почетку прве наредне седнице 
Скупштине.

Дејство разрешења и оставке председника 
Општине

Члан73.
 Разрешењем, односно оставком 
председника Општине престаје мандат 
заменика председника Општине и Општинског 
већа.

Разрешење и оставка заменика 
председника Општине,

односно члана Општинског већа

Члан 74.
 Заменик председника Општине, 
односно члан Општинског већа, може бити 
разрешен пре истека времена на које је биран, 
на предлог председника Општине или најмање 
једне трећине одборника, на исти начин на 
који је изабран.
 Председник Општине је дужан да 
истовремено са предлогом за разрешење 
заменика председника Општине или члана 
Општинског већа, Скупштини општине 
поднесе предлог за избор новог заменика 
председника Општине или члана Општинског 
већа, која истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и о избору.
 У случају да Скупштина општине 
разреши заменика председника Општине 
или члана Општинског већа на предлог једне 
трећине одборника, председник општине 
је дужан да на првој наредној седници 
Скупштине општине поднесе предлог за 
избор новог заменика председника Општине, 
односно члана Општинског већа. 
 О поднетој оставци заменика 
председника Општине или члана Општинског 
већа, председник Скупштине општине 
обавештава одборнике на почетку прве наредне 
седнице Скупштине општине.
 У случају из става 4. овог члана, 
председник Општине је дужан да на наредној 

седници Скупштине општине поднесе предлог 
за избор новог заменика председника Општине, 
односно члана Општинског већа.

Вршење текућих послова по престанку 
мандата

због разрешења или оставке

Члан 75.
 Председник Општине, заменик 
председника Општине или члан Општинског 
већа који су разрешени или су поднели оставку, 
остају на дужности и врше текуће послове, до 
избора новог председника Општине, заменика 
председника Општине или члана Општинског 
већа.

Престанак мандата извршних органа 
Општине

због престанка мандата Скупштине

Члан 76.
 Престанком мандата Скупштине 
општине престаје мандат председнику 
Општине и Општинском већу, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности 
до ступања на дужност новог председника 
Општине и Општинског већа, односно 
председника и чланова привременог органа 
ако је Скупштини мандат престао због 
распуштања Скупштине.

Члан 77.
 Општинско веће може поставити 
секретара. 
 Начин постављења и разрешења, услове 
које треба да испуњава секретар Општинског 
већа, послови које обавља и друга питања 
уређују се Пословником Општинског већа.
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3. Општинска управа 

Општинска управа

Члан 78.
 Управне послове у оквиру права и 
дужности Општине и одређене стручне и 
административно-техничке послова за потребе 
Скупштине општине, председника Општине и 
Општинског већа, врши Општинска управа.

Надлежност

Члан 79.
 Општинска управа:
 1) припрема прописе и друге акте 
које доноси Скупштина општине, председник 
Општине и Општинско веће;
 2) извршава одлуке и друге акте 
Скупштине општине, председника Општине и 
Општинског већа;
 3) решава у управном поступку у 
првом степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Општине;
 4) обавља послове управног 
надзора над извршавањем прописа и других 
општих аката Скупштине општине;
 5) извршава законе и друге прописе 
чије је извршавање поверено Општини;
 6) води законом прописане 
евиденције и стара се о њиховом одржавању; 
 7) обавља стручне и 
административно-техничке послове за потребе 
рада Скупштине општине, председника 
Општине и Општинског већа;
 8) пружа помоћ месној заједници 
у обављању административно-техничких и 
финансијско-материјалних послова;
 9) доставља извештај о свом раду 
на извршењу послова из надлежности Општине 
и поверених послова, председнику Општине, 
Општинском већу и Скупштини општине, по 
потреби, а најмање једном годишње.

Начела деловања Општинске управе

Члан 80.
 Општинска управа поступа према 

правилима струке, непристрасно и политички 
неутрално и дужна је да сваком омогући 
једнаку правну заштиту у остваривању права, 
обавеза и правних интереса.
 Општинска управа дужна је да 
грађанима омогући брзо и делотворно 
остваривање њихових права и правних 
интереса.
 Општинска управа дужна је да 
грађанима даје потребне податке и обавештења 
и пружа правну помоћ.
 Општинска управа дужна је да 
сарађује са грађанима и да поштује личност и 
достојанство грађана.
 Када органи Општине решавају о 
правима, обавезама или правним интересима 
физичког или правног лица, односно друге 
странке, Општинска управа по службеној 
дужности врши увид, прибавља и обрађује 
податке из евиденција, односно регистара које 
у складу са посебним прописима воде државни 
органи, органи територијалне аутономије, 
јединица локалне самоуправе и имаоци јавних 
овлашћења, у складу са законом.
 Увид, прибављање и обрада података 
из евиденција, односно регистара који се воде 
у електронском облику у поступку из става 
5. овог члана, врши се путем информационог 
система који обезбеђује сигурност и заштиту 
података о личности.
 У поступку из става 5. овог члана 
Општинска управа може вршити увид, 
прибављати и обрађивати само оне податке који 
су законом или посебним прописом утврђени 
као неопходни за решавање о одређеном праву, 
обавези или правном интересу странке.

Организација Општинске управе

Члан 81.
 Општинска управа образује се као 
јединствени орган. 
 У Општинској управи образују се 
унутрашње организационе јединице за вршење 
сродних управних, стручних и других послова. 

Руковођење

Члан 82.
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Општинском управом руководи начелник.
 За начелника Општинске управе може 
бити постављено лице које има стечено 
високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у струци 
и положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе. 

Постављење начелника
и заменика начелника Општинске управе

Члан 83.
 Начелника Општинске управе поставља 
Општинско веће, на основу јавног огласа, на 
пет година.
 Начелник Општинске управе може 
имати заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност.
 Заменик начелника Општинске управе 
се поставља на исти начин и под истим 
условима као начелник.
 Ако је начелник или заменик начелника 
Општинске управе до постављења био 
запослен у Општинској управи, након истека 
времена на које је постављен или у случају 
престанка мандата пре истека времена на које 
је постављен, распоређује се на друге послове 
у Општинској управи, за које испуњава услове 
у погледу школске спреме и радног искуства, у 
складу са законом.
 Руководиоце организационих јединица 
у управи распоређује начелник Општинске 
управе.

Одговорност начелника

Члан 84.
 Начелник за свој рад и рад Општинске 
управе одговара Општинском већу. 
 

Уређење Општинске управе

Члан 85.
 Одлуку о Општинској управи доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског 
већа.
 Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Општинске управе, посебних 
органа, служби и организација обједињује 
начелник Општинске управе и доставља 
Општинском већу на усвајање.

Овлашћења у вршењу управног надзора

Члан 86.
 Општинска управа у обављању 
управног надзора може:
 1) наложити решењем извршење 
мера и радњи у одређеном року;
 2) изрећи новчану казну;
 3) поднети пријаву надлежном 
органу за учињено кривично дело или 
привредни преступ и поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка;
 4) издати привремено наређење, 
односно забрану;
 5) обавестити други орган, ако 
постоје разлози, за предузимање мера за које 
је тај орган надлежан;
 6) предузети и друге мере за које 
је овлашћена законом, прописом или општим 
актом.
 Овлашћења и организација за обављање 
послова из става 1. овог члана, ближе се уређују 
одлуком Скупштине општине. 

Примена прописа о управном поступку

Члан 87.
 У поступку пред Општинском управом, 
у коме се решава о правима, обавезама и 
интересима грађана и правних лица, примењују 
се прописи о управном поступку.

Сукоб надлежности

Члан 88.
 Општинско веће решава сукоб 
надлежности између Општинске управе и 
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других предузећа, установа и организација 
кад на основу одлуке Скупштине општине 
одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака.
 Начелник Општинске управе решава 
сукоб надлежности између унутрашњих 
организационих јединица.

Услови за обављање управних послова

Члан 89.
 Послове Општинске управе који 
се односе на остваривање права, обавеза 
и интереса грађана и правних лица могу 
обављати лица која имају прописану школску 
спрему, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и одговарајуће 
радно искуство, у складу са законом и другим 
прописом.

Изузеће

Члан 90.
 О изузећу начелника Општинске управе 
решава Општинско веће.
 О изузећу службеног лица у Општинској 
управи решава начелник.
Начелнику Општинске управе престаје мандат 
пре истека времена за које је постављен 
разрешењем и оставком. 

4. Правобранилаштво општине

Члан 91.
 Послове правне заштите имовинских 
права и интереса Општине обавља  
Правобранилаштво општине.
 Образовање, уређење и организација, 
као и друга питања од значаја за рад 
Правобранилаштва општине, утврђују се 
одлуком Скупштине општине у складу 
са основама за уређење и организацију 
правобранилаштва прописаних законом.

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 
У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

Облици непосредног учешћа грађана

Члан 92.
 Грађани Општине непосредно 
учествују у остваривању послова Општине 
путем грађанске иницијативе, збора грађана и 
референдумом.

Грађанска иницијатива

Члан 93.
 Грађани путем грађанске иницијативе 
предлажу Скупштини општине доношење 
акта којим ће уредити одређено питање из 
надлежности Општине, промену Статута или 
других аката и расписивање референдума у 
складу са законом и овим Статутом.
 Предлог за промену или доношење 
одговарајућег акта, односно други предлог 
обухваћен  грађанском иницијативом мора 
бити сачињен тако да се из њега јасно виде 
правци промена, односно решења о којима 
надлежни орган треба да се изјасни. 
 Општинска управа је дужна да 
грађанима пружи стручну помоћ приликом 
формулисања предлога садржаног у грађанској 
иницијативи.
 Грађанска иницијатива пуноважно је 
покренута ако је листа потписника грађанске 
иницијативе састављена у складу са законом 
и ако је исту потписало 5% од укупног броја 
грађана са бирачким правом. 
 О предлогу из става 1. овога члана, 
Скупштина општине је дужна да одржи 
расправу и да достави образложен одговор 
грађанима у року од 60 дана од дана добијања 
предлога.

Збор грађана

Члан 94.
 Збор грађана расправља и даје предлоге 
о питањима из надлежности органа Општине.
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Сазивање збора

Члан 95.
 Збор грађана сазива се за насељено 
место или део насељеног места, који може 
бити: заселак, улица, део градског насеља, 
подручје месне заједнице или другог облика 
месне самоуправе.
 Збор грађана сазива председник 
Општине, председник Скупштине општине, 
овлашћени представник месне заједнице или 
другог облика месне самоуправе, најмање 
50 грађана са пребивалиштем на подручју за 
које се збор сазива и најмање једна четвртина 
одборника, најмање осам дана пре дана 
одржавања.
 Општинска управа је дужна да пружи 
помоћ сазивачу у сазивању и припремању 
одржавања збора грађана.
 Предлог за сазивање збора може упутити 
орган Општине надлежан за одлучивање о 
питању које се разматра на збору.
 О сазваном збору, грађани се 
обавештавају истицањем акта о сазивању 
збора на интернет презентацији Општине, 
на огласној табли Општине, преко средстава 
информисања или на други уобичајен начин.
 Сазивач је обавезан да обавести 
Општинску управу о одржавању збора.

Рад збора и утврђивањеставова збора

Члан 96.
 Збором грађана председава сазивач или 
лице које он овласти. 
 Збор грађана разматра предлоге и 
заузима ставове о њима ако му присуствује 5% 
грађана са бирачким правом са подручја за које 
је збор сазван.
 Право учешћа у разматрању питања, 
покретању иницијатива и предлагању 
појединих решења, имају сви пунолетни 
грађани Општине.
 Право одлучивања на збору грађана 
имају и грађани чије је пребивалиште на 
подручју за које је збор сазван. 
 Одлуке на збору грађана се доносе 
већином присутних грађана са правом 
одлучивања. 

Општинска управа дужна је да пружи стручну 
помоћ грађанима приликом формулисања 
предлога, односно захтева збора грађана, а 
пре њиховог упућивања надлежним органима 
Општине.
 Начин рада и начин утврђивања ставова 
збора уређују се одлуком Скупштине општине.

Поступање надлежног органа Општине
по одржаном збору

Члан 97.
 Органи Општине дужни су да у року 
од 60 дана од дана одржавања збора грађана, 
размотре захтеве и предлоге грађана, заузму 
став о њима, односно донесу одговарајућу 
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Референдум

Члан 98.
 Скупштина општине може на сопствену 
иницијативу, већином гласова од укупног 
броја одборника, да распише референдум о 
питањима из своје надлежности.
 Скупштина општине дужна је да 
распише референдум о питању из своје 
надлежности на захтев грађана Општине.
 Захтев грађана из става 2. овог члана 
пуноважан је ако је листа потписника захтева 
састављена у складу са законом и ако је исту 
потписало најмање 10% грађана са бирачким 
правом на територији Општине.
 Одлука путем референдума донета 
је ако се за њу изјаснила већина грађана са 
бирачким правом на територији Општине која 
је гласала, под условом да је гласало више од 
половине укупног броја грађана са бирачким 
правом на територији Општине.
 Одлука донета на референдуму је 
обавезна, а Скупштина општине је не може 
ставити ван снаге, нити изменама и допунама 
мењати њену суштину у периоду од годину 
дана од дана доношења одлуке.
 Одлука донета на референдуму 
објављује се у службеном гласилу Општине.  
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Референдум на делу територије Општине

Члан 99.
 Скупштина општине дужна је да 
распише референдум на делу територије 
Општине о питању које се односи на потребе, 
односно интересе становништва тог дела 
територије, ако је листа потписника захтева 
за расписивање референдума састављена 
у складу са законом и ако је исту потписало  
најмање 10% бирача са пребивалиштем на 
делу територије Општине за који се тражи 
расписивање референдума.

Петиција грађана

Члан 100.
 Петиција је писано обраћање појединца 
или групе грађана са пребивалиштем на 
територији Општине, којим се од одређеног 
органа Општине тражи да покрене поступак 
или предузме меру или радњу из своје 
надлежности.

 Петиција обавезно садржи:
 1) Назив органа коме се упућује,
 2) Правни основ за подношење 
петиције са захтевом да се на петицију 
одговори,
 3) Јасно формулисан захтев, 
односно предлог подносиоца, са образложењем,
 4) Име, презиме и пребивалиште 
подносиоца петиције и
 5) Потпис подносиоца петиције.
 Орган Општине коме је упућена 
петиција је дужан да у року од 30 дана од дана 
достављања, обавести подносиоца петиције о 
свом ставу поводом захтева, односно предлога 
садржаних у петицији.
 Општинска управа је дужна 
да грађанима пружи стручну помоћ у 
формулисању петиције, као и да им пружи 
потребне податке и обавештења од значаја за 
формулисање образложеног захтева, односно 
предлога садржаних у петицији.

Притужбе грађана

Члан 101.
 Органи Општине дужни су да свима 
омогуће подношење притужби на свој рад и 
на неправилан рад запослених у Општинској 
управи и њихов однос према грађанима.  
 Органи Општине дужни су да испитају 
наводе истакнуте у притужби, који указују на 
пропусте и неправилности у њиховом раду и 
да у складу са законом покрену одговарајући 
поступак за санкционисање и отклањање 
пропуста и неправилности.
 Органи Општине дужни су да дају 
подносиоцу притужбе, одговоре и информације 
о томе  да ли је и како по притужби поступљено 
у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то 
захтева.

VI.  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА 
ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ

Јавна анкета  

Члан 102.
 Органи Општине могу консултовати 
грађане о питањима из своје надлежности. 
 Консултације из става 1. овог члана 
врше се путем јавне анкете.

Јавна расправа

Члан 103.
 Јавна расправа представља скуп 
различитих активности, предузетих у унапред 
предвиђеном временском оквиру, у циљу 
прибављања предлога и ставова грађана о 
нацрту неког акта.
 Јавна расправа обавезно укључује 
организовање најмање једног отвореног 
састанка представника надлежних органа 
Општине, односно јавних служби са 
заинтересованим грађанима, представницима 
удружења грађана и средстава јавног 
обавештавања (округли столови, трибине, 
презентације и сл.) и прикупљање предлога, 
сугестија и мишљења грађана и осталих 
учесника у јавној расправи у писаној или 
електронској форми.
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 Орган надлежан за организовање јавне 
расправе је дужан да грађанима из свих делова 
Општине омогући учешће у јавној расправи.
 Начин и поступак организовања и 
спровођења јавне расправе ближе се уређује 
посебном одлуком Скупштине општине.

Време трајања јавне расправе

Члан 104.
 Јавна расправа траје најмање 15 дана.

Објављивање отпочињања рада на 
припреми прописа

Члан 105.
 Надлежни орган Општине је дужан да 
на интернет презентацији Општине, односно 
на други примерен начин обавести јавност 
да је отпочео рад на припреми прописа које 
доноси Скупштина.

Обавезна јавна расправа

Члан 106.
 Органи Општине дужни су да одрже 
јавну расправу: 
 1) у поступку припреме статута;
 2) у поступку припреме буџета 
Општине (у делу планирања инвестиција);
 3) у поступку  припреме 
стратешких планова развоја;
 4) у поступку утврђивања стопа 
изворних прихода Општине;
 5) у поступку припреме просторних 
и урбанистичких планова;
 6) у другим случајевима 
предвиђеним законом и статутом Општине. 
 Јавна расправа из става 1. овог члана 
спроводи се о нацрту акта (одлуке, плана и 
другог акта у припреми), а може се спровести 
и раније на предлог органа надлежног за 
припрему и утврђивање нацрта. 
 Јавну расправу из става 1. овог члана 
организује Општинско веће на начин и у време 
које предложи орган надлежан за утврђивање 
нацрта, ако овим статутом или посебном 

одлуком из члана 101. став 4. овог Статута није 
другачије одређено.

Јавна расправа на основу предлога,
односно захтева

Члан 107.
 Јавна расправа може се спровести у 
поступку доношења других општих аката из 
надлежности Скупштине општине, на основу 
захтева предлагача општег акта, једне трећине 
одборника или предлога 100 грађана.
 Ради спровођења јавне расправе, 
предлог грађана је потребно да својим 
потписима подржи најмање 100 грађана са 
бирачким правом на територији Општине.
 Прикупљање потписа грађана за 
спровођење јавне расправе из става 1. овог 
члана, спроводи се у складу са прописима који 
уређују грађанску иницијативу.
 Надлежно радно тело Скупштине 
општине одлучује по примљеном предлогу, 
односно захтеву из става 1. овог члана.
 Уколико надлежно радно тело 
Скупштине општине прихвати предлог, 
односно захтев из става 1. овог члана, 
Општинско веће организује јавну расправу, 
по правилу, на начин и у време које је у тим 
поднесцима предложено.

Организовање јавне расправе

Члан 108.
 Општинско веће организује јавну 
расправу, одређује начин спровођења, место и 
време трајања јавне расправе.
 Општинско веће упућује јавни позив 
грађанима, удружењима, стручној и осталој 
јавности, за учешће у јавној расправи.
 Јавни позив за учешће на јавној 
расправи, објављује се на интернет 
презентацији Општине и на други погодан 
начин. Уз јавни позив обавезно се објављује 
програм спровођења јавне расправе, као и 
нацрт акта који је предмет јавне расправе.
 Општинско веће може упутити позив 
за учешће на јавној расправи одређеним 
појединцима, представницима органа, 
организација и удружења за које сматра да су 
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заинтересовани за акт који се разматра.
 О току јавне расправе сачињава се 
извештај који садржи све предлоге и сугестије 
изнете у јавној расправи, као и ставове 
органа надлежног за припрему предлога акта 
о поднетим предлозима и сугестијама са 
образложењем разлога за њихово прихватање, 
односно неприхватање.
 Извештај из става 5. овог члана 
објављује се на интернет презентацији 
Општине и на други погодан начин.

Утврђивање предлога акта после споведене 
расправе

Члан 109. 
 Орган надлежан за утврђивање предлога 
акта о којем је спроведена јавна расправа, 
дужан је да приликом утврђивања предлога 
акта води рачуна о сугестијама и предлозима 
датим у јавној расправи.

VII.  МЕСНА САМОУПРАВА

Облици месне самоуправе

Члан 110.
 Ради задовољавања потреба и интереса 
од непосредног значаја за грађане са одређеног 
подручја, у Општини се оснивају месне 
заједнице и други облици месне самоуправе. 
 Месна заједница се оснива за једно или 
више села. 
 Месна заједница, односно други облик 
месне самоуправе (у даљем тексту: месна 
заједница) оснива се за: насељено место, два 
или више насељених места, део насељеног 
места, градску четврт, рејон, стамбени 
блок, улицу, део једне или више улица, који 
представља просторну, функционалну и 
урбанистичку целину и где постоји међусобна 
интересна повезаност грађана и могућност 
њиховог организовања. 

Правни статус месне заједнице

Члан 111.
 Месна заједница има својство правног 
лица, у оквиру права и дужности утврђених 

овим Статутом и одлуком о оснивању. 
 Месна заједница има свој печат и рачун. 

Имовина месних заједница

Члан 112.
 Месна заједница има своју имовину 
коју могу чинити: покретне ствари, новчана 
средства, као и права и обавезе.
 Месна заједница има право коришћења 
на непокретностима које су у јавној својини 
општине.

Предлог за образовање, односно укидање 
месне заједнице 

Члан 113.
 Предлог за образовање, односно 
укидање месне заједнице могу поднети 
најмање 10% бирача са пребивалиштем на 
подручју на које се предлог односи, најмање 
једна трећина одборника и Општинско веће.
 Скупштина општине, уз претходно 
прибављено мишљење грађана, одлучује 
о образовању, подручју за које се образује, 
промени подручја и укидању месних заједница.
 Нова месна заједница се образује 
спајањем две или више постојећих месних 
заједница или издвајањем дела подручја из 
једне или више постојећих месних заједница у 
нову месну заједницу.
 Месна заједница се може укинути и 
њено подручје припојити једној или више 
постојећих месних заједница.
 Променом подручја месне заједнице 
сматра се и измена граница подручја уколико 
се извршеном изменом део подручја једне 
месне заједнице припаја подручју друге месне 
заједнице.
 Одлука из става 2. члана доноси се 
већином гласова од укупног броја одборника.

Одлука о месним заједницама

Члан 114.
 Одлуком о месним заједницама 
уређује се образовање, односно укидање или 
промена подручја месне заједнице, правни 
статус месне заједнице, имовина месне 
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заједнице, права и дужности месне заједнице, 
број чланова савета, надлежност савета 
месне заједнице, поступак избора чланова 
савета месне заједнице, распуштање савета 
месне заједнице, престанак мандата чланова 
савета месне заједнице, финансирање месне 
заједнице, учешће грађана у вршењу послова 
месне заједнице, сарадња месне заједнице 
са другим месним заједницама, поступак за 
оцену уставности и законитости аката месне 
заједнице, као и друга питања од значаја за 
рад и фунционисање месних заједница на 
територији Општине.

Савет месне заједнице

Члан 115.
 Савет месне заједнице је основни 
представнички орган грађана на подручју 
месне самоуправе.
 Избори за савет месне заједнице 
спроводе се по правилима непосредног и 
тајног гласања на основу општег и једнаког 
изборног права, у складу са актом о оснивању.
 Мандат чланова савета месне заједнице 
траје 4 године.
 Изборе за савет месне заједнице 
расписује председник Скупштине општине.
 Председника савета месне заједнице 
бира савет из реда својих чланова, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
чланова савета месне заједнице. 
 Савет месне заједнице:
 1) доноси статут месне заједнице;
 2) доноси финансијски план месне 
заједнице и програме развоја месне заједнице;
 3) бира и разрешава председника савета 
месне заједнице;
 4) предлаже мере за развој и унапређење 
комуналних и других делатности на подручју 
месне заједнице;
 5) доноси пословник о раду савета 
месне заједнице и друге акте из надлежности 
месне заједнице;
 6) покреће иницијативу за доношење 
нових или измену постојећих прописа 
Општине;
 7) врши друге послове из надлежности 
месне заједнице утврђене статутом Општине, 

актом о оснивању месне заједнице или другим 
општинским прописима.
 Савет месне заједнице је дужан 
да имовином месне заједнице, као и 
непокретностима у јавној својини Општине 
на којима има право коришћења, управља, 
користи и располаже у складу са законом, 
одлукама Скупштине општине, и Статутом 
месне заједнице.
 Ангажовање председника и чланова 
савета, као и чланова других органа месне 
заједнице не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

Распуштање савета месне заједнице

Члан 116.
 Савет месне заједнице може се 
распустити ако:
 1) савет не заседа дуже од три месеца;
 2) не изабере председника савета у 
року од месец дана од дана одржавања избора 
за чланове савета месне заједнице или од 
дана његовог разрешења, односно подношења 
оставке;
 3) не донесе финансијски план у року 
одређеном одлуком Скупштине општине.
 Одлуку о распуштању савета месне 
заједнице доноси Скупштина општине на 
предлог Општинског већа које врши надзор 
над законитошћу рада и аката месне заједнице.
 Председник Скупштине општине 
расписује изборе за савет месне заједнице, у 
року од 15 дана од ступањана снагу одлуке о 
распуштању савета месне заједнице, с тим 
да од датума расписивања избора до датума 
одржавања избора не може протећи више од 
45 дана. 
 До конституисања савета месне 
заједнице, текуће и неодложне послове месне 
заједнице обављаће повереник Општине кога 
именује Скупштина општине истовремено 
са доношењем одлуке о распуштању савета 
месне заједнице.

Финансирање месне заједнице

Члан 117.



Број 3 - Страна 29                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.

 Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из: 
 1)  средстава утврђених одлуком о 
буџету Општине, укључујући и самодопринос, 
 2)  донација и 
 3)  прихода које месна заједница оствари 
својом активношћу. 
 Месна заједница доноси финансијски 
план на који сагласност даје Општинско веће 
у складу са одлуком о буџету Општине.

Поверавање послова месној заједници и
организовање рада управе у месним 

заједницама

Члан 118.
 Одлуком Скупштине општине може 
се свим или појединим месним заједницама 
поверити вршење одређених послова из 
надлежности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава. 
 Приликом одлучивања о поверавању 
послова из става 1. овог члана полази се 
од значаја тих послова за задовољавање 
свакодневних и непосредних потреба грађана 
са одређеног подручја.
 За обављање одређених послова из 
надлежности Општинске управе,  посебно у 
вези са остваривањем права грађана, може се 
организовати рад управе у месним заједницама. 
 Послове из става 3 овог члана, начин и 
место њиховог вршења одређује се Одлуком 
о Општинској управи, на предлог начелника 
Општинске управе. 

Стручна помоћ у обављању послова месне 
заједнице

Члан 119.
 Општинска управа је дужна да 
месној заједници пружа помоћ у обављању 
административно-техничких и финансијско-
материјалних послова.

Поступак за оцену уставности и 
законитости

општег акта месне заједнице

Члан 120.
 Општинско веће покренуће поступак за 
оцену уставности и законитости општег акта 
месне заједнице пред Уставним судом, ако 
сматра да тај акт није у сагласности са Уставом 
или законом. 
 Председник општине дужан је да 
обустави од извршења општи акт месне 
заједнице за који сматра да није сагласан 
Уставу или закону, решењем које ступа на снагу 
објављивањем у Службеном листу општине 
Беочин.
 Решење о обустави од извршења 
престаје да важи ако Општинско веће у року од 
пет дана од објављивања решења не покрене 
поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта.

Указивање савету месне заједнице
на предузимање одговарајућих мера

Члан 121.
 Када Општинско веће сматра да општи 
акт месне заједнице није у сагласности са 
статутом Општине, актом о оснивању месне 
заједнице или другим општинским прописом, 
указаће на то савету месне заједнице ради 
предузимања одговарајућих мера.
 Ако савет месне заједнице не поступи 
по предлозима органа из става 1. овог члана, 
председник општине поништиће општи акт 
месне заједнице решењем које ступа на снагу 
објављивањем у ''Службеном листу општине 
Беочин''.
 Општинско веће, предлаже председнику 
општине обустављање финансирања 
активности месне заједнице у којима се 
финансијска средства не користе у складу 
са финансијским планом месне заједнице, 
одлуком о буџету или законом.
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VIII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ 
ОПШТИНЕ

Сарадња и удруживање Општине
са општинама и градовима у земљи

Члан 122. 
 Општина, органи и службе Општине, 
као и предузећа, установе и друге организације 
чији је оснивач, удружује се и остварује 
сарадњу са другим општинама и градовима 
и њиховим органима и службама у областима 
од заједничког интереса и ради њиховог 
остваривања могу удруживати средства и 
образовати заједничке органе, предузећа, 
установе и друге организације и установе, у 
складу са законом и статутом.
 Сарадња из става 1. овог члана 
подразумева и уступање обављања појединих 
послова из надлежности Општине другој 
јединици локалне самоуправе или предузећу, 
установи и другој организацији чији је она 
оснивач.
 Ако Општина закључи споразум о 
сарадњи са другим општинама или са градом 
ради заједничког обављања послова из 
области комуналних делатности, ти послови 
заједнички се обављају у складу са законом 
који уређује комуналне делатности.

Споразум о сарадњи 

Члан 123. 
 Споразумом о сарадњи Општине 
са другим јединицама локалне самоуправе 
уређују се: назив и седиште заједничког 
органа, предузећа, установе или друге 
организације, врста, обим и начин обављања 
послова, начин финансирања, управљање 
и надзор над радом, приступање споразуму 
других јединица локалне самоуправе, поступак 
иступања односно одустајања од споразума 
јединице локалне самоуправе, права и обавезе 
запослених, као и друга питања од значаја за 
оснивање, рад и престанак рада, у складу са 
законом.
 Скупштина општине одлучује о 
закључивању споразума из става 1. овог члана 

већином гласова од укупног броја одборника 
и дужна је да га достави министарству 
надлежном за локалну самоуправу у року од 
30 дана од дана закључења споразума.

Заједничко извршавање поверених послова 

Члан 124.
 Општина може, заједно са једном 
или више општина, односно са градом, 
предложити министарству надлежном за 
локалну самоуправу заједничко извршавање 
одређених поверених послова, у складу са 
законом којим се уређује државна управа и 
уредбом Владе Републике Србије којом се 
уређују ближи услови и начин заједничког 
извршавања поверених послова.
 Општина може прихватити предлог 
надлежног органа државне управе да са 
једном или више општина, односно са градом, 
заједнички обезбеди извршавање одређених 
поверених послова, у складу са законом којим 
се уређује државна управа и уредбом Владе 
Републике Србије којом се уређују ближи 
услови и начин заједничког извршавања 
поверених послова.
 Скупштина општине одлучује о 
предлогу из става 2. овог члана у року од 30 
дана од дана достављања предлога.
 Уколико прихвати предлог из става 2. 
овог члана, Скупштина општине закључује 
са једном, односно више општина, односно са 
градом, споразум о сарадњи којим се уређује 
заједничко извршавање поверених послова 
и доставља га министарству надлежном за 
локалну самоуправу.
 Споразум о сарадњи из става 4. 
овог члана објављује се после прибављања  
сагласности Владе Републике Србије.
 

Оснивање заједничког органа, службе, 
предузећа или друге организације

Члан 125.
 Споразумом о сарадњи Општине са 
другим општинама, односно са градом, може 
се предвидети оснивање заједничког органа, 
службе, предузећа или друге организаације.
 У случају  из става 1. овог члана, 
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надлежни орган Општине заједно са 
надлежним органом другог, односно других 
оснивача, одлучује о постављењу, односно 
именовању руководиоца заједничког органа, 
службе, предузећа или друге организације, 
разрешењу и њиховој одговорности и 
престанку дужности, у складу са законом.
 Кад је споразумом о сарадњи предвиђено 
да заједнички орган одлучује о правима и 
обавезама грађана са пребивалиштем на 
територији Општине у управном поступку, 
о правима и обавезама тих грађана у 
другостепеном поступку одлучује Општинско 
веће, у складу са законом.
 Средства за рад заједничког органа 
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно 
обиму послова које за Општину обавља 
заједнички орган.

Уступање послова другој општини, односно 
граду

Члан 126.
 Споразумом о сарадњи Општина 
може уступити одређене послове из своје 
надлежности другој општини, односно граду.
 Средства за рад органа општине, 
односно града који обавља уступљене послове, 
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно 
обиму уступљених послова.
 Кад је споразумом о сарадњи 
предвиђено да уступљени послови обухватају 
одлучивање о правима и обавезама грађана 
са пребивалиштем на територији Општине у 
управном поступку, о правима и обавезама тих 
грађана у другостепеном поступку одлучује 
Општинско веће, у складу са законом.
 Уступљени послови обављају се у име 
и за рачун Општине, а за њихово обављање 
одговорна је Општина.

Престанак важења споразума о сарадњи

Члан 127.
 Споразум о сарадњи престаје да важи 
на захтев Општине или друге јединице локалне 
самоуправе учеснице споразума.
 Скупштина општине упућује писани 
захтев другој учесници споразума најкасније 

шест месеци пре дана са којим споразум о 
сарадњи престаје да важи и истовремено о 
томе обавештава министарство надлежно за 
локалну самоуправу.
 Споразум о сарадњи који је закључило 
више јединица локалне самоуправе, на захтев 
Општине престаје да важи само у делу који се 
односи на Општину.

Сарадња са јединицама локалне 
самоуправе других држава

Члан 128.
 Општина може да остварује сарадњу 
у областима од заједничког интереса са 
јединицама локалне самоуправе у другим 
државама, у оквиру спољне политике Републике 
Србије, уз поштовање територијалног 
јединства и правног поретка Републике Србије, 
у складу са Уставом и законом. 
 Одлуку о сарадњи са одговарајућим 
територијалним заједницама, општинама и 
градовима доноси Скупштина општине, уз 
сагласност Владе Републике Србије.
 Споразум или други акт о успостављању 
сарадње потписује председник Општине или 
лице које он овласти.
 Акт из става 3. овог члана објављује се и 
ступа на снагу после прибављања сагласности 
Владе Републике Србије.

Удруживање у асоцијације градова и 
општина

Члан 129. 
 Општина може бити оснивач или 
приступати асоцијацијама градова и општина, 
ради унапређења развоја локалне самоуправе, 
њене заштите и остваривања заједничких 
интереса.
 Општина оснива или приступа 
асоцијацијама градова и општина које 
заступају интересе свог чланства пред 
државним органима, а посебно у поступку 
доношења закона и других аката од значаја 
за остваривање послова јединица локалне 
самоуправе.



Сарадња са удружењима и другим 
организацијама

Члан 130. 
 Органи Општине могу сарађивати 
са удружењима, хуманитарним и другим 
организацијама, у интересу Општине и њених 
грађана.

Учешће у европским интеграцијама

Члан 131.
 Општина у оквиру својих надлежности, 
преко својих органа, прати процес европских 
интеграција Републике Србије и развија за 
то потребне административне капацитете, у 
складу са законом и утврђеном политиком 
Републике Србије.

IX.  ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Заштита права Општине

Члан 132. 
 Заштита права Општине обезбеђује се 
на начин и по поступку утврђеним законом.

Покретање поступка за оцену уставности и 
законитости

Члан 133.
 Скупштина општине покреће поступак 
за оцену уставности и законитости закона 
или другог општег акта Републике Србије 
или Аутономне покрајине, којим се повређује 
право на локалну самоуправу.

Право жалбе Уставном суду

Члан 134.
 Председник Општине има право жалбе 
Уставном суду ако се појединачним актом или 
радњом државног органа или органа Општине 
онемогућава вршење надлежности Општине.

      
Локални омбудсман 

Члан 135. 
 У Општини се може установити 
локлани омбудсман, у складу са законом. 

Савет за међунационалне односе

Члан 136.
 Савет за међунационалне односе је 
самостално радно тело које чине представници 
српског народа и националних мањина, у 
складу са законом.
 Савет за међунационалне односе 
(у даљем тексту: Савет) разматра питања 
остваривања, заштите и унапређивања 
националне равноправности у Општини, а 
посебно у областима културе, образовања, 
информисања и службене употребе језика и 
писма; учествује у утврђивању општинских 
планова и програма који су од значаја за 
остваривање националне равноправности 
и предлаже мере за постизање националне 
равноправности; предлаже изворе, обим и 
намену буџетских средстава за остваривање 
националне равноправности.
 Савет промовише међусобно 
разумевање и добре односе међу свим 
заједницама које живе у општини.

Избор и састав Савета

Члан 137. 
 Скупштина општине бира чланове 
Савета међу истакнутим припадницима 
српског народа и националних мањина. 
 Члан Савета не може бити одборник 
Скупштине општине.
 Представнике у Савету могу имати 
припадници српског народа и националних 
мањина са више од 1% учешћа у укупном 
броју становника у Општини. 
 Чланове Савета који су припадници 
националних мањина предлажу национални 
савети националне мањине, а чланове Савета 
који су припадници националних мањина који 
немају национални савет националне мањинеи 
чланове српске националности, предлаже 
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радно тело Скупштине општине које обавља 
послове у вези са кадровским питањима.
 Начин предлагања и избора чланова 
Савета треба да обезбеди равномерну 
заступљеност припадника српског народа 
и националних мањина, с тим да ни српски 
народ, нити једна национална мањина не може 
имати већину чланова Савета.
 Листа кандидата садржи најмање 
двоструко више кандидата од броја који се 
бира. 
 Мандат чланова Савета траје три 
године и тече од тренутка избора у Скупштини 
општине.
 Делокруг, састав, избор чланова и начин 
рада Савета уређују се одлуком Скупштине 
општине, која се доноси већином гласова од 
укупног броја одборника. 

Начин одлучивања Савета

Члан 138. 
 Одлуке Савета доносе се консензусом 
чланова Савета.
 Савет о својим ставовима и предлозима 
обавештава Скупштину општине, која је 
дужна да се о њима изјасни на првој наредној 
седници, а најкасније у року од 30 дана.
 Скупштина општине и извршни органи 
Општине дужни су да предлоге свих одлука 
који се тичу националне равноправности 
претходно доставе на мишљење Савету. 
 Надлежни орган општине дужан је да 
обезбеди да ставови и мишљења Савета буду 
доступни јавности, најкасније 30 дана од дана 
заузимања става или давања мишљења од 
стране Савета.
 Пословником Скупштине општине 
ближе се уређује положај Савета у поступку 
доношења општинских одлука и других 
правних аката.

Подношење извештаја Скупштини 
општине 

Члан 139. 
 Савет подноси Скупштини општине 
шестомесчни извештај о свом раду.
 Савет подноси Скупштини општине 

годишњи  извештај о стању у области националне  
равноправности, међунационалних односа и 
остваривању мањинских права на територији 
Општине. Саставни део извештаја су и 
предлози мера и одлука за остваривање и 
унапређење националне равноправности.
 Савет може да поднесе и посебан 
извештај Скупштини општине ако оцени да 
то захтевају нарочито важни разлози или ако 
Скупштина општине тражи такав извештај од 
њега.

Заштита права припадника српског народа
и националних мањина

Члан 140. 
 Савет има право да пред Уставним 
судом покрене поступак за оцену уставности 
и законитости одлуке или другог општег акта 
Скупштине општине ако сматра да су њиме 
непосредно повређена права припадника 
српског народа и националних мањина 
представљених у Савету и право да под истим 
условима пред Управним судом покрене 
поступак за оцену сагласности одлуке или 
другог општег акта Скупштине општине са 
Статутом. 

Пословник о раду Савета 

Члан 141. 
 Савет доноси пословник о раду.
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Савета врши Општинска 
управа.

Средства за рад Савета 

Члан 142.
 Средства за рад Савета обезбеђују се у 
буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из 
других извора, у складу са законом.
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X. АКТИ ОПШТИНЕ 
Акти Скупштине општине 

Члан 143 .
 Скупштина општине доноси Статут, 
пословник о раду, друга општа акта (програм 
развоја, стратегије, урбанистички план, буџет, 
завршни рачун буџета), одлуке, решења, 
препоруке и закључке.
 Одлука је општи акт којим Општина 
уређује питања из своје надлежности.
 Одлуке доноси само Скупштина 
општине, осим када је законом предвиђено да 
одлуку доноси други орган Општине.
 Решењем Скупштина општине решава о 
појединачним питањима из своје надлежности. 
 Препоруком и закључком Скупштина 
општина утврђује ставове о појединим 
питањима из своје надлежности. 
 Акте Скупштине општине потписује 
Председник Скупштине. 

Члан 144.
 Председник општине доноси решења и 
закључке, а у циљу споровођења општих аката 
Скупштине општине као и остваривањем 
своје надлежности којом усмерава и усклађује 
рад Општинске управе  може доносити 
правилнике, наредбе, упутства и смернице.

Члан 145.
 Општинско веће доноси одлуку о 
привременом финансирању Општине у случају 
да Скупштина не донесе буџет пре почетка 
фискалне године. 
 Општинско веће доноси и појединачне 
акте за спровођење општих аката које је донело 
као и општих аката  Скупштине општине. 
 Акте Општинског већа потписује 
Председник општине. 

 Члан 146.
 Општинска управа доноси правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке. 
 Акте из става 1. овог члана потписује 
начелник Општинске управе. 
 Када Општинска управа решава о 
правима, обавезама и интересима грађана и 
правних лица у управном поступку, доноси 

решења и закључке.
 Акте из става 3. овог члана потписује 
начелник Општинске управе или лице које он 
овласти у складу са одредбама закона којим се 
уређује општи управи поступак. 

Хијерархија аката Општине

Члан 147.
 Одлуке и општи акти Скупштине 
општине морају бити сагласни са законом и 
овим Статутом.
 Акти председника Општине и 
Општинског већа морају бити сагласни са 
законом, овим статутом, одлукама и општим 
актима Скупштине општине.
 Акти Општинске управе морају бити 
сагласни са законом, овим статутом, одлукама 
и општим актима органа Општине.

Предлагање прописа и других општих 
аката

Скупштине општине

Члан 148.
 Право предлагања прописа и других 
општих аката из надлежности Скупштине 
општине имају: сваки одборник Скупштине 
општине, радно тело Скупштине општине, 
Општинско веће и грађани путем грађанске 
иницијативе.

Објављивање и ступање на снагу 
општих аката

Члан 149.
 Општи акти органа Општине обављују 
се у „Службеном листу општине Беочин“.
 Акти из става 1. овог члана ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања, осим 
ако доносилац у поступку доношења не утврди 
да постоје нарочито оправдани разлози да исти 
ступи на снагу и раније.
 Остали акти Општине објављују се у 
„Службеном листу општине Беочин“ када је то 
тим актима предвиђено.
 Одлуке и други акти органа Општине 
не могу имати повратно дејство.
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XI.ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И 
ПРОМЕНА СТАТУТА

Аутентично тумачење Статута

Члан 150.
 Аутентично тумачење Статута доноси 
Скупштина општине на предлог надлежног 
радног тела Скупштине општине.

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 151.
 Предлог за доношење или промену 
Статута општине може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на територији 
Општине, трећина одборника, председник 
Општине и надлежно радно тело Скупштине 
општине.
 Предлог се подноси у писаном облиу са 
образложењем.
 О предлогу из става 1. овог члана 
Скупштина одлучује већином гласова од 
укупног броја одборника.
 Ако Скупштина општине одлучи да 
се приступи доношењу или промени Статута 
општине, истим актом одређује Комисију 
за израду нацрта статута, односно одлуке о 
промени Статута општине, одређује њене 
задатке и рок за израду нацрта.
 Нацрт статута, односно одлуке о 
промени статута утврђује Општинско веће 
већином гласова од укупног броја чланова 
Општинског већа.
 О нацрту статута, односно одлуке о 
промени статута спроводи се јавна расправа на 
начин и у року који одреди Општинско веће.
Општинско веће, након спроведене јавне 
расправе, утврђује предлог статута, односно 
одлуке о промени статута, већином гласова 
од укупног броја чланова Општинског већа. 
Приликом утврђивања предлога статута, 
односно одлуке о промени статута, Општинско 
веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама 
датим у јавној расправи.
 Скупштина општине усваја статут, 
односно одлуку о промени Статута већином 

гласова од укупног броја одборника.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање прописа Општине
са овим Статутом

Члан 152.
 Прописи Општине ускладиће се са 
одредбама овог Статута најкасније до 28. марта 
2019. године.
 Прописи Општине остају на снази до 
њиховог усклађивања са овим Статутом.

Доношење прописа Општине
на основу овог Статута

Члан 153.
 Одлуке на основу овог Статута 
Скупштина општине донеће у року од девет 
месеци од дана ступња на снагу Закона о 
изменама и допунама Закона о локалној 
самоуправи.

Образовање Изборне комисије
и Другостепене изборне комисије

Члан 154.
 Скупштина општине именоваће 
председника, чланове и секретара Изборне 
комисије и њихове заменике, у року од 90 дана  
од дана ступања на снагу овог статута.
 Истовремено са именовањем из 
става 1. овог члана, Скупштина општине 
именоваће председника, чланове и секретара 
Другостепене изборне комисије.

Доношење планских докумената
у складу са овим Статутом

Члан 155.
 Скупштина општине донеће План 
развоја Општине најкасније до 01.01.2021. 
године.
 Скупштина општине донеће 
Средњорочни план у складу са законом 
који уређује плански систем РС, почев од 
средњорочног плана за 2021. годину.
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 Важећи документи јавних политика 
ускладиће се са законом из става 2. овог 
члана, приликом првих измена и допуна тих 
докумената.

Одложена примена појединих одредаба
овог Сатута

Члан 156.
 Члан 34. у делу који се односи на број 
одборника Скупштине општине, примењиваће 
се након спроведених избора за одборнике 
Скупштине општине одржаних после ступања 
на снагу овог Статута. 
 Члан 63. у делу који се односи на 
постављење помоћника председника Општине, 
примењиваће се након спроведених избора 
за одборнике Скупштине општине одржаних 
после ступања на снагу овог статута.
 Члан 112. став 1. тачка 2), која се односи 
на спровођење обавезног поступка јавне 
расправе за планирање инвестиција у одлуци 
о буџету,  примењиваће се почев од припреме 
Одлуке о буџету за 2019. годину.

Престанак важења Статута

Члан 157. 
 Даном ступања на снагу овог Статута, 
престаје да важи Статут општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 
7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15).

Ступање на снагу

Члан 158.
 Овај Статут ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.  

РС-АПВ
ОПШТИНА БЕОЧИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   
Број: 01-011-24/19     
Дана: 28.02.2019. године 
Б Е О Ч И Н 
Председник Скупштине општине
Зоран Стокућа, с.р.

 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину  средину  („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10) и члана 34.став 1. тачка 5. и члана 
120. Статута општине Беочин(„Службени лист 
општине Беочин“, бр. 7/11-пречишћен текст, 
11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове, 
на седници одржаној 28.02.2019. године, 
доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ „КОЛОНИЈА“ У 
БЕОЧИНУ

Члан 1.
 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације уређења радничких „Колонија“ у 
Беочину (у даљем тексту: План).

Члан 2.

 Овом одлуком утврђује се оквирна 
граница обухвата Плана, а коначна граница 
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом 
Плана.

 Почетна тачка оквирне границе Плана 
детаљне регулације уређења радничких 
“Колонија“ у Беочину се налази на тромеђи 
Цементашке улице, катастарске парцеле 
1461/16 и 156 и катастарске парцеле 1461/8.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца 
Цементашку улицу, прати северну међу 
катастарских парцела 151/1 и 154/1 и дужином 
од око 95 м прати северну међу Карађорђеве 
улице, катастарска парцела 14, мења правац ка 
југу и пресецајућу Карађорђеву улицу долази 
до тромеђе Карађорђеве улице, катастарска 
парцела 14, Омладинске улице, катастарска 
парцела 146/1 и катастарске парцеле 145/4.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа 
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и прати источну међу Омладинске улице, 
катастарске парцеле 146/1 и 144/1 и долази 
до тромеђе Омладинске улице, катастарска 
парцела 146/1, Светосавске улице, катастарска 
парцела 796/1 и катастарске парцеле 142/1.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца 
Светосавску улицу, а затим у правцу запада 
прати јужну међу Светосавске улице и јужном 
и западном међом Трга беочинске фабрике 
цемента, катастарска парцела 796/2 долази до 
тромеђе Трга, Цементашке улице, катастарска 
парцела 156 и катастарске парцеле 1461/8.
Од тромеђе граница у правцу севера прати 
западну међу Цементашке улице, катастарске 
парцеле 156 и 1461/16 и долази до почетне 
тачке описа оквирне границе обухвата Плана.
Предметна локација Плана се налази у 
катастарској општини Беочин.

 Укупна површина подручја обухваћеног 
оквирном границом обухвата Плана износи 
око 6,55 hа. 

 Графички приказ оквирне границе 
обухвата планског подручја је саставни део ове 
Одлуке.

Члан 3.
 Услови и смернице од значаја за израду 
Плана дати су у планским документима вишег 
реда Планом генералне регулације насеља 
Беочин  ( „Службени лист општине Беочин“, 
бр. 2/15 и 7/18).

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и 
заштите простора у обухвату Плана засниваће 
се на принципима рационалне организације и 
уређења простора и усклађивању планираних 
садржаја са могућностима и ограничењима у 
простору.

Члан 5.
 Циљеви планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја су: 
дефинисање регулације и уређења јавних 
и осталих површина у смислу побољшања 
квалитета живота, утврђивање намене 
земљишта на предметном подручју и 

дефинисање правила уређења и грађења, 
формирање и редефинисање саобраћајне и 
друге инфраструктуре. 

Члан 6.
 Концептуални оквир планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 
подручја подразумева оптимално коришћење 
постојећих потенцијала подручја, 
редефинисање планираних намена, заштита 
подручја и усклађивање са потребама 
корисника простора.

 Структуру основних намена простора и 
коришћења земљишта у обухвату Плана чине 
површине јавне намене (улични коридори) и 
осталих намена (зона становања). 

Члан 7.
 Ефективан рок за израду Нацрта Плана 
је 4 (четири) месеца, од дана достављања 
Заводу Извештаја о обављеном раном јавном 
увиду, адекватног катастарског планаи услова 
за уређење простора од органа, организација 
и предузећа који су Законом овлашћени да их 
утврђују.

Члан 8.
 Средства за израду Плана обезбеђују 
се делом у оквиру Програма “Подршка ЕУ 
инклузији Рома - Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома”, који финансира 
Европска унија из средстава ИПА II 2016, 
а спроводи Стална конференција градова и 
општина - Савез градова и општина Србије, а 
делом из буџета општине Беочин.

Члан 9.
 Обрађивач Плана је Јавно предузеће 
за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад, Железничка број 6/III.

Члан 10.

 После доношења ове Одлуке, носилац 
израде Плана - Одељењеза инспекцијске 
послове, урбанизам и заштиту животне средине 
Општинске управе Беочин, организоваће 
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упознавање јавности са општим циљевима 
и сврхом израде Плана, могућим решењима 
за развој просторне целине, као и ефектима 
планирања, у поступку оглашавања раног 
јавног увида.

 Рани јавни увид оглашава се у 
средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет страници 
јединице локалне самоуправе и на интернет 
страници доносиоца плана и траје 15 дана. 
Рани јавни увид почиње даном оглашавања.

Члан 11.
 Пре подношења органу надлежном за 
његово доношење, План подлеже стручној 
контроли и излаже се на јавни увид.

 Излагање Плана на јавни увид оглашава 
се у дневном листу и локалном листу и траје 30 
дана од дана оглашавања, када ће се објавити 
подаци о времену и месту излагања Плана на 
јавни увид, о начину на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на План, као и друге информације 
које су од значаја за јавни увид.

Члан 12.
 Саставни део ове Одлуке је Решење да 
се не врши стратешка процена утицаја Плана 
на животну средину, које је донео начелник 
Општинскe управе општине Беочин, под 
редним бројем 01-501-1/8 од дана  4. фебруара 
2019.  године.

Члан 13.

 План ће бити сачињен у 4 (четири) 
примерака у аналогном и 4 (четири) примерака 
у дигиталном облику, од чега ће по један 
примерак потписаног Плана у аналогном 
облику и један примерак Плана у дигиталном 
облику чувати у својој архиви Обрађивач, а 
преостали примерци ће се чувати у органима 
Општине.

Члан 14.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-11/19
Дана: 28.02.2019. године
Б Е О Ч И Н

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Стокућа

 

    

Број 3 - Страна 38                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.



Број 3 - Страна 39                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.

 

 
 
 
 
 
 

 



Број 3 - Страна 40                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.

014

1 
 

 
 
 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14) ичлана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 34. став 1. тачка 5. и члана 120. 
Статута општине Беочин (''Службени лист општине Беочин'', број 7/11-пречишћен текст, 11/12 
и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 28.02.2019. године донeла је 

 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „LAFARGE - BFC“ БЕОЧИН 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком доносе сеИзмене и допунеПлана детаљне регулације комплекса „Lafarge 
- BFC“ Беочин (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) које су израђене од стране ЈП „Завод 
за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2611, а које су саставни 
део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 Измене и допуне Плана се састоје из текстуалног дела и графичког дела. 
 Текстуални део Измена и допуна Плана се објављује у „Службеном листу општине 
Беочин“ уз ову Одлуку. 
 Графички део Измена и допуна Плана садржи: 
 

Ред. 
бр. Назив карте Размера 

 
1. 
 

1.1.  
 
 
 

1.2.  
 
 

1.3. 
 

2. 
 
 

2.1. 
 

 
2.2. 

 
2.3. 

 
 
 

2.4. 
 

2.5. 
 

2.6. 
 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: 
 
Извод из Плана генералне регулације насеља Беочин – План 
намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама 
објеката јавне намене 
 
Извод из Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ 
Беочин 
 
Границе Измена и допуна плана са постојећом наменом површина 
у обухвату Измена и допуна Плана 
 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА: 
 
Границе Измена и допуна плана са поделом на карактеристичне 
зоне 
 
Планирана претежна намена површина 
 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање и саобраћајна инфраструктура са 
карактеристичним попречним профилом 
 
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 
 
План површина јавне намене  
 
Начин спровођења Измена и допуна плана детаљне регулације  

 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 

1:1000 
 
 
 
 

1:1000 
 
 

1:1000 
 

1:1000 
 
 
 

1:1000 
 

1:1000 
 

1:1000 

 
 Текстуални и графички део Измена и допуна Плана заједно чине целину. 
 
 

Члан 3. 
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 Измене и допуне Плана се потписују, оверавају и архивирају у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 Измене и допуне Плана су израђене у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) 
примерака у дигиталном облику.  
 Три примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном 
облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине. 
 Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна у аналогном облику 
и један примерак у дигиталном облику чува се у „DOO LAFARGE-BFC“ Беочин, Трг БФЦ бр. 1.  
 Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна у аналогном облику 
и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка бр. 6/III.  

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-14/19 
Дана: 28.02.2019.године 
Б Е О Ч И Н 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „LAFARGE - BFC“ БЕОЧИН 
 
 

 УВОД 
 
 На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса 
„Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/17), претходних услова 
добијених од Министарства грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за водни 
саобраћај и безбедност пловидбе, Програмског задатка добијеног од стране компаније 
„Lafarge-BFC“ Беочин, као и осталих активних учесника на предметном простору, приступило 
се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана). 
 
 Саставни део Одлуке је Решење да се не врши Стратешка процена утицаја Измена и 
допуна Плана на животну средину, које је донео начелник Општинске управе општине 
Беочин, под бројем 01-501-6/7 од дана 20.03.2017. године. 
 
 Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Беочин, 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, а Обрађивач 
Измена и допуна Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о 
изради Измена и допуна Плана.  
 
 Основни циљеви израде Измена и допуна Плана су редефинисање постојећих 
површина комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин намењених за рад, као и утврђивање лучког 
подручја (земљишта) на предметном простору и преиспитивање утврђених правила уређења и 
грађења из важећег плана детаљне регулације, у односу на реализоване и планиране 
садржаје, на предметном простору. 
 
 Изменама и допунама Плана обухваћене су четири постојеће функционалне зоне 
(целине) комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин дефинисане Планом детаљне регулације комплекса 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зоран Стокућа 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зоран Стокућа
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 Измене и допуне Плана се потписују, оверавају и архивирају у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 Измене и допуне Плана су израђене у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) 
примерака у дигиталном облику.  
 Три примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у аналогном 
облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине. 
 Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна у аналогном облику 
и један примерак у дигиталном облику чува се у „DOO LAFARGE-BFC“ Беочин, Трг БФЦ бр. 1.  
 Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна у аналогном облику 
и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка бр. 6/III.  

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-14/19 
Дана: 28.02.2019.године 
Б Е О Ч И Н 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „LAFARGE - BFC“ БЕОЧИН 
 
 

 УВОД 
 
 На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса 
„Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 6/17), претходних услова 
добијених од Министарства грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за водни 
саобраћај и безбедност пловидбе, Програмског задатка добијеног од стране компаније 
„Lafarge-BFC“ Беочин, као и осталих активних учесника на предметном простору, приступило 
се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана). 
 
 Саставни део Одлуке је Решење да се не врши Стратешка процена утицаја Измена и 
допуна Плана на животну средину, које је донео начелник Општинске управе општине 
Беочин, под бројем 01-501-6/7 од дана 20.03.2017. године. 
 
 Носилац израде Измена и допуна Плана је Општинска управа општине Беочин, 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, а Обрађивач 
Измена и допуна Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о 
изради Измена и допуна Плана.  
 
 Основни циљеви израде Измена и допуна Плана су редефинисање постојећих 
површина комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин намењених за рад, као и утврђивање лучког 
подручја (земљишта) на предметном простору и преиспитивање утврђених правила уређења и 
грађења из важећег плана детаљне регулације, у односу на реализоване и планиране 
садржаје, на предметном простору. 
 
 Изменама и допунама Плана обухваћене су четири постојеће функционалне зоне 
(целине) комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин дефинисане Планом детаљне регулације комплекса 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Зоран Стокућа 
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„Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општина Срема“, број 12/06): третман воде, канал-лука 
БФЦ, производња бетонских елемената и бизнис парк. 
 
 На основу смерница из планске документације вишег реда, прибављених подлога, 
прикупљених података са терена, достављених програмских циљева (од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за водни саобраћај и безбедност 
пловидбе, инвеститора  „Lafarge-BFC“ Беочин), и дефинисаних интереса појединачних 
корисника предметног простора, те прибављених услова од надлежних органа и јавних 
служби и предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних могућности, дати 
су циљеви, правила и услови уређења и изградње. 
 
 Такође узимајући у обзир природне и створене услове на предметном простору 
сагледани су потенцијали и ограничења и израђене су Измене и допуне Плана које предлажу 
оптималну просторну и функционалну организацију простора. 
 
 
 
 ОПШТИ ДЕО 
 
 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
 1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Правни основ за израду Измена и допуна Плана представља Одлука о изради Измена и 
допуна Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, број 6/17). Саставни део Одлуке је Решење да се не врши Стратешка процена 
утицаја Измена и допуна Плана на животну средину, које је донео начелник Општинске 
управе општине Беочин под бројем 01-501-6/7 од дана 20.03.2017. године. 
 
 Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна Плана, а на основу члана 45а 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), приступило се припреми 
Материјала за рани јавни увид. Материјал за рани јавни увид Измена и допуна Плана је, 
након добијања позитивног мишљења од стране Комисије за планове општине Беочин, упућен 
у процедуру раног јавног увида. Рани јавни увид за Измене и допуне Плана оглашен је од 
стране Носиоца израде Измена и допуна Плана (Општина Беочин) и одржан у периоду од 17. 
до 31. августа 2017. године. Органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да 
утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су били обавештени о 
одржавању раног јавног увида и том приликом су позвани да дају мишљење у погледу услова 
и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. У складу са наведеним, 
достављена су мишљења од стране „Електромреже Србије“ а.д. Београд (бр. 130-00-UTD-003-
427/2017-002 од 28.08.2017. год.) и Покрајинског завода за заштиту природе (бр. 03-2100/2 
од 22.08.2017. год.),  као и допис од стране ЈВП „Воде Војводине“ (бр. I-1004/2-17 од 
14.08.2017. године).  
 
 У току трајања раног јавног увида Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине није достављена ниједна писана примедба. Обрађивачу Измена и 
допуна Плана је достављен Извештај о извршеној стручној контроли материјала за рани јавни 
увид Комисије за планове општине Беочин (бр. 03-350-1/5 од 23.08.2017. године) и Извештај 
о обављеном раном јавном увиду (бр. 03-350-24/2017, од 07.09.2017. године), након чега се 
приступило изради Нацрта Измена и допуна Плана. 
 
 Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), 
каоисадругимпрописимакојинепосредноилипосреднорегулишуовуобласт. 
 
 Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист 

СРЈ“, бр. 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 
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- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,  

бр. 135/04 и 88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр.73/10, 

121/12, 18/15, 96/15 – др.закон, 92/16, 104/16 – др.закон, 113/17 – др.закон и 41/18); 
- Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна 

места („Службени гласник РС“ бр. 33/15 и 86/16); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, бр. 112/15); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 

62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи 
на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, бр. 54/15); 
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, бр. 125/04); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, 

бр. 54/15); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон);  
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 

14/16); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/12); 
- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 
 
 
 1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
 1.2.1. План вишег реда 
 
 План вишег реда за израду Измена и допуна Плана представља План генералне 
регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, бр. 2/15). 
 
Извод из Плана генералне регулације насеља Беочин 
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
4.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 
… Водни саобраћај 
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... Такође преко капацитета за робни транспорт (постојеће теретно пристаниште 

Lafargе-BFC) планира се укључивање међународног пловног пута Дунава у 
прерасподелу укупног брута-транспортног рада на нивоу општине преко интегралног 
повезивања са ЛЦ (РТЦ)-ом у Новом Саду.  … 

 
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА 
 
3.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА 
 

ИзградњаобјекатапривреднихделатностиможесереализоватинаосновуусловаизовогПлана,т
ј.наосновуусловаизПланадетаљнерегулацијеодносно,условаизУрбанистичкогпројектазаон
еделовенасељагдејетопрописано.Засадржајечијасеизградњауовомтренуткунеможепрецизн
опредвидети,ачијиобимизградњеилитехнологијарадатобудузахтевали,такођејенеопходнаи
зрадаУрбанистичкогпројектакоји ће дефинисати урбанистичкорешење иусловеза 
изградњу објеката. 

 
Припројектовањуиграђењуобјекатапридржаватисеодредбитехничкихпрописаиусловакојик
онкретну областрегулишу. 

 
Врстаи намена објеката 

 
У оквиру грађевинскепарцеле у радној зони дозвољенаје изградња: 
- Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама 

(пословно-производни, пословно-складишни, производно-складишни или пословно- 
производно-складишни објекти). У зони радних садржаја није дозвољена изградња 
стамбених објеката. Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у 
функцији пословања (стан за чувара или власника) у склопу пословног (пословно-
стамбеног) објекта. 

- Други објекти на парцели1: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе и 
магацини, силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, 
санитарни пропусници, типске трафостанице, производни енергетски објекти 
обновљивих извора енергије2, објекти за смештај електронске комуникационе опреме, 
котларнице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до 
прикључења на насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и слично, као и 
економски објекти, који задовољавају услове заштите животне средине. 

 
Пословнеделатностикојесемогудозволитиуовојзонисусвепроизводне,пословне,услужнеира
днеактивностимањегиливећегобима,укључујућиииндустријскепроизводнепогоне и 
капацитете, узобезбеђенеусловезаштитеживотнесредине. 

 
Планирасеизградњаобјекатанамењенихзапроизводнепогонеиндустрије,пољопривреде,мал
епривреде,трговиненавеликоимало,изложбено-продајнесалоне,логистичкецентре, 
складиштаразнородних делатности (складиштаза индустријску 
робу,складиштазапољопривреднуробу,складиштаграђевинскогматеријала,хладњаче,силос
иисл.),магацинскепростореипратећесадржаје,сервисеиуслуге,каоиосталеделатности које 
могу осигурати прописане мере заштите животне средине. 

 
Објектисемогуградитикаослободностојећи,двојнииликаообјектиу(прекинутомилинепрекин
утом)низу,асвеузависностиодтехничко-технолошкогпроцесапроизводње ипрописаних 
условазаштите. 
 
 

 
Условиза парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинскепарцеле 

 

                                                           
1 1 Други објекти (помоћни, економски, инфраструктурни и сл.) су у функцији главног објекта и граде се ако на парцели постоји главни објекат 

или се истовремено тражи грађевинска дозвола за главни објекат. 
 2  Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели. 
2  
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Величинапарцелеураднојзониморабитидовољнадапримисвесадржајекојисуусловљениконк
ретнимтехнолошкимпроцесом,каоипратећесадржајеузобезбеђивањедозвољеногиндекса 
заузетостиилииндексаизграђеностипарцеле. 

 
Површинаграђевинскепарцелеизносиминимално1000,0m2,сашириномуличногфронтаодмин
имално 20,0 m.Ако је 
постојећапарцеламањаодминималнодозвољене,можесезадржатипостојећапарцелација,узу
словдасузадовољениосталиусловизаизградњудатиовимПланом.Максималнавеличинапарце
леузонираднихсадржајаније лимитирана. 

 
Положај објекатау односу нарегулацију иу односу награницепарцеле 

 
Узависностиододређеногтехнолошкогпроцесапроизводњеипословања,уоквирурадногкомпл
ексаобјектисепостављајуна 
грађевинскулинијуилисеповлачеудубинупарцеле.Грађевинскалинијајеувученауодносунар
егулационулинијузамин.5,0m.Изузетно,некипомоћниобјектикојисеналазенаулазуураднико
мплекс(портирнице,чуварскеивагарскекућицеисл.)предњомфасадомсемогупоставитинарег
улационулинију, односно градити на растојању мањем од 5,0 m од регулационе линије.
  … 

 
…

 Грађевинскалинијаодграницепарцелесазападне(односносеверне)странејеувучена10,0m
,аминимално5,0m,акојенаграђевинскојпарцелиомогућенкружнитоксаобраћаја. … 

 
Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле 
 
У  зони  радних  садржаја  испоштовати  максимални  индекс  заузетости  парцеле  или 
максимални индекс изграђености парцеле: 
- Индекс заузетости парцеле је максимално 70% (у индекс заузетости се рачунају сви 

објекти и саобраћајно манипулативне површине на парцели, јер је потребно 
обезбедити мин 30% за зелене површине. 

- Индекс изграђености парцеле је максимално 2,1. 
- У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина. 

 
Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

 
У зони радних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну 
висину објеката, које за одређену намену објеката износе: 
- пословни објекат је спратности макс. П+2+Пк или укупне висине макс. 15,0 m; 
- производни и складишни објекат је спратности макс. П+1 или укупне висине макс. 9,0 

m, с тим да може бити и виши, ако то захтева технолошки процес производње, 
односно складиштења; 

- помоћни објекат је макс. спратности П (приземље) или макс. висине 4,0 m.    … 
  

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више од једног главног 
(производног, пословног или складишног) објекта, са наменом дозвољеном по Плану, а по 
правилима грађења овог Плана. 

 
На свакој грађевинској парцели у објекту који је у функцији рада и пословања могућа је 
изградња једне стамбене јединице за сопствене потребе. 

 
На парцелама намењеним за рад и пословање могу се градити и помоћни објекти који су 
у функцији главног објекта.  

 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).      … 

… Изградња објеката у низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0,0 m, тј. само за 
ширину дилатације, може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и 
ако су задовољени услови противпожарне заштите.  … 

 
… Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине силоса. 
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Трафостанице за сопствене потребе градити као зидане или монтажно-бетонске, за рад на 
20 кV напонском нивоу. Минимална површина за изградњу трафостанице треба да буде 
5,8 m Х 6,3 m, а минимална удаљеност од других објеката је 3,0 m. Трафостаница се 
може градити/инсталирати и у оквиру других објеката, уз задовољење услова 
противпожарне заштите. …  

 
… У функцији производних енергетских објеката могу се градити следећи садржаји: 

производни објекти, који производе енергију (топлотну, електричну и др.), соларни 
колектори, трансформаторска и разводна постројења, пословни објекти, као и 
средњенапонски и нисконапонски подземни водови. Комплекс енергетског објекта мора 
бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром. Соларни панели се могу постављати на објекте, 
стубове или на тло преко носача. Електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског објекта треба каблирати. 

 
Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе мреже 
и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних 
станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у зони радних садржаја, у 
оквиру објекта (у и на објекту) или у оквиру комплекса/парцеле појединачних корисника, 
по могућности на ободу насеља. … 

 
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 
Приступ парцели, по правилу, треба да је решен са јавног пута - улице, а изузетно преко 
приватног пролаза (са правом проласка).  … 

 
… У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а ширина колске 

саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин. 
7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради  противпожарне заштите. 
Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних комплекса 
треба димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за 
средње тешки саобраћај. … 

 
1.2.2. Полазна основа за израду Измена и допуна Плана 
 
Полазну основу за израду Измена и допуна Плана представљају: 
- стратешки (развојни) документ - Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 

2015. до 2025. године („Службени гласник РС“, бр. 3/15), 
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“,  

бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др.закон, 92/16, 104/16 – др.закон, 113/17 – др.закон, 
41/18), 

- Уредбa о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна 
места („Службени гласник РС“, бр. 33/15 и 86/16). 

 
 
Извод из Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. 
године 
 
3. РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЛУКА И ПРИСТАНИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
3.1. Увод 
 

Луке и пристаништа су важни делови инфраструктуре који омогућавају транспорт робе 
унутрашњим водним путевима. Повезујући мрежу унутрашњих водних путева и копнених 
видова транспорта, луке представљају главна чворишта на транспортној мрежи, привлаче 
привредне активности и омогућавају развој региона. Ефикасно повезивање друмског, 
железничког и водног транспорта је предуслов за подстицај раста промета на 
унутрашњим пловним путевима и интеграцију транспорта роба на унутрашњим пловним 
путевима у интермодални транспортни ланац. 
 
Развој лука на унутрашњим водним путевима у бившој Југославији био је у служби 
индустријских постројења која су зависна од великог протока сировинске базе. Ове 
индустрије не могу се лако премештати и данас би непостојање лука које их опслужују 
водило до великих додатних трошкова за превоз сировина железницом или друмом, или 
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би довело у питање финансијску одрживост компанија. На овај начин економски je 
оправдано задржавање у лучком систему лука које су до данас Одлуком о 
одређивању пристаништа за међународни саобраћај („Службени гласник РС“, бр. 
51/05 и 14/10) биле отворене за међународни саобраћај у Републици Србији, 
упркос чињеници да су поједине луке међусобно врло близу. Модерна времена захтевају 
потпуно нов начин сагледавања лука. Лука данас не може да буде само у функцији 
појединог индустријског постројења већ као добро од општег интереса мора да 
допринесе развоју ширег привредног региона који се налази у њеном залеђу.
 …  

 
3.2. Анализа постојећег стања 
 
… Правни положај лука и управљање лукама уређено је одредбама Закона. Део овог закона 

којим се уређују луке базира се на упоредноправним и светским економским трендовима 
примењеним у свим земљама света са развијеним водним транспортом, а огледа се на 
темељном принципу да су луке и пристаништа добра од општег интереса и као 
таква, њихова лучка подручја налазе се у јавној својини.  … 

 
… Када су у питању друге надлежности Агенције за управљање лукама, Законом су 

ограничене на административно и стратешко управљање лучким подручјем, као и 
издавање одобрења за обављање лучке делатности. Такође, Законом су луке 
проглашене добрима од општег интереса од посебног значаја за Републику 
Србију. Законом је прописано да се лучко земљиште налази у јавној својини, као и 
да Влада утврђује лучко подручје за сваку луку, односно пристаниште. Приликом 
утврђивања лучког подручја Агенција за управљање лукама ће се руководити стратешким 
циљевима препознатим овом стратегијом, као и параметрима до којих ће доћи након 
израде одговарајуће документације за утврђивање лучких подручја. Приликом 
утврђивања лучког подручја настојаће се да простор на коме се данас налазе луке 
отворене за међународни саобраћај буде у највећој могућој мери проширен како би се 
створила основна претпоставка за увођење унутарлучке конкуренције. … 

 
3.3. Планови развоја теретних лука и пристаништа 
 

Луке отворене за међународни саобраћај одређене су Одлуком Владе о одређивању 
пристаништа за међународни саобраћај („Службени гласник РС“, бр. 51/05, 14/10, у 
даљем тексту: Одлука). Одлуком су као луке отворене за међународни саобраћај 
проглашене: Апатин (лучки оператер: Лука „Напредак“), Београд (лучки оператер: Лука 
„Београд“), Бачка Паланка (лучки оператер: „Лука Бачка Паланка“), Беочин (лучки 
оператер: „БФЦ Лафарж“), Нови Сад (лучки оператер: „Лука Нови Сад“), Панчево 
(лучки оператер: Лука „Дунав“ Панчево), Прахово (лучки оператер: „Лука Прахово“), 
Смедерево (лучки оператер: „Железара Смедерево“), Богојево (лучки оператер: „Лука 
Дунав Богојево“), а на Тиси Сента (лучки оператер: „Лука Сента“). … 

 
…  С обзиром на могућ и очекивани утицај ових лука на развој ширег привредног залеђа 

утврђени су следећи генерални планови развоја лука у Републици Србији: 
 

 … Лука у Беочину налази се на rkm 1268. десне обале Дунава. Лука је базенског типа, 
са акваторијом величине 4,24 ha и минималном дубином 3,5 m. Вертикални кеј је 
дужине 275 m, а оперативна обала пружа могућност једновременог привеза и обраде 
три пловила. 

 
Индустријски железнички колосек у дужини од 2.000 m, у оквиру индустријског 
комплекса, није везан на националну железничку мрежу. 
 
Лучки оператер је „БФЦ Лафарж“. У луци се врши углавном претовар расутих 
терета. Претоварну механизацију луке чине једна портална дизалица носивости 10 t, 
седам виљушкара носивости 3 t до 12 t, више камиона и друге опреме. Лучки оператер 
располаже отвореним складишним простором површине 28.000 m2. 

 
Имајући у виду да просечан промет роба на годишњем нивоу износи 100.000 тона, од 
чега више од 80% чине гипс и угаљ за потребе беочинске фабрике цемента, као и да 
је током 2013. године забележен промет извесне количине житарица, потребно је 
размотрити системско решење за ову луку у смислу њеног евентуалног 
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припајања лучком подручју луке у Новом Саду, где би ова лука постала 
специјализовани терминал за расуте терете у саставу луке у Новом Саду.    … 

 
3.5. Визија, мисија и стратешки циљеви 
 
3.5.4. Мере за остварење циљева 
 
…  Неопходно је да се у документима просторног и урбанистичког планирања, а 

нарочито у стратешко-развојним документима локалних самоуправа у периоду 2015-2025, 
доследно примењују стратешка опредељења Републике Србије за проширивањем 
лучких подручја свуда где је то могуће.  … 

 
 

2. ОПИС ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 
Почетна тачка границе обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса 
Lafarge се налази на тромеђи катастарских парцела 1461/9, 1461/10 и 1467/6. 
 
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу катастарских парцела 1461/9, 
1461/93 и 1461/8 и долази до тромеђе катастарских парцела 1461/8, 1468/1 и 1467/4. 
 
Од тромеђе граница у правцу југа прати западнумеђу катастарске парцеле 1468/1 до 
југозападне међе парцеле катастарске 1468/1 и даље ка југу пресеца парцелу 1461/8 преко 
преломних тачака од 1 до 4, пратећи источну ивицу коловоза интерне саобраћајнице до 
преломне тачке 5, где мења правац ка западу и пратећи, преко преломних тачака од 5 до 9, 
јужну ивицу интерне саобраћајнице долази до тромеђе катастарских парцела 1461/14, 
1461/103 и 1468/1. 
 
Од тромеђе граница дужином од око 90 m у правцу југа прати западну међу катастарске 
парцеле 1468/1, мења правац ка западу, пресеца државни пут IIа реда бр.119, катастарске 
парцеле 1461/14, 1455/2 и 1457/2, скреће ка северу и пратећи западну међу државног пута, 
катастарске парцеле 1457/2, 1455/2, 1421/2, 1422/2, 1423/2 и 1461/13 долази до 
четворомеђе катастарских парцела 1461/13, 1459/2, 1430 и 1459/3. 
 
Од четворомеђе граница наставља у правцу истока, пресеца државни пут, катастарска 
парцела 1461/13 и преко преломних тачкака 10, 11 и 12 и источном међом катастарске 
парцеле 1460/1 у правцу севера долази до тромеђе катастарских парцела 1460/1, 1461/102 и 
1461/103. 
 
Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарскх парцела 1460/1, 1467/8 
и 1467/6 и долази до почетне тачке описа границе Измена и допуна Плана детаљне 
регулације комплекса Lafarge. 
 
Списак преломних тачака границе обухвата Измена и допуна Плана 
 
Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7398790.85 5008426.59 7 7398857.28 5007869.19 
2 7398906.87 5008268.47 8 7398816.00 5007863.63 
3 7398946.00 5008198.92 9 7398488.45 5007883.46 
4 7399034.95 5008028.03 10 7398303.12 5008376.42 
5 7399059.16 5007988.52 11 7398448.04 5008454.11 
6 7398867.14 5007906.20 12 7398467.65 5008460.48 

 
Предметна локација налази се у катастарској општини Беочин. 
 
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи око 42,47 hа. 
 
Oбухват Измена и допуна Плана чине целе катастарске парцеле: 1461/9, 1461/94, 1461/95, 
1461/96, 1461/97, 1461/98, 1461/99, 1461/100, 1461/101, 1461/102, 1461/103, 1460/29, 
1423/2, 1422/2, 1421/2, 1461/17, 1460/29, 1461/75, 1461/43, 1461/35, 1461/29, 1461/28, 
1461/27, 1461/26, 1461/25, 1461/24, 1461/23, 1461/22, 1461/21, 1461/20, 1461/19, 1461/18, 
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1461/90, 1461/78, 1461/79, 1461/80, 1461/81, 1460/14, 1460/15, 1460/16, 1461/76, 1461/77, 
1461/82, 1461/83, 1460/12, 1460/13, 1460/17, 1460/11, 1460/18, 1461/84, 1461/85, 1460/19, 
1460/20, 1460/21, 1460/22, 1461/86, 1461/87, 1460/23, 1460/24, 1460/25, 1460/26, 1461/88, 
1460/28, 1460/27, 1461/89, 1461/107, 1461/108 и 1461/93 и делови катастарских парцела: 
1460/1, 1461/13, 1455/2, 1457/2, 1461/14 и 1461/8 у КО Беочин. 
 
 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Изменама и допунама Плана обухваћене су четири функционалне зоне (целине) постојећег 
комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин, утврђене и дефинисане Планом детаљне регулације 
комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општина Срема“, број 12/06). То су: 
- Зона 8 – „Третман воде“, 
- Зона 9 – „Канал – лука LBFC“, 
- Зона 11 – „Производња бетонских елемената“ и 
- Зона 18 – „Бизнис парк“. 
 
Зоне 8, 9 и 11 део су радног комплекса „Lafarge-BFC“ и у функцији су основне делатности коју 
фабрика цемента обавља. У овим зонама врши се: 
- третман технолошких и атмосферских вода,  
- утовар, истовар, складиштење и транспорт расутих и комадних терета за потребе „Lafarge-

BFC“ и утовар, истовар и транспорт расутих и комадних терета у транзиту,  
- производња и складиштење бетонских елемената.  
Свака од ових целина има своју технолошко-функционалну шему која је условила диспозицију 
постојећих објеката и решење саобраћајних токова и инфраструктуре. 
 
Зона 18 „Бизнис парк“ је првобитно била резервна површина за ширење постојећег 
комплекса, али је у међувремену, развојном стратегијом компаније „Lafarge-BFC“ 
Беочин, пренамењена за формирање радне зоне која би функционисала независно 
од комплекса „Lafarge-BFC“ и која је делом већ уступљена на коришћење трећим 
лицима. 
 
За потребе формирања радне зоне „Бизнис парк“ 2009. године урађен је Пројекат 
препарцелације кат. парцела бр. 1455/2, 1460, 1461/8 и 3887/2 КО Беочин којим су, између 
осталог, формиране грађевинске парцеле намењене за рад и грађевинска парцела интерне 
приступне саобраћајнице.  
 
Грађевинске парцеле намењене за рад формиране су као минималне модуларне јединице које 
се, сходно захтевима тржишта, могу спајати или цепати (у зависности од техничко-
технолошког процеса планираних садржаја и прописаних услова заштите). На четири 
грађевинске парцеле формирани су радни комплекси који су у потпуности приведени намени 
и у њима се обављају производни процеси. Предметни радни комплекси формирани су на 
катастарским парцелама бр. 1461/17 КО Беочин, 1461/35 КО Беочин, 1461/59 КО Беочин и 
1461/91, 1461/92 и 1461/93 КО Беочин. Преостале грађевинске парцеле „Бизнис парка“ су 
неизграђене и неуређене.  
 
На катастарској парцели 1461/78 изграђен је комплекс трафостанице.  
 
На простору обухвата Измена и допуна Плана постоји изграђена дистрибутивна мрежа за 
потребе постојећих потрошача природног гаса. Постојeћа МРС (мерно-регулациона станица), 
изграђена је на катастарској парцели 1461/92 КО Беочин. Положај и капацитети постојеће 
дистрибутивне гасоводне мреже, пружају могућност даљег проширења у циљу обезбеђења 
природног гаса за потенцијалне потрошаче који се могу јавити на овом простору.   
 
Интерна приступна саобраћајница, чија грађевинска парцела је формирана Пројектом 
препарцелације кат. парцела бр. 1455/2, 1460, 1461/8 и 3887/2 КО Беочин је делом 
реализована, у мери у којој је то било неопходно за адекватно саобраћајно опслуживање и 
инфраструктурно опремање постојећих радних комплекса. Преостале површине намењене за 
приступну саобраћајницу су неизграђене и неуређене. 
 
У обухвату Измена и допуна налази се и постојећа површина јавне намене – државни пут IIа 
реда бр. 119, којим је радна зона „Бизнис парк“ повезана са категорисаном путном мрежом, 
јавном површином. 
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Природна добра 
 
Према претходним условима Покрајинског завода за заштиту природе на простору у обухвату 
Измена и допуна Плана нема евидентираних нити предложених за заштиту природних добара. 
 
Предметна локација се граничи са стаништима заштићених и строго заштићених дивљих врста 
(у даљем тексту: станишта), идентификованих као Дунавске аде и ритови (BEO32),која 
представљају саставни део еколошки значајног подручја број 14 утврђеног Уредбом о 
еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, број 102/2010) под називом „Фрушка гора и 
Ковиљски рит“, као и у зони утицаја на реку Дунав и њено плавно подручје које је утврђено 
Уредбом о еколошкој мрежи као еколошки коридор од међународног значаја. Северни део 
комплекса се налази у зони до 200 mод границе станишта, у којој је путем буке, осветљења и 
вибрација могућ негативан утицај на подручја еколошке мреже. 
 
Културна добра 
 
Према претходним условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе у 
предложеном обухвату Измена и допуна Плана нема евидентираних, нити предложених за 
заштиту непокретних културних добара. 
 
ПЛАНСКИ ДЕО  
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 
 
Концепт просторне организације простора у предложеном обухвату Измена и допуна Плана је 
заснован на: 
- смерницама из Плана генералне регулације насеља Беочин; 
- урбаној анализи предметног простора; 
- исказаној иницијативи за изградњу на датом простору, усклађеној са стручним мишљењем 

обрађивача Плана. 
 
Основни планерски поступак који је примењен код одређивања будуће просторне 
организације је подела простора на функционалне зоне. Иницијатива за формирање радне 
зоне која би функционисала независно од постојећег комплекса „Lafarge-BFC“ и која је делом 
већ уступљена на коришћење трећим лицима ииницијатива/потребе Републике Србије (лучко 
подручје), директно су условиле да простор у обухвату Измена и допуна Плана буде подељен 
на четири основне функционалне зоне, према морфолошким и планским карактеристикама. 
 
Основне функционалне зоне: 
- Зона радних површина, 
- Зона лучког подручја, 
- Зона приступног пловидбеног канала, 
- Зона дела државног пута IIа реда бр. 119. 

 
Унутар зона диференциране су површине, што подразумева да се за сваку намену/функцију 
издваја посебан простор. 
 
 
 
 
1.1. ЗОНА РАДНИХ ПОВРШИНА 
 
Зону радних површина чини део комплекса „Lafarge-BFC“, радне површине „Бизнис парка“ и 
приступне саобраћајнице путем којих је „Бизнис парк“ прикључен на постојећу 
инфраструктурну путну мрежу (трасу ДП бр. 119) – површину јавне намене. У овој зони 
налазе се и инфраструктурни објекти у функцији радних површина: комплекс трафостанице и 
МРС. 
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1.2. ЗОНА ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА 
 
Развој водног саобраћаја, као и луке, од интереса је за Републику Србију и ужива њену 
посебну заштиту.  
 
Лучко подручје је подручје луке које се користи за обављање лучке делатности, којим 
управља Агенција за управљање лукама и на којем важи посебан режим контроле доласка и 
одласка пловила, као и уласка и изласка возила и лица.  
 
Утврђивањем лучког подручја обезбедиће се адекватне површине за претовар терета, који се 
налазе уз, и на постојећем каналу, као и њихов даљи транспорт друмским, водним и 
железничким  саобраћајем. 
 
Зону лучког подручја у обухвату Измена и допуна Плана чиниће:  
- радне површине - претоварни терминали (Локације 1 и 2), и  
- приступне саобраћајнице лучког подручја до претоварних терминала 1 и 2. 
 
1.3. ЗОНА ПРИСТУПНОГ ПЛОВИДБЕНОГ КАНАЛА 
 
Намена ове зоне је истовар, транспорт и утовар генералних (расутих) терета из брода у 
транзиту (угаљ, пепео, троска, песак, шљунак итд.) за потребе „Lafarge-BFC“, као и комадних 
терета из брода у транзиту за потребе радних површина „Бизнис парка“ (резервни делови, 
опрема и сл.). 
 
У зони обухваћеној Изменама и допунама Плана не налазе се хидротехничке грађевине и 
објекти. Међутим, у непосредној близини места приступа улазном каналу, налазе се напери од 
којих је најближи улазном каналу на стационажи Дунава km 1270+500, и он се наставља 
преко десног рукавца све до десне обале. Практично, у продужетку ка десној обали, напер 
постаје преграда која на узводној страни затвара рукавац. На простору око приступног 
канала, налази се подводна инсталација на дну реке, од приближне стационаже Дунава km 
1270+100 до km 1269+800. 
 
 
1.4. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА 
 
Зона државног пута обухвата коридор дела државног пута IIа реда бр. 119 (Р-107),државна 
граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица, на који радне 
површине у обухвату Измена и допуна имају два саобраћајна прикључка. Прикључци на ДП са 
западне стране комплекса омогућују прилаз радним садржајима „Бизнис парка“, а такође 
обезбеђују доступност и лучком подручју 1. Перспективним активирањем лучког подручја 2 
преко приступне саобраћајнице и насељске путне мреже омогућиће се излазак на државни 
пут преко постојећег денивелисаног укрштања. 
 
 
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА БИЛАНСОМ 

ПОВРШИНА 
 
Према планској документацији вишег реда - Плану генералне регулације насеља Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, бр. 2/15), простор у обухвату Измена и допуна Плана се 
налази у грађевинском подручју насеља Беочин, у зони радних садржаја. Намењен је делу 
постојећег радног комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин и водном земљишту – каналу, у оквиру 
кога се налази постојеће теретно пристаниште „Lafargе-BFC“. 
 
Простор намењен за рад је даљом разрадом овим Изменама и допунама Плана предвиђен за: 
постојеће објекте и површине дела постојећег комплекса „Lafargе-BFC“ Беочин,  радне 
површине „Бизнис парка“, као и за лучко подручје. 
 
 
2.1. РАДНЕ ПОВРШИНЕ 
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2.1.1. Део комплекса „Lafarge-BFC“ (постојећи објекти и површине дела 
комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин) 

 
Постојећи објекти и површине дела комплекса „Lafargе-BFC“ Беочин задржавају се у 
постојећем стању, са утврђеним саобраћајним токовима и постојећом инфраструктуром. 
Издвајањем површина намењених за „Бизнис парк“ из постојећег комплекса „Lafargе-BFC“ 
Беочин не нарушава се постојећа технолошко-функционална шема процеса производње 
цемента, утовара, истовара, складиштења и транспорта расутих и комадних терета. 
 
2.1.2. Радне површине „Бизнис парка“ 
 
Радне површине „Бизнис парка“ Изменама и допунама Плана намењене су за изградњу  
пословних, производних, складишних објеката и објеката у комбинацијама (пословно-
производни, пословно-складишни, производно-складишни или пословно-производно-
складишни објекти). 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, услужне 
и радне активности мањег или већег обима, укључујући и индустријске производне погоне и 
капацитете, уз обезбеђене услове заштите животне средине. 
 
2.1.3. Претоварни терминали 
 
За адекватно функционисање луке планирани су претоварни терминали на којима ће се 
обезбедити следеће површине: 
- простор са припадајућим објектима који омогућавају несметано обављање граничне 

контроле и који морају да буду опремљени и означени тако да омогуће ефикасан рад и 
функционисање надлежних служби граничне полиције, царине и надлежних инспекцијских 
служби, у складу са прописима којима се уређује контрола државне границе, 

- простор за одговарајућу лучку претоварну, складишну и транспорту механизацију која је 
технолошки и организационо прилагођена како би остварила квантитет и квалитет услуга, 

- простор-терминал намењен за суву расуту робу.     
 
 
2.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 
2.2.1. Приступне саобраћајнице 
 
Путем планираних коридора приступних саобраћајница формираних унутар површине 
намењене „Бизнис парку“ обезбедиће се адекватан колски приступ свим постојећим и 
планираним радним садржајима „Бизнис парка“, планираним површинама лучког подручја, 
као и прикључење свих садржаја на постојећу категорисану путну мрежу –  насељску путну  
мрежу и  ДП IIa реда бр. 119/Р-107.   
 
Изменама и допунама плана утврђена је нешто измењена траса приступних саобраћајница у 
односу на УП „Бизнис парк“. Нова трасе приступних саобраћајница су утврђене на основу 
дефинисаних потребних површина које ће се утврдити као лучко подручје - локација 1 и на 
основу новонастале ситуације на терену (делом изграђене приступне саобраћајнице). 
 
Коридор приступне саобраћајнице у оквиру комплекса „Lafargе-BFC“ планиран за изградњу у 
циљу обезбеђења приступа лучком подручју - локација 2,  предвиђен је у другој фази 
реализације. 
 
Ширина коридора приступних саобраћајница планирана је за несметано одвијање 
саобраћајних токова очекиваних возила. 
 
Приступне саобраћајнице које обезбеђују приступ радним површинама „Бизнис парка“ и 
претоварном терминалу 1 лучког подручја имају два постојећа прикључка на ДП IIа реда бр. 
119, (km 24+317 и km 24+793), док се прикључак приступне саобраћајнице до претоварног 
терминала 2 лучког подручја везује за насељску саобраћајну мрежу и преко ње на ДП IIа 
реда бр. 119. 
 
2.2.2. Државни пут IIа реда бр. 119 
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Путем коридора приступне и интерне саобраћајнице постојећи и планирани радни садржаји 
остварују саобраћајни прикључак на постојећу површину јавне намене – државни пут IIа реда 
бр.119/Р-107, који представља основни саобраћајни капацитет међунасељског повезивања. 
Пружа се у правцу запад-исток, тангирајући са западне и северне стране простор обухваћен 
Изменама и допунама Плана. 
 
 
2.3. ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 
2.3.1. Приступни пловни канал 
 
Простор који је предмет Измена и допуна Плана повезан је са ЕУ коридором Рајна - Дунав3, 
међународним пловним путем - реком Дунав приступним пловидбеним каналом који је у 
функцији пловидбе. Каналом се остварује веза планираног лучког подручја (локације 1 и 2) и 
међународног пловног пута - реке Дунав. 
 
Река Дунав са својим многобројним рукавцима представља главни водоток овог подручја, и 
одликује се природним водним режимом. 
 
Карактеристични водостаји Дунава на овом потезу износе: 
- рачунска хиљадугодишња вода 81,50 mАНВ 
- рачунска стогодишња вода  80,50  
- максимална опажена вода  80,50  
- просечна велика вода  78,30  
- средња вода    75,30  
- просечна мала вода   73,60 
 
На простору у обухвату Измена и допуна Плана, неопходно је дефинисати места за лоцирање 
пијезометара до дубине 15 метара, ради осматрања нивоа и квалитета подземних вода прве 
издани. Осматрања се врше једном месечно, а у случају акцидента по записнику надлежне 
инспекције. 
 
 
2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА Површина % ha а m2 
Зона радних површина 27 18 42 64,0 
Зона лучког подручја 3 32 16 7,8 
Зона приступног пловидбеног канала 9 32 46 22,0 
Зона државног пута IIа реда бр. 119 2 63 89 6,2 
УКУПНА ПОВРШИНА  42 46 93 100 
 

Намена површина у обухвату Измена и допуна Плана Површина % ha а m2 
Радне површине 25 89 67 60,9 
Део комплекса „Lafargе-BFC“ Беочин (постојећи објекти и 
површине дела комплекса „Lafargе-BFC“ Беочин) 9 53 17 22,4 

Радне површине „Бизнис парка“ 15 29 91 36,0 
Претоварни терминал 1  77 98 1,8 
Претоварни терминал 2  28 61 0,7 
Саобраћајне површине 7 17 18 16,9 
Коридор приступне саобраћајнице  2 27 72 5,4 
Коридор приступне саобраћајнице лучког подручја 2 25 57 5,3 
Државни пут IIа реда бр. 119 2 63 89 6,2 
Водене површине 9 32 46 22,0 
Приступни пловни канал 9 32 46 22,0 
Комуналне површине  7 62 0,2 

                                                           
3 Rhine-Danube Core Network Corridor – Рајна – Дунав основни мрежни коридор 
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Комплекс трафостанице  6 52 0,2 
МРС  1 10 0,0 
Укупна површина у обухвату Измена и допуна Плана 42 46 93 100 

 
 
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Планиране површине јавне намене су: 
- државни пут IIа реда бр. 119 (постојећа површина јавне намене, целе катастарске парцеле 

бр. 1423/2,  1422/2 и 1421/2 и делови катастарских парцела бр. 1461/13, 1455/2, 1461/14 
и 1457/2  КО Беочин), 

- коридори приступних саобраћајница лучког подручја за претоварне терминале 1 и 2 
(образују се од целих катастарских парцела бр.1460/27, 1460/26, 1460/23, 1460/22, 
1460/19, 1460/18, 1460/17, 1460/16, 1460/15 и 1461/80 и делова следећих катастарских 
парцела: 1460/28, 1460/29, 1461/8, 1460/1, 1461/103, 1461/89, 1461/88, 1461/87, 
1461/86, 1461/85, 1461/84, 1461/83, 1461/82 КО Беочин),  

- лучко подручје – претоварни терминал 1 и претоварни терминал 2 (образују се од дела 
катастарске парцеле бр. 1461/8 КО Беочин) 

- МРС (образује се од дела катастарске парцеле бр. 1461/8 КО Беочин) 
- трафостаница (образује се од делова катастарских парцела бр. 1461/78 и 1461/103 КО 

Беочин). 
 
У случају неслагања бројева парцела из пописа са катастром непокретности, приликом 
спровођења, меродаван је графички приказ. 
 
 
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

 
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама. 
 
Списак координата новоодређених међних тачака: 

 
Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7398310.39 5008380.19 28 7398888.67 5008265.85 
2 7398448.04 5008454.11 29 7398913.00 5008222.18 
3 7398467.65 5008460.48 30 7398927.20 5008194.56 
4 7398490.51 5008443.97 31 7398902.72 5008181.98 
5 7398770.51 5008067.97 32 7398911.91 5008164.10 
6 7398778.97 5008068.18 33 7398912.56 5008161.67 
7 7398844.34 5007943.21 34 7398921.04 5008148.86 
8 7398853.79 5007947.12 35 7398936.08 5008128.60 
9 7398865.06 5007926.14 36 7398936.55 5008127.78 
10 7398840.31 5007913.28 37 7398972.70 5008146.37 
11 7398829.24 5007907.47 38 7398957.87 5008176.79 
12 7398814.97 5007899.28 39 7398946.00 5008198.92 
13 7398810.68 5007935.41 40 7398943.54 5008202.97 
14 7398759.94 5008030.28 41 7398499.70 5007912.91 
15 7398727.14 5008012.74 42 7398512.48 5007911.54 
16 7398473.35 5008423.38 43 7398511.33 5007902.85 
17 7398465.89 5008426.03 44 7398498.64 5007904.53 
18 7398453.27 5008424.46 45 7398499.86 5008220.84 
19 7398686.61 5008616.66 46 7398492.94 5008235.28 
20 7398684.46 5008623.28 47 7398531.23 5008249.53 
21 7398693.86 5008592.00 48 7398706.92 5008619.63 
22 7398712.26 5008546.58 49 7398731.99 5008543.93 
23 7398743.42 5008484.92 50 7398756.34 5008503.37 
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24 7398748.75 5008477.60 51 7398788.22 5008438.84 
25 7398780.41 5008419.63 52 7398790.85 5008426.59 
26 7398844.18 5008330.42 53 7398906.87 5008268.47 
27 7398862.11 5008302.84    

 
У случају неслагања бројева парцела из пописа са катастром непокретности, приликом 
спровођења, меродаван је графички приказ. 
 
Грађевинске линије 
 
Грађевинске линије одређене су у поглављу II - Правила грађења. 
 
 
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
Планом нивелације су дефинисане преломне тачке нивелете приступних саобраћајница, као и 
нагиби нивелете приступних саобраћајница (0,02 % - 1,03 %). 
 
 
5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
5.1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Измена и 
допуна Плана деобом се образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају 
нову намену. 
 
 
5.2. ПРАВИЛА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 
препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то су: 
претоварни терминали, приступне саобраћајнице лучког подручја, комплекс трафостанице и 
МРС. 
 
 
5.3. ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Минимална површина новоформиране грађевинске парцеле површине остале намене је 
1000 m2, а минимална ширина фронта је 20 m. Површину и ширину фронта новоформиране 
грађевинске парцеле дефинисати на начин да задовољи величину парцеле потребне за 
изградњу планираних садржаја на предметном простору. На графичком прилогу 2.3. 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и 
саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилом дат је предлог 
парцелације на земљишту остале намене, који није обавезујући. 
 
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину, или директно, или 
преко приступне саобраћајнице. 
 
 
6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ 
 ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 

ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
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Непосредни излазак на државни пут IIа реда бр. 119/Р-1074, државна граница са 
Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица, посредни излазак на 
међународни пловни пут реке Дунав преко канала, положај у оквиру насеља, као и постојећи 
диспозиционирани објекти радних и производних комплекса „Lafagre-BFC“ са пратећом 
саобраћајном инфра и супраструктуром,  су елементи који овом простору дају изванредне 
просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој, посебно са аспекта интегралног 
транспорта  путног – друмског и водног транспорта. 
 
На основу тога саобраћајни положај  комплекса „Lafagre-BFC“, бизнис парка и лучког 
подручја, може се окарактерисати као врло повољан.  
 
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се омогући квалитетан 
излазак на категорисану државну саобраћајну мрежу преко система саобраћајница, са 
одговарајућим бројем прикључења на категорисану путну мрежу - ДП IIа реда  
бр. 119/Р-107, што се може сматрати повољним с обзиром на значај и будућу намену 
посматраног подручја. 
 
Основну везу целог комплекса „Lafagre-BFC“ са насељским системом саобраћајница и 
категорисаном путном мрежом чиниће мрежа изграђених/планираних приступних 
саобраћајница које ће се имати директан  прикључак на ДП бр.119. 
 
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се избегну директна 
сукобљавања саобраћајних струја на саобраћајницама са значајним постојећим 
/перспективним саобраћајним токовима, са приступним саобраћајницама као основом 
интерног саобраћајног система и одговарајућим бројем прикључења на путну – уличну мрежу. 
Планирана прикључења је потребно редефинисати - са свим неопходним елементима који ће 
омогућити безбедно и неометано прикључивање, без утицаја на функционисање насељског 
саобраћаја и ниво услуге државног пута. 
 
Утврђивањем и изградњом/реконструкцијом (саобраћајних прикључака и трасе ДП бр.119/Р-
107, приступних саобраћајница), доћи ће до формирања интерне саобраћајне мреже радне 
зоне, као и приступних путева у оквиру лучког земљишта, са јасно утврђеним нивоима 
саобраћајница и дефинисаним интерконекцијом са предметним државним путем. 
 
Конкретизација самог решења у оквиру обухвата Измена и допуна Плана, подразумева 
задржавање постојећe трасe државног пута, формирање приступних саобраћајница, 
реконструкцију постојећих укрштаја-прикључака комплекса. Укрштаји се задржавају као 
класичне површинске раскрснице са пресецањем саобраћајних струја (тип 3А трокрака). У 
случају потребе за тракама за лева скретања примена истих ће бити дефинисана пројектном 
документацијом у складу са Законом о планирању и изградњи.  
 
Предлогом саобраћајног решења у оквиру обухватаутврђени су прикључци радне зоне, са 
стационажама: 
 
km 24+793    постојећи укрштај радне зоне са ДП бр.119 – ГНС 

(главном насељском саобраћајницом) - саобраћајни 
прикључак радне зоне – Lagarge Bfc 

 
km 24+317 постојећи укрштај радне зоне са ДП бр.119 – ГНС 

(главном насељском саобраћајницом) – саобраћајни 
прикључак радне зоне – Lagarge Bfc 

 
Стационаже укрштаја државног пута са границом обухвата су следеће: 
 
km 24+801 граница обухвата  ПДР-е север  ка Дунаву / Раковцу 
 
km 24+227    граница обухвата  ПДР-е југ ка Фрушкој гори / Черевићу 
 
У оквиру јавних површина – коридора приступних саобраћајница (као саобраћајница лучког 
подручја) или као осталих приступних саобраћајница предвиђена је 

                                                           
4 Донета је Уредба о категоризацији државних путева;, у складу са њом је направљена паралела са постојећим ДП: ДП IIа реда бр.119 чине деонице 

некадашњег  Р-107;  
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реконструкција/изградња, са свим потребним елементима који ће омогућити безбедно и 
неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућег 
одводњавања са свих саобраћајних површина. Површине за стационарни саобраћај у оквиру 
уличних коридора нису предвиђене, потребе за паркирањем првенствено треба решавати у 
оквиру парцела. Идејним и пројектима за грађевинску дозволу могуће је утврдити површине 
за мирујући саобраћај и немоторни саобраћај (пешачке и/или бицилистичке стазе) у оквиру 
коридора саобраћајница. 
 
У складу са исказаним потребама корисника простора, законским и подзаконским актима као 
и техничким условима и параметрима утврђене су површине лучких подручја: локације 1 и 2. 
Лучка подручја 1 и 2 су делови луке који су намењени обављању лучке делатности којима 
управља Агенција за управљање лукама (АУЛ) и на којима важе посебни режими контроле 
уласка/изласка пловила, возила и лица. 
 
За ову зону која се налази у грађевинском подручју насеља Беочин важе следећи параметри: 
 
приступне саобраћајнице 
- ширина коридора  мин 12,0 m 
- ширина коловоза  мин   5,5 m 
 
државни пут II реда  
- ширина  коридора  мин 30 m 
- ширина коловоза  7,2  m 
 
6.1.2. Услови за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре 
 
Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуреје израда Идејних и 
пројеката за грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби: 
- Закона о путевима („Службени  гласник РС“, 41/18); 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон 9/16-УС и 24/18); 
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други  елементи јавног пута („Службени гласник  РС“, бр. 50/11); 
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање 

и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 
7/17);  

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 
Главна насељска саобраћајница – траса ДП бр.119/Р-107 
 
-постојећи коридор различите ширине, 
-коловоз  ширине  7,2 (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,35 m ивичне траке), 
-рачунска брзина Vrac = 50 km/h, 
-носивост коловоза за средње тешки саобраћај (110 kN по осовини), 
-једнострани нагиб коловоза, 
-укрштање са категорисаном путном мрежом: површинске (сигналисане) раскрснице, 
-паркирање у оквиру коридора:  није дозвољено, 
-двосмерна бициклистичка стазе са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) изведена од савремене 

конструкције (асфалт, бетон или неки други материјал), 
-терминали јавног превоза: аутобуске нише у дужини од 35 m, где год за то постоје просторне 

могућности. 
 
Приступне саобраћајнице 
 
- утврђена регулација приступних саобраћајница, у делу где се утврђује нова мин. ширина 

регулације је 12,0 m; 
- коловоз има ширину мин. 5,5 m тј. (2 х 2,5 m саобр.траке + 2 х 0,25 m ивичне траке); 
- рачунска брзина  Vrac = 40 km/h; 
- носивост коловозне конструкције за лак саобраћај (оптерећење од мин. 60 kN по 

осовини); 
- нагиб коловоза је једностран; 
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- раскрснице кривине и окретнице тако геометријски обликовати да омогућују проходност,  
задовољавајућу прегледност и безбедност; 

- пешачку стазу извести са  ширином минимум 1,2 m уз регулациону линију. 
 
Услови укрштања инсталација са државним путем 
 
-укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом 

механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног 
материјала у прописаној заштитној цеви, 

-заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан у 
ширинама утврђеним важећим законима, прописима и стандардима) увећана за по 3,0 m са 
сваке стране, 

-минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  заштитне 
цеви, износи 1,35-1,5 m, 

-минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  или 
планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2-1,35 m,  

-укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација  мин. 10,0 m. 
 
Услови паралелног вођења инсталација са државним путем 
 
-предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног 

профила јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала за одводњавање, 
изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза,  

-на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута,  

-не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове и 
локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта, 

-обавезна резервације земљишта за проширење државног пута. 
 
Услови постављања дрвећа, ограда и засад поред јавних путева  
 
-ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност 

јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 
 
Претоварни терминали (део лучког подручја) 
 
Општи услови за изградњу лука су дефинисани законском и подзаконском регулативом кроз: 
 
 Просторне и експлоатационе услове 

 
- подручје луке мора бити утврђено у складу са Закон о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама и Уредбом о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа 
и привремена претоварна места, 

- утврђивање катастарских парцела које чине лучко подручје, 
- лучко подручје не може обухватати делове парцела већ мора садржавати искључиво 

целе парцеле, 
- лука мора да се налази на пловном путу Е категорије, 
- микролокација луке мора да омогући повезивање најмање два вида транспортa, и то: 

железнички-унутрашњи водни транспорт, друмски-унутрашњи водни транспорт; 
- микролокација луке мора да буде повезана са магистралним саобраћајницама друмског 

саобраћаја тако да прикључна друмска саобраћајница има одговарајући товарни 
профил, као и да може да прихвати најмањи осовински притисак од 10 t по осовини, 

- лука својим садржајима и активностима не може да угрожава и нарушава животну 
средину. 

 
 Услове лучке инфраструктуре 

 
- дубина акваторије  луке и приступног пловног пута мора да буде таква да омогући 

пријем пловила која се користе на конкретном водном путу категорије Е, 
- сидриште мора да има обележено подручје, дубину која не може бити мања од дубине 

прописане за пловни пут на коме се сидриште налази и уређај за извезивање, 
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- хидрограђевински објекти који чине лучку обалу као и оперативне и радне претоварне 
површине морају да буду одговарајуће изграђени, као и да се одржавају у технички и 
функционално исправном стању, што укључује редовно текуће и инвестиционо 
одржавање, 

- оперативне и радне претоварне површине у луци морају да имају неклизајућу подлогу, 
ефикасно одвођење атмосферских вода, као и да буду ослобођене сувишних предмета 
или вегетације који би могли да ометају нормалан рад и кретање људи, возила и 
механизације, 

- носивост подлоге оперативних и радних претоварних површина у луци не може да буде 
мања од 5 t/m² и по квалитету мора да одговара примењеној лучкој претоварној и 
складишној технологији, 

- мрежа друмских саобраћајница у оквиру лучког подручја мора да омогућава ефикасно 
одвијање овог вида саобраћаја; 

- друмске саобраћајнице у оквиру лучког подручја које су у функцији довозно-одвозног 
теретног саобраћаја морају да буду одговарајуће изграђене и опремљене и да буду у 
технички и функционално исправном стању, што укључује текуће и инвестиционо 
одржавање; 

- конструкција друмских саобраћајница у оквиру лучког подручја мора да одговара 
условима који се примењују у довозно-одвозном саобраћају, односно да је на њима 
дозвољен саобраћај за друмска возила чије осовинско оптерећење износи 10 t по 
осовини, 

- подземна и надземна комунална инфраструктура, односно водоводна мрежа питке и 
техничке воде, противпожарна хидрантска мрежа, канализациона мрежа за одвођење 
атмосферских и фекалних вода, електроенергетска мрежа (трафостанице, подземна и 
надземна преносна мрежа), телефонска и ИТ мрежа, топловоди и гасоводи, морају бити 
довољног капацитета и добро распоређени и изведени; 

- комунална инфраструктура мора да буде означена и заштићена од механичких и других 
оштећења која могу да настану под утицајем кретања механизације или бруто тежине 
транспортних средстава и терета. 

- Лучки индустријски колосеци морају да одговарају условима који се примењују у 
довозно-одвозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен саобраћај за 
железничка возила чије осовинско оптерећење износи 20 до 22,5 t по осовини. 

 
 Услове лучке супраструктуре 
 

- да располаже простором са припадајућим објектима који омогућавају несметано 
обављање граничне контроле и који морају да буду опремљени и означени тако да 
омогуће ефикасан рад и функционисање надлежних служби граничне полиције, царине 
и надлежних инспекцијских служби, у складу са прописима којима се уређује контрола 
државне границе, 

- да располаже одговарајућом лучком претоварном, складишном и транспортном 
механизацијом у зависности од намене луке, која је технолошки и организационо 
прилагођена и кадровски оспособљена да оствари квантитет и квалитет услуга утврђен 
у одобрењу за обављање лучких делатности, односно лучкој концесији, 

- уређаји и механизација за укрцавање, искрцавање, претовар и превоз робе у луци 
морају да испуњавају захтеве и услове из одговарајућих техничких прописа и са 
важећим одобрењима за рад, 

- складишне и радне површине за претовар робе, рад и кретање лица, путника и возила 
морају да буду уређене и осветљене; 

- лучки отворени складишни простор мора да буде изграђен, опремљен и означен, као и 
да се одржава у технички и функционално исправном стању, 

- носивост подлоге лучких отворених складишних површина не може да буде мања од 5 
t/m² и по квалитету мора да одговара примењеној лучкој претоварној и складишној 
технологији, 

- затворени лучки складишни простор мора да буде изграђен, опремљен и означен, као и 
да се одржава у технички и функционално исправном стању, 

- носивост подлоге затворених лучких складишних површина не може да буде мања од 
2,5 t/m² и по квалитету мора да одговара примењеној лучкој претоварној и складишној 
технологији, 

- специјализована лучка складишта морају да буду изграђена, опремљена и означена, као 
и да се одржавају у технички и функционално исправном стању, што укључује текуће и 
инвестиционо одржавање, 

- да располаже понтоном са приступним мостом, или одговарајућим прелазницама, или 
степеницама на обали за безбедно кретање људи на релацији пловило-обала, 
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- да располаже постројењем, односно уређајем за вагање друмских и железничких возила 
и робе и контролу њихових товарних профила (габарита). 

 
 Посебни захтеви за терминал за суву расуту робу 

 
- да има одговарајући затворен, отворен или специјализован (силоси) складишни 

простор, зависно од врсте робе која се обрађује, од најмање 2.000 m², 
- претоварно-складишне операције морају да буду организоване тако да обезбеде 

минимални растур робе, као и да се спрече штетни утицаји по животну средину, 
- да има просторе за стационирање друмских и/или железничких возила која чекају на 

укрцавање, односно искрцавање суве расуте робе, 
- да располаже постројењем односно опремом за прање точкова возила пре изласка на 

јавну саобраћајницу. 
 
6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајну 
површину, или директно, или преко приступне саобраћајнице, одговарајућих ширина (дато у 
поглављу II тачка 2. Правила грађења по зонама), уз сагласност управљача - јавног 
комуналног предузећа (траса ДП – ЈП „Путеви Србије“), које је задужено за саобраћајнице у 
оквиру обухвата Измена и допуна Плана. 
 
 
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 
Предметна локација водом се снабдева са насељске водоводне мреже која је продужена од 
парцеле на којој се налази „Марс“ ДОО, положена у трупу саобраћајнице (зеленој површини 
која се граничи са путем), пречника ø 110, а коју је потребно даље развијати са накнадним 
продужењем истог називног пречника. 
 
У истој улици је положен и канализациони колектор који прихвата један део отпадних вода из 
фабричког комплекса, и он се задржава. 
 
У уличном појасу је положен и колектор атмосферске канализације, који одводи сувишне 
атмосферске воде са тог дела насеља и он се такође задржава. 
 
 
Снабдевање водом 
 
На осталом земљишту унутар комплекса „Lafarge-BFC“ водоводном мрежомпотребно је 
обезбедити снабдевање свих објеката питком водом. Комплекс се питком водом снабдева из 
насељске водоводне мреже, и то из прикључка који се налази на раскршћу улице Цементашка 
и железничке пруге Беочин–Петроварадин. Траса магистралног цевовода пречника  200 mm, 
пружа се преко целог комплекса фабрике до изласка из комплекса код западне или тзв. 
черевићке капије. 
 
Фабрика цемента „Lafarge-BFC“ за потребе технолошког поступка и за потребе хидрантске 
мреже, црпи воду из фабричког канала преко црпне станице лоциране непосредно уз обалу 
канала. У објекту црпне станице инсталисане су противпожарне пумпе, пумпе за транспорт 
припремљене воде у мрежу капацитета 4000 литара у минути (4 пумпе), као и пумпе за 
транспорт воде из канала ка припреми воде (3 пумпе капацитета 6.000 до 10.000 литара у 
минути. Пројектована потрошња индустријске воде је 700 m3/h. Потисни цевовод је пречника 
450 mm.  
 
Потребе за питком водом могу се покрити са централног изворишта насеља Беочин, а за 
противпожарну воду, као и досада, из фабричког канала.  
 
Хидранти са пратећом мрежом за развод ће бити прикључени на планирану хидрантску 
водоводну мрежу. Хидранте унутар комплекса радити као надземне или подземне зависно од 
њихове локације, а тачан положај и број хидраната биће одређен пројектом противпожарне 
заштите. 
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Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
На простору обухваћеном овим Планом, нема постојећих инсталација насељског 
канализационог система. 
 
Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
кровова и осталих површина у предметном комплексу до реципијента. Атмосферске воде у 
зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене 
атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају. У 
каналску мрежу и Дунав може се упуштати искључиво атмосферска канализације са 
предталожењем. Предвиђа се предталожење и чишћење наноса пре изливања. Кишну 
канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, 
рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена делом рационално уклапа у 
будуће решење. 
 
Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко постројења 
за пречишћавање отпадних вода до коначног реципијента. Отпадне воде прихватају се из 
санитарних чворова, чесми. 
 
Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, а траса 
канализационих водова се планира дуж унутрашњих саобраћајница користећи расположиве 
просторе и падове терена. На траси канализације предвидети потребан број ревизионих и 
прикључних шахтова. 
 
Технолошком канализацијом прикупити и одвести воду из објеката где се продукују отпадне 
воде до постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Упуштање индустријских вода у 
фекалну канализацију условљава се претходним третманом ослобађања од штетних материја, 
а по пројектним условима који дефинишу могућности пречистача. 
 
Такође, потребно је извршити санацију досадашњег изливања фекалних вода на земљиште и 
каналску мрежу. 
 
 
Заштита од високих вода 
 
Анализом стања одбране од поплава на подручју Беочина утврђено је да су поједини делови 
насеља, без обзира на досада изграђене објекте одбране, још увек угрожени што подземном, 
што провирном и дунавском великом водом. Стари део насеља и фабрике једним делом 
угрожени су подземном, процедном, провирном и дунавском водом.  
 
Као санациона мера на простору у обухвату Измена и допуна плана у претходном периоду 
вршено је насипање ниских терена на одговарајућу коту. 
 
Кота одбране од стогодишње воде износи 81,70mАНВ до коте 82,10 mАНВ. 
 
Простор у обухвату Измена и допуна плана, уз канал,  планиран је на котама до 82,50  mАНВ, 
те се може закључити да планирани садржаји нису угрожени високим водама Дунава. 
 
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
 
За планирање изградње објеката и извођења радовау зони водних објеката поштовати 
следеће: 
 
Дуж обала водотока мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона 
стаза, минималне ширине 5 m. На радно-инспекционим стазама није дозвољено планирати 
изградњу надземних објеката (зграде, шахтови, вентили, садити дрвеће, постављати ограде), 
јер су оне предвиђене за пролаз тешке грађевинске механизације која ради на одржавању 
водних објеката. 
 
У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу канала, потраси којаje паралелна са каналом, инсталацију 
планирати полинији експропријације канала, односно на минималном одстојању од ње (до 1 
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m), тако да међусобно, управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала 
буде минимум 5 m. 
 
Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 m испод нивоа терена и 
димензионисана на оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал, а 
саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно-инспекционе стазе. 
 
Изливну грађевину планирати тако да својим габаритима не залази у протицајни профил 
водотока/реципијента и не нарушавати стабилност водотока/реципијента. На месту излива 
ефлуента, планирати облагање корита водотока/реципијента у дужини од најмање 3,0 метра 
узводно и низводно од места излива, облогом од камена или бетонских елемената. 
 
Сва евентуална укрштања инсталација/инфраструктуре са водним објектом/водотоком, 
планирати под углом од 90°, уз прописно обележавање подземног укрштања 
инсталација/инфраструктуре са водним објектом/водотоком на водном земљишту 
 
У површинске воде забрањено је испуштање било каквих вода, осим условно чистих 
атмосферских и пречишћених отпадних вода (предтретман, примарно, секундарно или 
терцијарно), тако да концентрација појединих загађујућих материја у пречишћеној води 
(ефлуенту) обезбеди одржавање II класе вода у реципијенту, не наруши добар статус 
површинске воде и задовољи прописане граничне вредности према Уредби о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени Гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 01/16), Уредби о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање (Службени гласник РС, број 50/12), Уредби о граничним вредностима приоритетних 
и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање (Службени гласник РС, број 24/14), и општем концепту канализације на нивоу 
општине. 
 
Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем 
разблажења, на основу члана 5. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у води и роковима за њихово достизање („Службени Гласник РС“, број 67/11, 48/12 
и 01/16). 
 
Планирати сепаратни систем канализационе мреже и то посебно за: 
- Условно чисте атмосферске воде, 
- Зауљене атмосферске воде, 
- Санитарно-фекалне отпадне воде, 
- Расхладне воде, 
- Технолошке отпадне воде. 
 
Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи вода, могу се без 
пречишћавања, путем уређених испуста, одвести у интерну атмосферску канализацију, 
водоток или јавну атмосферску канализацију, у складу са условима надлежног комуналног 
предузећа. 
 
Зауљене атмосферске воде са паркинг простора, саобраћајница, манипулативних површинаи 
сл., упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају за примарно 
пречишћавање (сепаратору уља и брзоталоживих примеса). Такође, предвидети решење за 
чишћење објеката за третман зауљених вода и за манипулацију са издвојеним уљима и 
седиментом, на начин да се у потпуности обезбеди заштита површинских и подземних вода од 
загађивања. 
 
Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде, испуштати у јавну 
канализациону мрежу у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања и 
диспозиције отпадних вода на нивоу општине, а у складу са прибављеним условима и 
сагласностима надлежног комуналног предузећа. Квалитет ефлуента који се испушта из јавне 
канализације, односно постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), мора испунити 
најмање граничне вредности емисије за ППОВ са секундарним пречишћавањем, а граничне 
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вредности емисије загађујућих материја у ефлуенту, морају бити у складу са параметрима 
прописаним Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16). 
 
Све прикључене технолошке отпадне воде морају задовољавати прописане услове за 
испуштање у јавну канализацију, тако да се не ремети рад централног ППОВ-а, у складу са 
условима и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа и Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, 
Глава III, Табела 1 („Службени Гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 01/16). Зависно од врсте 
технолошке воде, код емитера планирати изградњу уређаја за примарно пречишћавање 
технолошке отпадне воде према технолошким целинама, како би се ефлуент довео до 
квалитета прописаног Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 
и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС“, број 
67/11, 48/12 и 1/16). 
 
Планирати посебну канализациону мрежу за расхладне воде са адекватним системом 
пречишћавања и диспозиције у водоток. Квалитет ефлуента је прописан Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, 
поглавље 44а („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16). 
 
Уколико се на предметном простору планира изградња резервоара за складиштење нафтних 
деривата и других хазардних материја, предвидети их са дуплим плаштом, или са 
једноструким плаштом у бетонском резервоару, у зависности од удаљености ове локације у 
односу на извориште за водоснабдевање насеља, и са надстрешницом, у зависности да ли су 
подземни или надземни резервоари. 
 
У случају самосталног пречишћавања отпадних вода од стране емитера, планирати изградњу 
постројења за пречишћавање са секундарним степеном пречишћавања. Квалитет ефлуента 
који се испушта у реципијент из таквих ППОВ-а, мора одговарати најмање граничним 
вредностима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС“, 
бр. 67/11, 48/12 и 1/16). 
 
За све друге активности које ће се евнтуално обављати у оквиру предметног простора, 
предвидети адекватно планско решење, у циљу спречавања загађења површинских и 
подземних вода и промене постејећег режима воде. 
 
Планирану водоводну мрежу прикључити на насељски водоводни систем, према претходно 
прибављеним условима и сагласностима од стране недлежног комуналног предузећа. 
 
На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни 
испуст, a 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 уличног профила то 
дозвољава. 
 
Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 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. 
 
Канализацију радити по сепаратном систему. 
 
Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и обезбедити 
прикључке за све објекте унутар комплекса фабрике. 
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Пре упуштања отпадних вода у канализацију, обезбедити њихов предтретман до потребног 
квалитета отпадне воде који неће угрозити рад ППОВ-а и сам реципијент. 
 
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 1,50 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 или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) 
или испод коловоза по осовини коловозне траке. 
 
Одвођење зауљених атмосферских вода из комплекса вршити искључиво преко сепаратора 
уља и масти. 
 
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. 
 
 
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 
 
Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног 
шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са 
условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети изградњу противпожарне 
хидрантске мреже. 
 
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња 
водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле. 
 
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у 
отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне воде настале као 
резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно 
пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре 
упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих 
примеса. 
 
 
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 
За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Измена и допуна Плана 
потребно је  изградити нове трансформаторске станице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге 
630 kVA до 2х630 kVA за напајање јавне расвете и купаца мањих снага. Напајање купаца 
веће снаге вршиће се из индустријских трансформаторских станица које ће се градити на 
парцелама корисника.  
 
Максимална једновремена снага до 2MW може се обезбедити из ТС 35/20 kV „Беочин“ преко 
извода „Черевић“ и резервним напајањем преко извода „Сусек“, изградњом 20 kV подземних 
водова. 
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За прикључење на постојећи 20 kV извод „Черевић“ потребно је изградити 20 kV подземни вод 
од гвоздено решеткастог стуба (ГРС) 20 kV далековода, извод „Черевић из ТС 35/20 kV 
„Беочин“ до бизнис парка комплекса „Lafarge BFC“. За резервно напајање електричном 
енергијом бизнис парка комплекса „Lafarge BFC“ потребно је изградити 20 kV подземни вод од 
гвоздено решеткастог стуба уз пут теретног улаза у  „Lafarge BFC“ на 20 kV далеководу на 
изводу „Сусек“ из ТС 35/20 kV „Беочин“ до најближе планиране трафостанице у оквиру бизнис 
парка комплекса „Lafarge BFC“. 
 
Од трансформаторских станица вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних 
потрошача.  
 
Да би се простор у оквиру обухвата Измена и допуна Плана привео планираној намени и да би 
се стекли технички услови за прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни 
електроенергетски систем, потребно је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (средњенапонска мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна 
трансформаторска станица, прикључак). 
 
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских 
водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим 
дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће 
бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-бетонска 
постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом 
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца.  
 
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове или на 
објекте у комплексу. 
Зарасветнателакориститиизворесветлостиускладусановимтехнологијамаразвоја и мерама 
енергетске ефикасности. 
 
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/96). 
 
У непосредној близини  подручју обухвата Измена и допуна Плана налазе се надземни водови 
110 kV, бр.195/1 ТС Нови Сад 1-ТС Беочин  и бр.195/2ТС Беочин-ТС Сремска Митровица 2, у 
власништву АД „Електромрежа Србије“, те је у случају градње у близини истих потребна 
сагласност  надлежног оператора преносног система. 
 
6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 
Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже 
- Eлектроенергетска дистрибутивна мрежа (средњенапонска и нисконапонска) ће бити 

грађена подземно; 
- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде  најмање 

0,8 - 1,0 m; 
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

енергетских каблова; 
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи 

најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове; 
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад 

енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно 
најмање 0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 
- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању 

гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту; 
- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може 

да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 m, са 
обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
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- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода 
СН(средњенапонских) и НН(нисконапонских) водова за најмање висину стубова увећану за 
3 m; 

- приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка возила не 
прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају 
каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m; 

- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа  се полаже испод кабла 
нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном 
растојању од најмање 0,4 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у истом 

рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 m при 
паралелном вођењу односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову каблови 
међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе поставља низ опека 
монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да 
износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на 
вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином 
паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a електронски 
комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора да буде 
најмање 0,3 m; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење оптичког 

кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због 
обављања радова; 

- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих  каблова на трасу 
енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

- није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла испод или изнад топловода; 
- хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да 

износи најмање 0,6 m за каблове до 35 kV, односно најмање 0,7 m за каблове  
35 kV; 

- уколико не могу да се постигну најмањи размаци, примењују се додатне заштитне мере, 
којима се обезбеђује да температурни утицај топловода на кабл не буде већи од 20°С, као: 
појачана изолација између топловода и енергетског кабла, примена каблова са изолацијом 
од умреженог полиетилена (XP00-ASJ, ХНЕ 49-А), примена металних екрана између кабла и 
топловода, примена постељице од специјалних мешавина за затрпавање топловода и 
кабла, или се енергетски кабл поставља у азбестно-цементну цев дужине 2,0 m са обе 
стране места укрштања; 

- при укрштању се енергетски кабл поставља изнад топловода, a изузетно испод топловода; 
- вертикални размак енергетског кабла од топловода треба да износи најмање 0,5 m за 

каблове до 1 kV, 0,6 m за каблове 10 kV, 0,8 m за каблове 20 kV, 1 m за каблове 35 kV; 
- укрштање се не сме извести у топловодним каналима и шахтовима; 
- између енергетског кабла и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од 

полиуретана, пенушавог бетона итд. При укрштању и паралелном вођењу енергетског 
кабла за јавно осветљење и топловода треба да износи најмање 0,3 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- приликом грађења топловода потребно je радни појас формирати тако да тешка возила не 

прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 
- није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза; 
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза. 
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 
 
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV 
- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-бетонску, 

компактно-бетонску, зидану или узидану у складу са важећим законским прописима и 
техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије; 

- трафостанице ће бити дистрибутивне, за више корисника и индустријске за једног 
корисника; 
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- напајање ових трафостаница треба да буде по принципу „улаз-излаз“ изградњом  
20   kV водова; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде  
3,0 m; 

- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, 
а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и 
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA; 

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити 
слободан простор макс. димензија 5,8mх6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1х6,3 m 
за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице. 

 
Услови за изградњу јавног осветљења 
-Светиљке за јавно осветљење у радним зонама поставити на стубове поред саобраћајница и 

пешачких стаза или на објекте; 
-стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза објектима; 
-користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући принципе 

енергетске ефикасности. 
 
Производни енергетски објекти 
- Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: производни објекат 

снаге до 1MW, који производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, 
трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски подземни водови;  

- комплекс опремити неопходном саобраћајном, водопривредном, енергетском и 
електронском комуникационом инфраструктуром; 

- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног 

енергетског објекта каблирати. 
 
Зона заштите електроенергетских водова и објеката 

 
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 
проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и 
износи: 
1) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 

 
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи: 
1)  за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 
У случају градње у заштитном појасу далековода потребна је сагласност „Електромрежа 
Србије“ АД Београд. 
 
Остали општи технички услови и препоруке су: 
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 

радова и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угрозити статичка 
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати; 

- приликом експлоатације објекта, потребно је придржавати се свих мера безбедности и 
здравља на раду, а посебно сигурносних растојања до проводника под напоном која износе 
5,0 m за далеководе 110 kV; 

- забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи 
мање од 5,0 m од проводника далековода напонског преноса 110 kV; 

- да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од 
било ког дела стуба далековода буде 10 m;  

- испод и у близини далековода не сме се садити високо дрвеће које се својим растом може 
приближити на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, као и у 
случају пада дрвета; 

- да се избегава коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико постоји 
могућност, да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског 
нивоа 110 kV; 

- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом; 
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- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални делови 
(ограде и друго) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 
изједначењу потенцијала;  

- забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 
 

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места 
(ОММ);  

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, 
према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;  

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW прикључење 
ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице;  

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће се 
вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле; 

- уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, за више локацијски 
блиских или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца 
електричне енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских станица 
на јавној површини. Потребан број трансформаторских станица ће зависити од броја 
купаца и захтеване максималне једновремене снаге. 

 
 
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 
На простору обухвата Измена и допуна Плана постоји изграђена дистрибутивна мрежа за 
потребе постојећих потрошача природног гаса. Постојeће две МРС (мерно-регулациона 
станица) изграђене су, једна на катастарској парцели 1461/92 КО Беочин, а друга на 
катастарској парцели 1461/8 КО Беочин. Положај и капацитети постојеће дистрибутивне 
гасоводне мреже, пружају могућност даљег проширења у циљу обезбеђења природног гаса за 
потенцијалне потрошче који се могу јавити на овом простору.  
 
Нови потрошачи природног гаса прикључиће се на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу, 
према условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас. 
 
Дистрибутивна гасоводна мрежа мора бити означена и заштићена од механичких и других 
оштећења која могу да настану под утицајем кретања механизације или бруто тежине 
транспортних средстава и терета. 
 
Приликом одржавања, заштите,уређења и изградње термоенергетске инфраструктуре 
потребно je придржавати се следећих правила и условаза уређење и изградњу 
термоенергетске инфраструктуре, испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar 
(„Службени гласник РС“, број 86/15), као и техничких услова добијених од надлежних 
институција, органа, организација, јавних и енергетских система и привредних субјеката са 
чијим инфраструктурним објектима се гасовод укршта, паралелно води или пролази у 
близини, Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању 
запаљивих и горивих течности („Службени гласник РС“, број 114/17). 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 и 52/90). 
 
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 
Правила уређења и грађења за  гасоводе притиска до16 бара 
 
Приликом пројектовања, изградње, експлоатације, одржавања и заштите дистрибутивне 
гасоводне мреже испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник 
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РС“, број 86/15).  
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима. 
 
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, 
објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до 
темеља објекта) 
 

Радни притисак MOP ≤ 4 bar  
(m) 

4 bar<MOP≤10 bar 
(m) 

10 bar <MOP≤ 16 bar 
(m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 
Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 
 
Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних 
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 
 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar < MOP ≤ 
16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним 
и другим објектима 
 

Инфраструктурни и други објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,30 0,60 
 Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 
 Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

 Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 - 3,00 

 Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
 Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
 * растојање се мери до габарита резервоара 
 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4 bar 
са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 
 

Инфраструктурни и други објекти 

Минимално 
дозвољено растојање 

(m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 - 3,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
* растојање се мери до габарита резервоара 

 
Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 
2,0 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на 
гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања 
од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и 
запаљивих гасова. 
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Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и стубова 
далековода 
 

Минимално растојање 
Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 
 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не 
сме угрозити стабилност стуба. 
 
Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног 
продора гаса у канализацију. 
 
Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских постројења. 
 
Надземно полагање гасовода пре улаза у МРС која је ван круга индустријских постројења 
дозвољено је само у огради МРС. 
 
Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (ПЕ цеви) није дозвољено. 
 
Надземно полагање гасовода није дозвољено у кругу опасног дела погона у којима се 
користе, прерађују и складиште експлозивне материје, а који су ближе уређени посебним 
прописимакојима је уређена област експлозивних материја. 

 
Минимална хоризонтална дозвољена растојања надземних гасовода до надземних електро 
водова и телекомуникационих водова су: 

Инсталација Минимална растојања 
(m) 

Надземни електро водови 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m 

110 kV < U ≤ 220 kV Висина стуба + 3,75 m 

400 kV < U Висина стуба + 5 m 

Телекомуникациони водови 2,5 

* али не мање од 10 m. Ово растојање се може смањити на 2,5 m за водове са самоносећим 
кабловским снопом. 

 
Минимална хоризонтална дозвољена растојања уграђене надземне арматуре у гасоводу до 
надземних електро водова и телекомуникационих водова су: 

Инсталација Минимална растојања 
(m) 

Надземни електро водови 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

110 kV < U ≤ 220 kV Висина стуба + 3,75 m** 

400 kV < U Висина стуба + 5 m** 

Телекомуникациони водови 2,5 

*али не мање од 10m. 
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове са механички и 
електрично појачаном изолацијом. 
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Минималне висине постављања надземних гасовода од коте терена су: 
 

Локација 
Минимална 

висина  
(m) 

На местима пролаза људи 2,2 

На местима где нема транспорта и пролаза људи 0,5 

На местима прелаза неелектрификоване индустријске железничке пруге 
(од горње ивице шине) 5,6 

 
Вертикална светла растојања између надземних гасовода и других цевовода су: 
1)  при називном пречнику гасовода до DN300 - не мање од пречника гасовода, али 

минимално 150 mm; 
2)  при називном пречнику гасовода DN300 и већем - минимално 300 mm. 
 
Укрштање надземног гасовода са надземним електричним водовима је дозвољено само ако су 
ови изведени као самоносећи кабловски снопови. 
 
Вертикална растојања при укрштању гасовода и надземних електричних водова код којих је 
изолација вода механички и електрично појачана при њиховом највећем угибу су: 
 

Називни напон 
(kV) 

Минимална удаљеност 
(m) 

45 kV ≥ U 2,5 
45 kV < U ≤ 110 kV 8 
110 kV < U ≤ 220 kV 8,75 

400 kV < U 10 
 
При укрштању надземних гасовода са надземним електричним водовима, електрични водови 
морају да прелазе изнад гасовода, при чему се изнад гасовода поставља заштитна мрежа, а 
гасовод се мора уземљити. 

 
Минимална хоризонтална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или 
објеката паралелних са гасоводом су: 
 

Зграде и објекти у индустријском комплексу Растојање 
(m) 

Од гасовода до извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 10 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности и запаљивих гасова 15 

Од гасовода до осталих индустријских објеката који су разврстани у прву и другу 
категорију угрожености од пожара у складу са посебним прописом 10 

Ближа шина неелетрификованог индустријског колосека уз услов да евентуално 
исклизнуће композиције не може угрозити гасовод 5 

Путеви у оквиру фабрике или предузећа 1 
Темељ стуба гасовода до подземних инсталација 1 
Ограда откривеног електроенергетског разводног постројења и трансформаторске 
станице 10 

Трафостаница у објекту 5 
Стубна трафостаница 10 
Место испуштања растопљеног метала и извора отвореног пламена 10 

 
 
Локација МРС, МС И РС 
 
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима 
стално или повремено борави већи број људи 
 

 MOP на улазу 
Капацитет 

m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar < MOP ≤ 16 bar 
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до 160 
уз објекат (отвори на 

објекту морају бити ван 
зона опасности) 

3,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

од 161 до 1500 
3,0 m или уз објекат 

(на зид или према зиду без 
отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 8,0 m 

од 1501 до 
6000 5,0 m 8,0 m 10,0 m 

Подземне 
станице 1,0 m 2,0 m 3,0 m 

 
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 

 MOP на улазу 

Објекат MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar 

10 bar < 
MOP≤ 16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 
Локални пут 3 m 5 m 8 m 
Државни пут 8 m 8 m 8 m 
Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 
Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 
Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електроводови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 
1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 
kV Висина стуба + 3 m** 

*   али не мање од 10 m.  
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода  
механички и електрично појачана 

 
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима 
називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 
60° и 90°. 
 
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 
60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° 
потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим 
објектима. 
 
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код 
укрштања са другим објектима 
 

Објекат Минимална дубина укопавања 
(cm) 

до дна одводних канала путева и пруга 100 
до дна регулисаних корита водених токова 100 
до горње коте коловозне конструкције пута 135 
до дна нерегулисаних корита водених токова 150 

 
Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за 
тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да 
минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 
 
У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је: 
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе гасовода на обе стране; 
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 2 m од осе гасовода на обе стране; 
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране; 
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране. 
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У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 
система.У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 
корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује 
дубље од 0,5 m.  
 
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са 
захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима управљача 
јавног пута. 
 
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar 
(„Службени гласник РС“, број 86/15). 
 
 
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 
 
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону 
мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење 
широкопојасних сервиса. Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 
Електронску комуникациону мрежу по потреби градити двострано дуж уличних коридора.   
 
Постојећи каблови не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних објеката, као 
и осталих објеката.  
 
6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 
 
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе 

комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 
- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  и 

поред пешачких стаза у јавним површинама и површинама остале намене; 
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо 

провлачење електронских комуникационих каблова;  
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, 

односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 
коловозу, тротоару; 

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 
- при паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање 

растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV; 
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због 

обављања радова; 
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 

m, а угао укрштања око 90; 
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације 

вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m; 
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима 

водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при 
приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити најмање 0,4 m; 

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности 
од притиска гасовода; 

- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи 
орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина;  

- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе 
мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње 
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објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и постављање 
објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК 
каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова којимогуда угрозе 
функционисање електронскихкомуникација (ЕК објеката). 

 
Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката 
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне комуникационе 

мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних 
станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити на јавним површинама или 
површинама остале намене, у оквиру објекта, на слободном простору, у зонама привредне 
делатности, у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних 
корисника. 

- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним 
зонама и на периферији насеља. 

- објекат за смештај електронске комуникационе опреме може бити зидани или монтажни. 
- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV. 
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама 

обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице. 
- за потребе садржаја изградиће се армирано-бетонски стуб као носач антена. 
- обезбедити колско-пешачки прилаз објекту мин. ширине 3,0 m са сервисне саобраћајнице. 
- површину за изградњу РБС оградити оградом мин. висине 2,0 m. 
- слободне површине комплекса озеленити. 
 
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 

прикључком по условима надлежног предузећа.  
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК 
канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме 
унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини. 

 
 
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
Зелене површине у оквиру обухвата Измена и допуна Плана ће чинити зеленило у оквиру 
коридора приступних саобраћајница и зелене површине у  оквиру радних површина.  
 
Зелене површине у коридору приступних саобраћајница треба формирати као линијско 
зеленило које ће имати задатак да изолују пешачке токове  и створе повољне санитарно-
хигијенске и микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Формирати 
једностране или двостране дрвореде или засаде шибља у складу са просторним могућностима.  
У оквиру радних површина, формирати тзв. зелене површине ограниченог коришћења, на 
минимум 30% парцеле. Уз унутрашњу границу комплекса формирати заштитно зеленило у 
форми пејзажних групација од аутохтоних врста и више спратова зеленила са учешћем 
високог, средњег и ниског дрвећа.У северном делу комплексапредвидети подизање два или 
више паралелних појасева високог зеленила, а високо зеленило лоцирати уз источне и 
северне међне линије парцела.За озелењавање површина унутар радног комплекса (око 
објеката, паркинга, платоа и саобраћајница), могуће je коришћење примерака егзота за које 
je потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију 
инвазивних. Све слободне површине затравити. 
 
Општа правила уређења за зелене површине 
- Обавезна је израда главних пројекта озелењавања за линијско зеленило у коридорима 

приступних саобраћајнице и за појединачне комплексе радних површина, који ће 
детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни 
распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Озелењавање треба ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 
техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на 
удаљености од инсталација: 

 Дрвеће Шибље 
Водовода 1,5 m  
Канализације 1,5 m  
Електрокаблова до 2,5 m 0,5 m 
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ЕК мреже 1,0 m  
Гасовода 1,5 m  

- Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, на међусобном растојању  од 5-15 m у 
зависности од врсте, а 4,5-7,0 m од објеката; 

- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте;  
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 

година старости. 
 
 
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
Према претходним условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе, добијеним у 
току израде Измена и допуна Плана, у обухвату Измена и допуна Плана нема евидентираних 
нити предложених за заштиту непокретних културних добара. 
 
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, инвеститор је у обавези да без одлагања обустави радове, да обавести 
Покрајински завод за заштиту споменика културе, ради истраживања локације, као и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме 
је откривен. 
 
 
7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 
 
Према претходним условима Покрајинског завода за заштиту природе на простору у обухвату 
Измена и допуна Плана нема евидентираних нити предложених за заштиту природних добара. 
 
Предметна локација се граничи са стаништима заштићених и строго заштићених дивљих врста 
(у даљем тексту: станишта), идентификованих као Дунавске аде и ритови (BEO32). 
 
Ради заштите живог света на  простору станишта заштићених и строго заштићених дивљих 
врста и плавног подручја реке Дунав (еколошки коридор од  међународног значаја), који се 
налазе у непосредној близини обухвата Измена и допуна Плана, неопходно je складу са 
просторним могућностима очување/подизање заштитног зеленила унутар предметног 
простора, као и на граничном делу према еколошком коридору и околним садржајима. У 
складу са потребама заштите биодиверзитета ван заштићених подручја, неопходно je 
повезивање зеленила у оквиру изграђених површина са вегетационим целинама подунавља, 
односно еколошког коридора реке Дунав. Проценат уређених зелених површина унутар 
радних комплекса треба да износи најмање 30% укупне површине парцеле.  
 
Ради заштите еколошког коридора и станишта, дају се следеће мере заштите које се односе на 
заштитне зоне еколошког коридора / станишта:   

1. У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта: 
- Забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког 

режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних 
типова; 

- За озелењавање није дозвољена примена инвазивних врста (наведених у 
Образложењу претходних услова); 

2. У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта којим је обухваћен северни део 
комплекса: 

- Услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад коте 
максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим 
се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор; 

- Услов за изградњу објеката je да њихове граничне вредности индикатора буке на 
граници идентификованих (означених) природних станишта заштићених врста са 
другим наменама простора не прелази 50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за ноћ, 
a њихово осветљавање не делује на станиште или коридор; 
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- Смањење утицаја буке на околна станишта омогућити одговарајућим планским и 
грађевинско – техничким решењима:  
 Одређена планска решења која се примењују на нивоу блока  и/или парцела, а 

могу представљати угрожавајуће факторе за врсте или станишта, као што је 
лоцирање инфраструктуре и других објеката (например саобраћајница) и 
реализација активности које су извори буке, планирати на већем растојању од 
станишта. У случају већ постојеће мреже саобраћајница, планирати распоред 
објеката на начин да формирају „заштитни зид“ између извора буке и осетљиве 
просторне целине; 

 Резервисање простора за појас заштитног зеленила, на локацијама на којима 
најефикасније смањују ширење буке, односно дефинисање правила озелењавања 
делова блока или парцела, такође може ублажити неповољне утицаје буке. У 
случају блокова са већим бројем корисника, предвидети подизање два или више 
паралелних појасева високог зеленила. У случају предметног простора, високо 
зеленило лоцирати уз источне и северне међне линије парцела; 

 Међу грађевинско – техничким решењима у случајевима када се за то укаже 
потреба, осим избора опреме која емитује мањи ниво буке (у складу са све 
строжијим прописима и стандардима), примењују се решења за пригушење буке на 
самом извору настанка или за ограничавање распростирања буке у правцу 
осетљивих просторних целина (заштитни панели или зидови). 
 

Применити одговарајућа техничка решења заштите природних и блиско природних делова 
станишта од утицаја светлости: смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних 
снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на 
осетљивим локацијама (нпр. обале водених површина), ограничавање трајања осветљења на 
прву половину ноћи и сл). Применити засторе којима се спречава расипање светлости према 
небу, односно према подручјима еколошке мреже. 
 
8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан 
и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. 
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. У 
контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава данашње потребе, а 
при том се не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се 
говорити и о одрживој градњи.  
 
Важно је истаћи међутим, да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта 
не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 
рационалност и намеравано коришћење објекта. 
 
Енергетски ефикасна изградња реализује се:  
- правилним избором локације и добром оријентацијом објеката (пројектовањем и 

позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 
суседних објеката); 

- коришћењем нових конструктивних решења са традиционалним и савременим 
грађевинским материјалима који нису штетни по окружење (еколошки материјали); 

- применом адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 
површина), применом прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, 
непропустљивост и друге мере); 

- реализацијом 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; 

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора 
енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије); 

- уградњом савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, уградњом 
адекватних система за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, система за 
снабдевање питком водом и уградњом савремених система осветљења (примена 
савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености), 
електричних инсталација и остале електричне опреме; 
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- 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. 

 
Одржива градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и обликовање) и трајност, 
уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост. 
 
 
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 
У контексту заштите предметног подручја које је планирано за наведене садржаје неопходно 
је дефинисати и предузети одређене мере заштите ваздуха, воде и земљишта, као и мере 
заштите од буке и вибрација, посебно услед очекиваних утицаја зоне радних површина  на 
животну средину. 
 
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или услужне 
делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или 
на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере 
којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 
 
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. 
„Lafarge-BFC“ je покренуо поступак за добијање интегрисане дозволе, а и налази се у 
регистру испуштања и преноса загађујућих супстанци - PRTR, који се води у оквиру 
Националног регистра извора загађивања у Агенцији за заштиту животне средине Републике 
Србије. 
 
Током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката потребно је планирати и 
применити следеће мере заштите: 
- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта, 
- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације, 
- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописносакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију, 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која 
поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала, 

- применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим 
прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 
услове/сагласности надлежних органа и организација. 

 
Услови и мере заштите ваздуха за радне површине су: 
- спроводити одредбе Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских аката, 
- инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се 

обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне 
вредности, 

- применити техничке мере у циљу смањења емисије испарљивих једињења, 
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког 
процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних 
вредности, 

- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, 
или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних 
вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или 
прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се 
емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року, 
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- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати 
непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је 
концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије,  

- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није 
прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на 
животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу, 

- ради смањења ефеката емисије загађујућих материја, a за потребе заштите биодиверзитета 
аграрних површина, неопходно je у северном делу комплекса подизање заштитног зеленила 
на граничном делу планираних радних површина  уз источне и северне међне линије парцела. 

 
Услови и мере заштите вода су: 
- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе 

граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи 
реципијент,  

- забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене, 
- отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који 

задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, односно 
за пречишћавање на ППОВ, 

- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти, 
- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 
Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих течности 
треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове, а нарочиту пажњу 
треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских вода. 
 
Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на 
таложнику, односно сепаратору уља и масти. 
 
Услови и мере заштите земљишта су:  
- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и 

отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања, 
- обезбедити потпуну изолацију резервоара за складиштење горива (уколико се гориво 

складишти на предметној локацији) од околног земљишта коришћењем непропусног 
плашта – дистрибуцију горива вршити на начин којим се не угрожава животна средина, 

- мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је транспортовати, 
депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере заштите прописане 
законском регулативом која се односи на опасне материје, 

- пре почетка обављања делатности извршити испитивање квалитета земљишта; 
- управљање отпадним материјама као алтернативним енергентима вршити сагласно 

одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 
(„Службени гласник PC“, број 98/10) и сродних законских аката. За привремено одлагање 
чврстог отпада, који се не може искористити као секундарна сировина, планирати 
посуде/уређаје одговарајућег капацитета који обезбеђују изолацију отпадних материја од 
околног простора; 

- управљање опасним материјама вршити сагласно одредбама Правилника о садржини 
политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и 
Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, бр. 41/10), Привремено складиштење 
евентуално присутног опасног отпада вршити у складу са чланом 36. и чланом 44. Закона о 
управљању отпадом; 

 
- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој 

земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за 
ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој 
земљишта. 
 

У зони радних површина неопходно је применити  све мере заштите од буке наведене у 
поглављу 7.2. Заштита природних целина. 
 
Мере заштите лучког подручја подразумевају: 
- складиштењe сувих расутих сировина вршити на бетонским подлогама, по могућности са 

заштитном оградом, што ће спречавати расипање и развејавање прашкастих материја и на 
прописаној удаљености од других објеката; 
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- посебним мерама спречавати  изливање течних материја , приликом манипулисања или 
привременог чувања. 
 

Како су непознате делатности и конкретни садржаји у зони радних површина, потребно је са 
већим нивоом детаљности разматрати компатибилност садржаја који ће бити лоцирани у 
односу на непосредну околину, вршењем процене утицаја конкретних пројеката на животну 
средину. 
 
За  све објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган 
прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о 
заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о 
садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 69/05) 
и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 
114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите простора у контексту 
заштите животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидента. 
 
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
10.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују 
штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Законом о ванредним 
ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у 
ванредним ситуацијама.  
 
Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана може бити угрожено од: земљотреса, 
метеоролошких појава (атмосферске падавине - киша, град, ветар, атмосферско пражњење), 
пожара, техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања.   
 
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на картисеизмичког хазардаза повратни 
период од 475 година, у обухвату Измена и допуна Плана је утврђен  
VII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу 
на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване 
деформације, за VII степен сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица 
манифестовати „силан земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за 
изградњу или реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен 
сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће 
деформације објеката под сеизмичким дејством. 
 
Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и 
строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката 
на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине VII степени према ЕМС-98). Мере заштите од 
земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, 
прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености 
објеката, како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.  
 
Велике воде Дунава повремено плаве подручје општине Беочин, међутим изливање реке није 
наносило штету објектима на територији обухвата Плана. У овом делу  изграђена је 
одбрамбена линија која штити индустријску зону од поплава. Такође, на посматраном 
подручју није евидентирана појава клизишта.  
 
Одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијента 
треба омогућити кишном канализацијом.У каналску мрежу и Дунав може се упуштати 
искључиво атмосферска канализација са предталожењем. Заштита од сувишних атмосферских 
вода се обезбеђује и поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње, 
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односно реконструкције хидротехничких објеката. Сувишне, условно чисте атмосферске воде 
са кровова објеката, усмерене су ка околном зеленилу.  
 
Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током 
сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Према условима Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од 
лансирнe станицe Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне 
сагласности и мишљења ове институције. На предметном подручју не налази се ни једна 
лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.  
 
Најучесталији ветрови су из источног односно југоисточног правца (кошава) и северозападног 
правца. Брзина ветра на овом подручју се креће у интервалу од  1,8-2,6 m/s, с тим што је 
максимална брзина у марту, а минимална у августу. Основне мере заштите од ветра су 
дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева 
(подизање заштитног зеленила) уз саобраћајнице и канале. 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 
 
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 
искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 
Могућност настанка пожара је већа у производним објектима и складиштима робе и 
материјала са веома високим пожарним оптерећењем. Мере заштите од пожара обухватају 
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
 
Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката од 
пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и правилницима 
који уређују заштиту од пожара.  
 
Активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:  
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија, 
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске 

водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење пожара;  
- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални 

радијуси кривина и сл.); 
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за 

ватрогасна возила); 
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (даљеност између производних, 

складишних, пословних објеката, објеката одржавања и техничких постројења, помоћних 
објеката, као и услови складиштења лако запаљивих течности, гасова, експлозивних 
материја и сл)  

- у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима 
који уређују ову област.  

 
 
10.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ 

СИТУАЦИЈА И ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 
 
У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у 
обухвату Измена и допуна Плана не налазе севесо постројења/комплекси.  
 
Међутим, у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником 
о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о 
безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као полазни 
основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од 
граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве 
зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође, 
идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о листи опасних 
материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које 
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник PC“, бр. 41/10 и 
51/15).  
 
Због претходно наведеног je потребно пажљиво планирати лоцирање и изградњу нових 
севесо постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних 
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материја, како би се избегле лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно 
управљање безбедношћу од хемијског удеса. 
 
У случају акцидентног изливања загађујућих материја у зони еколошког коридора/станишта , 
загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти ставити у амбалажу, која се може 
празнити само на за ту сврху предвиђеној локацији изван природног добра, а нa место 
акцидента нанети нови незагађени слој земљишта; услови за ревитализацу простора морају 
се тражити од Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
 
10.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
За простор који је предмет израде Измена и допуна Плана детаљне регулације нема 
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују 
надлежни органи. 
 
У складу са Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“. бр. 111/09, 92/11 и 93/12), 
чл. 60. и чл. 62. ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне 
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, 
дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге 
објекте погодне за заштиту. 
 
Као други заштитни објекти (код изградње нових објеката) користе се просторије, 
прилагођене за склањање људи и материјалних добара. Приликом изградње објеката у којима 
ће боравити запослени, у оквиру радне зоне, препорука је да се над подрумским просторијама 
или просторијама приземља (ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта. 
 
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или 
реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити се 
склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове. 
 
 
11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
С обзиром да се на предметном простору могу очекивати и корисници са посебним потребама 
неопходно је обезбедити услове за несметано кретање истих у простору, у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, бр. 22/15). 
 
У том контексту треба предвидети пешачке стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) 
на местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина. Из истих разлога, 
потребно је обезбедити и одређени минимални број паркинг места за хендикепирана лица на 
планираним паркинг површинама (унутар радних комплекса). 
 
Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке 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. 
 
 
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
Изменама и допунама Плана су дефинисани услови за прикључење планираних садржаја на 
саобраћајну и комуналну инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, 
електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, 



 

Број 3 - Страна 82                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.

43 
 

прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према техничким условима и уз 
прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 
 
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно 
обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна за оптимално 
функционисање планираних објеката и уређених површина.  
 
За сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити: 
-  приступ на јавну саобраћајну површину (преко приступних саобраћајница), 
-  изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу са које ће се обезбедити 

прикључење по условима надлежне електродистрибуције, или снабдевање енергијом из 
сопственог извора (агрегат, обновљиви извор енергије), 

-  прикључење на јавну водоводну мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 
односно дистрибутера, или снабдевање водом из сопственог извора (извориште или 
бушени бунари), 

-  прикључење на канализациону мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 
односно дистрибутера или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке 
јаме, 

-  прикључење на отворену канализациону мрежу за прихват вишка атмосферских вода по 
условима надлежног стараоца.   

 
 
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних и постојећих садржаја: 
- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом VII степени  

сеизмичког интензитета за повратни период од 475 година - према Европској 
макросеизмичкој скали (ЕМС-98); 

- При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова 
који конкретну област регулишу; 

- При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара; 
- Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине. 
 
 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 
2.1. ЗОНА РАДНИХ ПОВРШИНА 
 
2.1.1. Постојећи објекти и површине Дела комплекса „Lafargе-BFC“ Беочин 
 
Правила за изградњу на површинама Дела комплекса „Lafarge-BFC“ чији се део налази у 
обухвату Измена и допуна Плана су дефинисана Планом детаљне регулације комплекса 
„Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општина Срема“, број 12/06), и нису предмет ових 
Измена и допуна Плана. 
 
2.1.2. Правила за изградњу на радним површинама „Бизнис парка“ 
 
2.1.2.1. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих 

објеката 
 
Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: 
- Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних габарита) може се 

дозволити под условима датим Изменама и допунама Плана за изградњу нових објеката, уз 
поштовање дозвољених индекса заузетости и индекса изграђености на грађевинској 
парцели, и ако се новим објектом неће угрозити други постојећи објекти; 
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- Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова неће 
нарушити услови дати Изменама и допунама Плана; 

- Уколико се укаже потреба, могуће је на грађевинским парцелама намењеним за рад 
извршити доградњу објеката - интервенције у простору у циљу унапређења технолошког 
процеса (постављање транспортног моста/линије, изградња отвореног/затвореног 
складишног простора, и сл.), у складу са правилима грађења дефинисаним за изградњу 
нових објеката, и уз поштовање дозвољених индекса заузетости и индекса изграђености на 
грађевинској парцели; 

- Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих Изменама и 
допунама Плана за изградњу нових објеката. 

 
2.1.2.2. Правила грађења 
 
Намена и врста објеката који се могу градити 
 
У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних 
објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-
складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни 
објекат.  
 
Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је изградња и других објеката: 
портирница, чуварских и вагарских кућица, гаража, остава и магацина, силоса, надстрешница 
и објеката за машине и возила, колских вага, типских трансформаторских станица, МРС, 
производних енергетских објеката обновљивих извора енергије снаге испод 10 MVA 
(производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели), објеката за смештај 
електронске комуникационе опреме, котларница, водонепропусних бетонских септичких јама 
(као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунара, ограда и 
сл. 
 
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне, услужне 
и радне активности мањег или већег обима, односно капацитета. То су делатности везане за 
производне погоне индустрије, мале привреде, односно делатности из области трговине на 
велико и мало, изложбено-продајни салони, логистички центри, складишта (за индустријску 
робу, за пољопривредну робу, складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), 
магацински простори и пратећи садржаји, сервисне, услужне делатности, као и остале 
делатности, које могу осигурати прописане мере заштите животне средине. 
 
Није дозвољена изградња стамбених објеката. Изузетно се може дозволити изградња једне 
стамбене јединице у функцији пословања у склопу пословног објекта. 
 
У овој зони забрањена је изградња економских објеката. 
  
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
 
Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 
парцеле 
 
У зависности од технолошког процеса производње и пословања у оквиру радног комплекса, 
грађевинска линија планираних објеката у односу на регулациону линију мора да буде 
одмакнута за минимално 5,0 m. 
Изузетно,некипомоћниобјектикојисеналазенаулазуурадникомлекс(портирнице,чуварскеивагар
скекућицеисл.)предњомфасадомсемогупоставитинарегулационулинију, односно градити на 
растојању мањем од 5,0 m од регулационе линије. У постојећим радним комплексима 
грађевинске линије треба ускладити са изграђеним објектима. 
 
Минимална дозвољена удаљеност грађевинске линије од суседне парцеле је 5,0 m. 
Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две суседне 
парцеле већи од половине вишег објекта.  
 
Планиране пословне и радне комплексе формирати тако да се репрезентативни објекти 
лоцирају до улице, а мање атрактивни, производни или помоћни објекти, у дубину комплекса. 
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Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобни размак слободностојећих објеката у радном комплексу и на две суседне парцеле 
не може бити мањи од половине висине вишег објекта, а минимално растојање је 4,0 m. Код 
производних и складишних објеката мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила између 
објеката.  
 
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) 
може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите. 
 
Највећа дозвољена спратност објеката 
 
У зависности од намене објекта дозвољена спратност објеката је: 
- пословни: максимум П+2 (приземље + две етаже), 
- производни и складишни: максимум П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако 

то захтева технолошки процес производње, односно складиштења, 
- помоћни објекат: максимум П (приземље). 
 
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже (По), односно сутеренске 
етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта и то:  
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута, 
- кота приземља за пословне, производне и складишне објекте максимално 0,2 m виша од 

коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша она се решава у 
оквиру габарита објекта. 

 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више од једног главног (производног, 
пословног или складишног) објекта, са наменом дозвољеном Изменама и допунама Плана, а 
по утврђеним правилима грађења из ових Измена и допуна Плана. 
 
На парцелама намењеним за рад могу се градити и други објекти који су у функцији главног 
објекта. 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Међусобна 
удаљеност два слободностојећа објекта је минимално половина висине вишег објекта, с тим 
да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 
 
Изградња објеката у низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0,0 m, тј. само за ширину 
дилатације, може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су 
задовољени услови противпожарне заштите. 
 
Пословни и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су 
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак 
не може бити мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни 
размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта. 
 
Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине силоса. 
 
Радни комплекс је могуће оградити зиданом, металном, транспарентном, или комбинованом 
оградом до висине од 2,2 m.Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе 
линије. 
 
Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно 
комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид 
висине максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 
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Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру комплекса, уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 
 
Пролази кроз ограду (капије) морају по броју и положају бити постављени тако да је 
обезбеђена адекватна проточност саобраћаја и да омогућавају радницима/посетиоцима 
истовремено брзо и несметано напуштање комплекса и улазак противпожарних или 
санитетских екипа у круг комплекса, као и у саме објекте. 
 
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 
традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих елемената, 
укључујући и готове монтажне хале). 
 
Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити двоводни или кров са више 
кровних равни. Кровна конструкција може бити 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. Могућа је израда стакленог крова – лантерне, са системом 
фиксних алуминијумских брисолеја. 
 
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у 
складу са нагибом крова. 
 
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке, термоизолационих панела, 
стаклене зид завесе, сачињене од фиксних или покретних транспарентних или не 
транспарентних стаклених панела, или других савремених материјала који су тренутно у 
употреби. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и 
извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција.  
 
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и 
рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, а 
висине макс. 10,0 m. 
 
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује 
конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену 
објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине, како у оквиру комплекса, тако и са 
непосредним окружењем. 
 
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 
минимална и максимална површина грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими 
све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, 
уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости парцеле. 
 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0 m2, а ширина уличног фронта 
минимално 20,0 m. Максимална величина парцеле није ограничена.  
 
Највећи дозвољени индекс заузетости 
 
На грађевинској парцели индекс заузетости (планирани објекти са манипулативним платоима 
и интерним саобраћајницама) је максимално 70%. 
У склопу грађевинске парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина. 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 
возила 
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За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз минималне ширине 3,5 m. За 
задовољавање потреба противпожарне заштите обезбедити колски прилаз минималне ширине 
3,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне 
ширине 1,0 m.  
 
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине градити под следећим условима: 
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине од 

минимално 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због 
противпожарних услова, или 12,0 m где то захтевају габарити меродавног (теретног) 
возила; 

- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле обезбедити 
паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 х 5,0 m, за теретно возило мин. 3,0 х 6,0 m, 
односно у зависности од величине теретног возила); 

- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за средњe 
тешки саобраћај; 

- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине минимално  
0,6-0,7 m2 по бициклу; 

- пешачке стазе у комплексу радити од бетона, бетонских плоча или бехатона минималне 
ширине од 1,0 m.  

 
 
2.2. ЗОНА ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.2.1. Правила за изградњу претоварних терминала 
 
За изградњу претоварних терминала обавезна је израда урбанистичких пројеката.  
 
Смернице за израду урбанистичких пројеката дате су у поглављу I Правила уређења, тачка 6. 
Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са 
условима за прикључење, подтачка 6.1. Саобраћајна инфраструктура. 
 
 
2.3. ЗОНА ПРИСТУПНОГ ПЛОВИДБЕНОГ КАНАЛА 
 
Правила за уређење и изградњу у Зони приступног пловидбеног канала дата су у поглављу I 
Правила уређења, тачка 6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење, подтачка 6.2. Водна и комунална 
инфраструктура. 
 
 
2.4. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА 
 
Правила за уређење и изградњу/реконструкцију у зони државног пута IIа реда бр. 119. дата 
су у поглављу I Правила уређења, тачка 6. Коридори, капацитети и услови за уређење и 
изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење, подтачка 6.1. Саобраћајна 
инфраструктура.  
 
 
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и вредновања 
укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине 
као простора за градњу објеката. 
 
Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања 
минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова њихове 
експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и заштите ресурса и 
резерви подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и 
хидрогеолошка истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког 
планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката, заштите 
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животне средине и природних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације 
терена, укључујући и подземна складишта гаса и других материја, издвајања повољних 
геолошких формација и структура као и исцрпљених лежишта минералних сировина за 
складиштење природног гаса и/или CO2. 
Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе 
просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и 
других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње 
и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине. 
 
Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима. 
 
За подручје обухвата Измена и допуна Плана нема детаљних података о инжењерско-
геолошким истраживањима. На основу Геолошке карте Републике Србије анализиран простор 
представља подручје које је хетерогено у погледу састава и неуједначених инжењерско-
геолошких својстава, а чине га лапорци, алеврити и  глине. Северни део обухвата 
Плананалази се на алувијалној равни Дунава, те је састављен од алувијалних седимената, 
песка и шљунка.   
 
Надморскa висинa терена износи сса 80 m. На простору обухвата Измена и допуна Плана нису 
регистровани морфолошки облици који указују на процес клизања. Према расположивим 
сазнањима на предметном подручју и у непосредној близини нису регистроване и истражене 
појаве минералних сировина.Дозвољено је истраживање и експлоатација подземних и 
геотермалних вода, с обзиром да се тиме не угрожава животна средина, као ни планирана 
изградња објеката  
 
При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката 
обавезно је уважити могуће ефекте за VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како 
би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством. 
 
 
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 
Израда пројекта препарцелације неопходна је за:  
- локације лучког подручја: претоварне терминале 1 и 2, као и приступне саобраћајнице истим,  
- комплекс трафостанице, 
- МРС. 

 
Израда урбанистичког пројекта обавезна је за претоварне терминале лучког подручја, а на 
основу смерница датих овим Изменама и допунама Плана. 
 
Израда урбанистичког пројекта такође је обавезна за изградњу објеката за које је Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине предвиђено издавање 
интегрисане дозволе. 
 
Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату Измена 
и допуна Плана. 
 
 
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 

КАПАЦИТЕТА 
 
Изменама и допунама Плана детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин постигнути 
су следећи урбанистички параметри: 
 
Планиране радне површине заузимају 25,89 ha,односно 60,9% укупне површине у обухвату 
Измена и допуна Плана. 
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Планирана површина за лучко подручје је 3,32ha, односно 7,8% укупне површине у 
обухвату Измена и допуна Плана. 
 
Саобраћајне површине (приступне саобраћајнице, приступне саобраћајнице лучког подручја, 
државни пут IIа реда бр. 119) заузимају 7,17ha, односно 16,9% укупне површине у обухвату 
Измена и допуна Плана. 
 
 
6.  ПРИМЕНА ПЛАНА 
 
Ступањем на снагу ових Измена и допуна Плана престаје да важи део Плана детаљне 
регулације комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин („Службени лист општина Срема“, број 12/06), за 
који је утврђена граница примене Измена и допуна Плана. 
 
На карти бр. 2.6. Начин спровођења Измена и допуна Плана детаљне регулације приказан је: 
1. део простора на којем се примењују Измене и допуне Плана, и 
2. део простора на којем остаје на снази План детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ 

Беочин („Службени лист општина Срема“, број 12/06.) 
 
Граница примене Измена и допуна Плана дефинисана је постојећим међним тачкама, 
планираним међним тачкама, преломним тачкама и делом тачкама описа границе обухвата 
Измена и допуна Плана. Граница примене Измена и допуна Плана дефинише линију 
разграничења између површина на којима су Изменама и допунама утврђена правила 
уређења и грађења која се директно примењују, и површина на којима остаје на снази План 
детаљне регулације комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин. 
 
У табелама су дате координате тачака које дефинишу границу примене Измена и допуна 
Плана. 
 
Списак координата планираних међних тачака и преломних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
5 7398770.51 5008067.97 36 7398936.55 5008127.78 
6 7398778.97 5008068.18 37 7398972.70 5008146.37 
7 7398844.34 5007943.21 38 7398957.87 5008176.79 
8 7398853.79 5007947.12 39 7398946.00 5008198.92 
9 7398865.06 5007926.14 40 7398943.54 5008202.97 
10 7398840.31 5007913.28 41 7398499.70 5007912.91 
11 7398829.24 5007907.47 42 7398512.48 5007911.54 
12 7398814.97 5007899.28 43 7398511.33 5007902.85 
13 7398810.68 5007935.41 44 7398498.64 5007904.53 
14 7398759.94 5008030.28 48 7398706.92 5008619.63 
15 7398727.14 5008012.74 49 7398731.99 5008543.93 
19 7398686.61 5008616.66 50 7398756.34 5008503.37 
20 7398684.46 5008623.28 51 7398788.22 5008438.84 
21 7398693.86 5008592.00 52 7398790.85 5008426.59 
22 7398712.26 5008546.58 53 7398906.87 5008268.47 
23 7398743.42 5008484.92 101 7398751.33 5008259.94 
24 7398748.75 5008477.60 102 7398784.88 5008208.69 
25 7398780.41 5008419.63 103 7398797.51 5008183.66 
26 7398844.18 5008330.42 104 7398621.06 5008017.93 
27 7398862.11 5008302.84 105 7398621.71 5007971.76 
28 7398888.67 5008265.85 106 7398507.17 5007971.95 
29 7398913.00 5008222.18 107 7398979.75 5007999.16 
30 7398927.20 5008194.56 108 7399002.79 5007997.61 
31 7398902.72 5008181.98 109 7398842.55 5008290.67 
32 7398911.91 5008164.10 110 7398768.87 5008400.29 
33 7398912.56 5008161.67 111 7398676.61 5008592.33 
34 7398921.04 5008148.86 112 7398596.55 5008241.87 
35 7398936.08 5008128.60    
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Списак координата преломних тачака границе обухвата Измена и допуна Плана 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7398790.85 5008426.59 10 7398303.12 5008376.42 
2 7398906.87 5008268.47 11 7398448.04 5008454.11 
3 7398946.00 5008198.92 12 7398467.65 5008460.48 

 
Могућа је етапност (фазност) реализације Измена и допуна Плана. Потребном пројектно 
техничком документацијом ће се дефинисати обим изградње у свакој од планираних етапа. 
 
Спровођење Измена и допуна Плана вршиће се: 
- израдом пројеката препарцелацијеи парцелације, 
- израдом урбанистичких пројеката за: 

 претоварне терминале лучког подручја, 
 изградњу објеката за које је Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

предвиђено издавање интегрисане дозволе, 
- издавањем локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола за садржаје за које су овим Изменама и допунама Плана утврђена правила уређења и 
грађења. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије„ број 129/2007, 83/2014- 
др.Закон и 101/2016- др. Закон и 47/2018), члана 
94. став 1. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника 
о садржини и поступку и начину доношења 
програма уређивања грађевинског земљишта 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 
27/2015) и члана 14. став 1. тачка 8. и члана 
34. став 1. тачка  4. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, бр.7/2011– 
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина 
Општине Беочин на седници одржаној                                                                                                   
28.02.2019. године донела jе

ПРОГРАМ 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2019. ГОДИНУ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Програм уређивања грађевинског 
земљишта на територији општине Беочин 
за 2019. годину, (у даљем тексту: Програм) 
обухвата уређивање грађевинског земљишта 
на територији општине, улагања у припремање 
и опремање земљишта изградњом објеката 
комуналне инфраструктуре и изградњом и 
уређењем површина јавне намене. 
 Програм се заснива на решењима и 
условима садржаним у законима, одлукама и 
прописима којима се уређују односи у области 
земљишне политике и грађења. 

Члан 2.
 Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата његово припремање и опремање.
 Припремање земљишта обухвата 
истражне радове, израду геодетских, 
геолошких и других подлога, израду планске 
и техничке документације, програма за 

уређивање земљишта, решавање имовинско-
правних послова, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друге радове.
 Опремање земљишта обухвата 
изградњу објеката комуналне инфраструктуре 
и изградњу и уређење површина јавне намене. 

Члан 3.
 Уређивање грађевинског земљишта 
обавља се у складу са важећим планским 
документом према средњорочним и 
годишњим програмима уређивања које доноси 
Скупштина општине Беочин, уз старање о 
заштити, рационалном и одрживом коришћењу 
земљишта. 

Члан 4.
 Финансирање уређивања грађевинског 
земљишта обезбеђује се из средства остварених 
од:
 1. доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта;
 2. закупнине за грађевинско земљиште;
 3. отуђења или размене грађевинског 
земљишта;
 4. претварања права закупа у право 
својине, у складу са овим законом;
 5. других извора у складу са законом.

Члан 5.
 Решавање ванредних проблема који 
нису обухваћени Програмом вршиће се на 
основу посебне одлуке Општинског већа 
општине Беочин.
 Радови на уређивању грађевинског 
земљиштa, који нису обухваћени Програмом 
могу се изводити под условом да се обезбеде 
посебна средства за финансирање и да ти 
радови не утичу на извршење радова утврђених 
Програмом. 

Члан 6. 
 За потребе изградње јавних објеката 
од општег интереса, када је то неопходно, 
урбанистички планови могу се израђивати 
и када њихова израда није предвиђена 
Програмом, под условом да се обављањем тих 
послова не ремети реализација овог Програма. 
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II  ПЛАН ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Члан 7. 
 Средства за реализацију активности из 
члана 1. и  2. обезбеђена су у Буџету општине 
Беочин за 2019. годину (“Службени лист 
општине Беочин”, бр. 15/18).

III  ПЛАН РАСХОДА

Члан 8.
 1. Прибављање градског грађевинског 
и осталог земљишта у јавну својину општине      
Беочин за јавне и остале намене - 2.250.000,00 
динара
 2. Израда геодетских и других подлога 
- 2.000.000,00 динара
 3. Израда урбанистичких планова и 
остале документације - 2.000.000,00 динара
 4. Израда пројектно техничке 
документације - 11.500.000,00 динара
 5. Изградња и реконструкција објеката 
комуналне инфраструктуре и површина јавне 
намене - 17.680.000,00 динара
 6. Изградња и реконструкција и 
одржавање  саобраћајница, редовно  и 
перидично одржавање јавних путева, 
нeкатегорисаних путева и саобраћајних 
површина и одржавање саобраћајне 
сигнализације и опреме - 90.785.000,00 динара
 7. Одржавање јавне расвете - 
23.410.000,00 динара
 8. Одржавање и уређење површине 
јавне намене - 31.960.000,00 динара
 9. Одржавање атмосферске 
канализације - 14.955.000,00 динара

Члан 9.
 Овај Програм ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Беочин”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                                      
Број:01-350-4/19
Дана: 28.02.2019. године
БЕОЧИН                                                                                                                                                
                                            Председник СО
                                      Зоран Стокућа, с.р.

 На основу члана 94. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 
- исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука 
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018), Правилника о садржини и поступку 
и начину доношења програма уређивања 
грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Србије”, број 27/2015) и члана 14. 
став 1. тачка 8. и члана 34. став 1. тачка  4. и 
5. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, бр.7/2011– пречишћен 
текст, 11/2012 и 8/2015), Скупштина Општине 
Беочин на седници одржаној 28.02.2019. 
године донела је

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД  
2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

Члан 1.
 Приступа се изради Средњорочног 
програма уређивања грађевинског земљишта 
на територији општине Беочин за период 
од 2019. до 2021. године ( у даљем тексту: 
Програм). 

Члан 2. 
 Нацрт Програма израдиће Општинска 
управа Беочин у складу са Правилником о 
садржини, поступку и начину доношења 
Програма уређивања грађевинског земљишта. 

Члан 3. 
 Нацрт Програма биће објављен на 
интернет страници Општине Беочин са 
позивом свим заинтересованим лицима да 
доставе примедбе и сугестије у року од 10 дана 
од дана његовог објављивања . 

Члан 4. 
 Након истека рока за консултовање 
и укључивање јавности у изради Програма, 
Општинска управа Беочин припрема 
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Предлог Средњорочног програма уређивања 
грађевинског земљишта на територији 
општине Беочин, за период од 2019. до 2021. 
године, као и писмени извештај о расправи о 
Нацрту . 

Члан 5. 
 Предлог Програма утврђује Општинско 
веће општине Беочин, а усваја га Скупштина 
општине Беочин. 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                                      
Број: 01-011-18/19
Дана: 28.02.2019. године
БЕОЧИН                                                                                                        
                                

 На основу члана 26. става 1. тачка 
3. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама(„Службени гласник РС“, бр. 
88/2011, 15/16 и 104/16), члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007,  83/2014- др. Закон 
и 47/18) и члана 34. став1. тачка6. Статута 
општине Беочин  („Службени лист општине 
Беочин  “, бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 
и 8/15), а у складу са издатим Мишљењем 
Комисије за јавно-приватно партнерствобр. 
67/16 од 29.03.2016. године, Скупштина 
општине Беочин  на седници одржаној дана 
28.02.2019. године донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И  

УСВАЈАЊУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА –МОДЕРНИЗАЦИЈА, 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉИМА

ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ 
Пројекат јавно-приватног партнерства- 
Модернизација, рационализација и одржавање  
јавног осветљења у насељима општине 
Беочин  кроз јавно-приватно партнерство ЛЕД 
технологијом на чији предлог је добијено 
позитивно мишљење Комисије за ЈПП 
Републике Србије под бр.67/16 од 29.03.2016.
године, а  који чини саставни део ове Одлуке, 
а за који нису прихваћене измене од стране 
стручног тима и консултаната  које су зехтеване  
од надлежног органа и за које је дато писано 
образложење. 

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-15/19
Дана: 28.02.2019 године 
Б Е О Ч И Н   
     
                      Председник Скупштине општине

                   Зоран Стокућа, с.р. 
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 На основу  чланова 29. став 1. и 30. 
Закона о јавном приватном партнерству и 
концесијама  („Службени гласник РС“ број 
88/2011, 15/16 и 104/16), члана 9. Закона 
о комуналним делатностима  („Службени 
гласник РС“ број 88/2011) и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 7/2011-пречишћен текст, 11/2012 
и 8/15), Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 28.02.2019. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ 
ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
за обављање комуналне делатности 
реконструкције, рационализације и 
одржавања јавног осветљења на територији 
општине Беочин

Члан 1.
 Дужности чланства у Стручном тиму 
за реализацију Пројекта јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије 
за обављање комуналне делатности 
реконструкције, рационализације и одржавања 
јавног осветљења на територији општине 
Беочин (у даљем тексту: Стручни тим), 
разрешавају се:
1. Митар Милинковић, дужности преседника;
2. Миланко Бјелобрк, дужности члана;
3. Катарина Остојић Илић, дужности члана;
4. Бранислава Милојевић, дужности члана и 
5. Драган Глигорић, дужности члана.

Члан 2.
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-11/19 
Дана: 28.02.2019. године
Б Е О Ч И Н                                                                    
   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                 Зоран Стокућа, с.р.

 На основу  чланова 29. став 1. и 30. 
Закона о јавном-приватном партнерству и 
концесијама  („Службени гласник РС“ број  
88/2011, 15/16 и 104/16), члана 9. Закона 
о комуналним делатностима  („Службени 
гласник РС“ број 88/2011) и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ број 7/2011-пречишћен текст, 11/2012 
и 8/15), Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 28.02.2019.  године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО- 
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 
за обављање комуналне делатности 
– модернизација, рационализација и 
одржавање јавног осветљења у насељима 
општине Беочин

Члан 1.
 У Стручни тим за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за обављање комуналне делатности – 
модернизација, рационализација и одржавање 
јавног осветљења у насељима општине Беочин 
(у даљем тексту: Стручни тим), именују се:
1. Митар Милинковић, председник Општине, 
за преседника;
2. Миланко Бјелобрк, заменик предсеника 
Општине, за члана;
3. Гордана Ћировић, в.д. начленика Општинске 
управе, за члана;
4. Бранислава Милојевић, службеник за јавне 
набавке у Општинској управи, за члана и 
5. Драган Глигорић, руководилац Одељења за 
буџет и финансије, за члана. 

Члан 2.
 Задаци Стручног тима су:
- пружање стручне помоћи Јавном телу при 
припреми потребних анализа, односно студија 
оправданости, при припреми и изради услова 
и конкурсне документације, правила и услова 
за оцену понуђача и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде;
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- прегледање и оцена приспелих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору 
најповољније понуде или предлога одлуке 
о поништају спроведеног поступка и 
образложење тих предлога и
- обављање осталих послова потребних за 
реализацију поступка.

Члан 3.
 Стручни тим о свом раду води записник 
и сачињава друга документа која потписују сви 
чланови Стручног тима.

            
Члан 4. 

 Мандат Стручног тима траје до 
завршетка посла.

Члан 5.
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-12/19     
Дана: 28.02.2019. године   
Б  Е О Ч И Н                                                                    

Председник Скупштине општине
         Зоран Стокућа, с.р.

 На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 и 47/18), члана 34. став 1. тачка 
10. и члана 120. Статута општине Беочин 
(“Службени лист општинe Беочин” бр. 7/11 
– пречишћен текст, 11/12 и 8/15)  и члана 26. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
28.02.2019. године, донела је:

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

“БЕОЧИН” БЕОЧИН
ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 Даје се сагласност на Годишњи програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
“Беочин” Беочин за 2019. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног  
предузећа “Беочин” Беочин одлуком бр. 80/2 
на седници одржаној дана 05.02.2019. године. 

      
Члан 2.

 Годишњи програм пословања Јавног 
комуналног предузећа “Бeочин” Беочин за  
2019. 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: 01-400-42/19
Дана: 28.02.2019. године                            
         Б Е О Ч И Н

  Председник Скупштине општине
 Зоран Стокућа , с.р.

Број 3 - Страна 94                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                   28. фебруар 2019.

020



 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
и 47/18 ), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 
120. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15)  и члана 26. став 3. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
28.02.2019. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БЕОЧИН“ БЕОЧИН  

Члан 1.
 Даје се сагласност на Посебан програм 
коришћења субвенција из буџета општине 
Беочин за 2019. годину Јавног комуналног 
предузећа “Беочин” Беочин, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног  предузећа 
“Беочин” Беочин одлуком бр. 80/3 на седници 
одржаној дана 05.02.2019. године. 
      

Члан 2.
 Посебан програм коришћења 
субвенција из буџета општине Беочин за 2019. 
годину Јавног комуналног предузећа “Беочин” 
Беочин, 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: 01-400-41/19
Дана: 28.02.2019. године                            
         Б Е О Ч И Н

  Председник Скупштине општине
 Зоран Стокућа, с.р. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 и 47/18), члана 34.став 1. тачка 
10. и члана 120. Статута општине Беочин 
(“Службени лист општинe Беочин” бр. 7/11 
– пречишћен текст, 11/12 и 8/15) и члана 27. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о 
јавним предузећима („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 11/16), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 28.02.2019. 
године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ТОПЛАНА”
БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ

      
Члан 1.

 Даје се сагласност на Програм 
пословањаЈавног предузећа “Топлана” Беочин 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног предузећа “Топлана” Беочин одлуком 
бр. 62 на седници одржаној дана 30.01.2019. 
године.

Члан 2.
   Програм пословања Јавног 
предузећа “Топлана” Беочин за  2019. годину 
саставни је део овог решења.

Члан 3.
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Беочин”.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-40/19
Дана: 28.02.2019. године                            
Б Е О Ч И Н

Председник Скупштине општине
   Зоран Стокућа  

 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
и 47/18), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 
120. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општинe Беочин” бр. 7/11 – пречишћен 
текст, 11/12 и 8/15), а везано за члан 27. став 3. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин са Законом о 
јавним предузећима („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 11/16), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 28.02.2019. 
године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПОСЕБAН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ 

БЕОЧИН  

      
Члан 1.

 Даје се сагласност на Посебан програм 
коришћења субвенција из буџета општине 
Беочин за 2019. годину Јавног предузећа 
“Топлана” Беочин, који је усвојио Надзорни 
одбор Јавног предузећа “Топлана” Беочин 
одлуком бр. 63/1 на седници одржаној дана 
30.01.2019. године. 

      
Члан 2.

 Посебнан програм коришћења 
субвенција из буџета општине Беочин за 2019. 
годину Јавног предузећа “Топлана“ Беочин, 
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: 01-400-39/19
Дана: 28.02.2019. године                            
         Б Е О Ч И Н

  Председник Скупштине општине
                                       Зоран Стокућа

 На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 и 47/18), члана 34. став 1. тачка 
10. и члана 120. Статута општине Беочин 
(“Службени лист општинe Беочин” бр. 7/11 
– пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
28.02.2019. године, донела је 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА 
ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ 

ОПШТИНЕ  БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ

      
Члан 1.

 Даје се сагласност на План и програм 
пословања  Центра за културу, спорт и туризам 
општине Беочин за 2019. годину, који је донео 
Управни одбор Центра за културу, спорт и 
туризам општине Беочин одлуком бр. 18 на 
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седници одржаној дана 24.01.2019. године.

Члан 2.
 План и програм пословања Центра за 
културу, спорт и туризам општине Беочин за 
2019. 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: 01-400-38/19
Дана: 28.02.2019. године                            
         Б Е О Ч И Н

            Председник Скупштине општине
   Зоран Стокућа   

 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, 
11/12 и 8/15) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 28.02.2019. године, 
донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О  РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У 

СТАЛНОМ САСТАВУ

      
Члан 1.

 Дужности чланства у Општинској 
изборној комисији општине Беочин у сталном 
саставу разрешавају се:  

 1. ГОРДАНА ЋИРОВИЋ, дипломирани 
правник из Беочина, Српска напредна странка, 
дужности председника;
 2. ВАЊА КОВАЧЕВИЋ дипломирани 
правник из Раковца, Српска напредна странка, 
дужности заменика председника;
 3. АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ 
дипломирани правник из Беочина,  дужности 
заменика секретара.

Члан 2.
 У састав Општинске изборне комисије 
општине Беочин у сталном саставу именују се:
 1.  АМЕЛА КУЈОВИЋ ЈОВИЋ, 
дипломирани правник из Беочина, на предлог 
Српске         напредне странке, за 
председника;
 2. БРАНИСЛАВА МИЛОЈЕВИЋ, 
дипломирани правник из Беочина, на предлог 
Српске напредне странке, за заменика 
председника;
 3. ДАJAНА ЧУПЕЉИЋ дипломирани 
правник из Беочина, за заменика секретара.

Члан 3.
 Лица из члана 2. овог Решења именују 
се на мандатни период до истека мандата 
Општинске изборне комисије општине Беочин 
у сталном саставу коју је именовала Скупштина 
општине Беочин решењем бр. 01-02-154/16 од 
11.10.2016. 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: 01-02-7/19                                                                   
Дана: 28.02.2019. године                                                                  
Б Е О Ч И Н 

Председник Скупштине општине
   Зоран Стокућа
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 На  основу  члана 11. Одлуке о 
општинским наградама и признањима 
(„Службени лист општинe Беочин“ бр. 
16/13), и члана 120. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин бр. 
7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 
28.02.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И 

ПРИЗНАЊА

Члан 1.
 Утврђује се  престанак дужности  
члановима Комисије за доделу општинских 
награда и признања због истека периода на 
који су именовани и то: 
 1. Зорану Стокући;
 2. Драгиши Павловићу;
 3. Ратки Дулић;
 4. др Вери Радосављевић;
 5. Луки Апићу;
 6. Живку Живановићу и 
 7. Милану Миљевићу.

 
Члан 2.      

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

Скупштина општине Беочин
Број: 01-02-10/19
Дана: 28.02.2019. године
      Б  Е О Ч И Н 

Председник Скупштине општине 
   Зоран Стокућа 

 На основу члана 11. Одлуке о 
општинским наградама и признањима 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 16/13) и члана 120. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 28.02.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА
И ПРИЗНАЊА

Члан. 1.
 У Комисију за доделу општинских 
награда и признања (у даљем тексту: Комисија) 
именују се:
 1. Зоран Стокућа, из области         
            образовања;
 2. Драгиша Павловић, из области 
            привреде;
 3. Ратка Дулић, из области културе
 4. др Вера Радосављевић, из области                  
            здравства;
 5. Лука Апић, из области привреде;
 6. Живко Живановић, из области   
            спорта и 
 7. Милан Миљевић, из области               
            пољопривреде.

Члан 2. 
 Чланови Комисије се именују на 
мандатни период од пет година. 

Члан 3.
 Чланови Комисије ће на конститутивној 
седници из својих редова изабрати председника 
и заменика председника Комисије. 

       
Члан 4. 

 Задатак Комисије је да покреће поступак 
за доделу општинских награда и признања, да 
утврди предлоге за доделу Октобарских награда 
и Плакете општине и достави их Скупштини 
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општине на разматрање и одлучивање као и да 
доноси одлуке о додели Светосавске повеље и 
Захвалнице општине Беочин.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-9/19
Дана: 28.02.2019. године
Б  Е О Ч И Н 

                  Председник Скупштине општине 
   Зоран Стокућа  

 На основу члана 20. став 1. тачка 10. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
47/18), и члана 34. став 1. тачка 4. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 28.02.2019. године донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

      
Члан 1. 

 Усваја се Оперативни план Мобилног 
тима за социјално укључивање Рома општине 
Беочин за 2019. годину.

      
Члан 2. 

 Оперативни план Мобилног тима за 
социјално укључивање Рома општине Беочин 
за 2019. годину је саставни део овог закључка. 

      
Члан 3. 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                    
Број: 01-90-2/19
Дана: 28.02.2019. године
   Б Е О Ч И Н 
         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
       Зоран Стокућа  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН                                                           
ОПШТИНСКА УПРАВА
-НАЧЕЛНИК-
Број: 01-501-1/8
Дана: 04.02.2019. године
Б Е О Ч И Н

 На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС” број 135/04 и  88/10) 
и члана 3., члана 33., и члана 35. Одлуке о 
Општинској управи („Службени лист општине 
Беочин”, бр. 3/14, 5/15, 15/16, 17/16-исправка 
и 6/17), начелник Општинске управе Беочин  
д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е

 1. ДА СЕ НЕ ВРШИ СТРАТЕШКА 
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ 
„КОЛОНИЈА“ У БЕОЧИНУ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 
 2. ОВО РЕШЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉА 
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН И 
ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО ОДЛУКЕ О 
ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ „КОЛОНИЈА“ У 
БЕОЧИНУ
 3.ОВО РЕШЕЊЕ ОБЈАВИТИ У 
„СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН“

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 
88/10), став 1. стратешка процена врши се за 
планове, програме и основе (у даљем тексту: 
планови и програми) у области просторног 

и урбанистичког планирања или коришћења 
земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, индустрије, 
саобраћаја, управљања отпадом, управљања 
водама, телекомуникација, туризма, очувања 
природних станишта и дивље флоре и фауне, 
којима се успоставља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката одређених 
прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.
 Чланом 9. став 3. прописано је да орган 
надлежан за припрему плана и програма може 
одлучити да се не израђује стратешка процена 
о чему претходно прибавља мишљење органа 
надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и 
организација.
 У складу са том одредбом начелник 
ОУ Беочин затражио је  мишљење на Предлог 
решења да се не врши стратешка процена 
утицаја Плана детаљне регулације уређења 
радничких „Колонија“ у Беочину на животну 
средину од надлежног органа за послове 
заштите животне средине и заинтересованих 
органа и организација. У законском року 
мишљења на Прдлог решења доставили су: 
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Одељење за 
инспекцијске послове, урбанизам и заштиту 
животне средине ОУ Беочин, Покрајински завод 
за заштиту споменика културе Петроварадин, 
Покрајински завод за заштиту природе Нови 
Сад, ЈП „Национални парк Фрушка гора“ 
Сремска Каменица и ЈП „Војцводинашуме“ 
Петроварадин. Чланом 6. Закона дефинисано 
је да Критеријуми за утврђивање могућности 
значајних утицаја на животну средину планова 
и програма и доношење одлуке о изради 
стратешке процене из члана 5. ст. 1 и 2. овог 
закона садржани су у Прилогу I овог закона 
који је одштампан уз овај закон и чини његов 
саставни део.          
 На основу  вредновања и преиспитивања 
Критеријума за одређивање могућих 
карактеристика значајних утицаја планираних 
активности на животну средину, утврђено 
је да планиране активности неће имати 
негативан утицај. План детаљне регулације 
уређења радничких „Колонија“ у Беочину 
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третира постојеће садржаје који се неће 
мењати планским решењем, већ ће побољшати 
квалитет услова живота и регулисање 
имовинско-правних односа у колективном 
становању.
На основу горе наведеног решено је као у 
диспозитиву

 Ово решење се доставља Скупштини 
општине Беочин и представља саставни део 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
уређења радничких „Колонија“ у Беочину.
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Беочин“.

                             Н А Ч Е Л Н И К   ОУ

 Катарина Остојић-Илић, дипл.правник
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