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Беочин, 17. 04. 2015.

Скупштина општине Беочин
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и
83/14–др. закон), и чланова 34. тачка 6. и 85. Статута
општине Беочин ("Службени лист општине Беочин",
број 7/11 – пречишћени текст и 11/12), Скупштина
општине Беочин на предлог Општинског већа, на
седници одржаној дана 16.04.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О OПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи (''Службени
лист општине Беочин'', бр. 3/14), у члану 10. после
става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
''Спроводи обједињену процедуру за: издавање
локацијских услова; издавање грађевинске дозволе;
пријаву радова; издавање употребне дозволе; за
прибављање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за
прибављање исправа и других докумената које издају
имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу
објеката, односно за издавање локацијских услова,
грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове
надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење
на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на
изграђеном објекту,''.
Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и
6.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Беочин''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број:01-011-23
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 79. став 1. тачка 3. и члана 92.
став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр.108/13 и 142/14), члана 34.
став 1. тачка 6. и члана 120. Статута општине Беочин
(Службени лист општине Беочин бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12) Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 16.04.2015. године, донела је

примерак 300,00 динара

ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2014.
ГОДИНУ
Члан 1.
Извршиће се екстерна ревизија завршног
рачуна буџета Општине Беочин за 2014. годину.
Члан 2.
За обављање екстерне ревизије буџета
Општине Беочин за 2014. годину ангажоваће се лице
које испуњава услове за обављање ревизије
финансијских извештаја прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија, у складу са чланом
79. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему и у
складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 3.
За ангажовање лица из члана 2. oве Одлуке
добијена је сагласност Државне ревизорске
институције бр. 400-680/2015-04 од 13.02.2015. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-011-26
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
54/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14), члана 9. став 5.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10), члана 34. став 1. тачка 5. и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, бр.
7/11-пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине
Беочин, по прибављеном мишљењу Комисије за
планове, на седници одржаној 16.04. 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. БЕОЧИН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
нове радне зоне у К.О. Беочин (у даљам тексту: План).
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Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна, односно
прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна
граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом
плана.
Почетна тачка описа прелиминарне границе
обухвата Плана детаљне регулације нове радне зоне у
К.О. Беочин се налази на четворомеђи парцела 1470/1,
1467/2, 1470/4 и 1467/4.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати
северну међу државног пута IIа реда, бр.119, парцеле
1470/4, 1467/16, 1471/3, 1467/12 и 1506/72 и долази до
четворомеђе парцела 1507, 1506/72, 1632/3 и 1632/1.
Од четворомеђе граница наставља у правцу
југа, пресеца државни пут и даље ка југу прати источну
међу Цементашке улице, парцела 1506/73 и долази до
тачке на међи Цементашке улице и парцеле 1512/6 на
продужетку јужне међе парцеле 1461/15, где мења
правац ка западу, прати јужну, западну и северну међу
парцеле 1461/15 и долази до тромеђе Цементашке
улице, парцела 1506/73 и парцела 1461/15 и 1461/8.
Од тромеђе граница у правцу севера прати
западну међу улице до њене тромеђе са парцелама
1461/8 и 1461/15, скреће ка западу и прати дужином од
око 416 м северну међу парцеле 1461/8, мења правац
ка северу и долази до тромеђе парцела 1461/8, 1467/13
и 1467/4.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера
и прати источну међу парцеле 1467/4 до почетне тачке
описа прелиминарне границе обухвата Плана.
Укупна површина прелиминарне границе
обухвата Плана износи око 27,16 hа.
Графички приказ прелиминарне границе
обухвата планског подручја је саставни део ове
Одлуке.
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енергетике: два комплекса за когенерацијска
постројења која би за гориво користила природни гас.
Поред ове намене у сваком од комплекса би се
налазили канали за аквакултуре. Поред ових садржаја
неопходно је обезбедити и простор за друге радне
садржаје у оквиру радне зоне.
Основне намене:
Зона комплекса енергетских постројења са
површинама за аквакултуру
Зона радних површина
Зона саобраћајних површина
Инфраструктурни коридори и објекти
Члан 5.
На простору обухвата Плана се планира
решавање саобраћајне и остале инфраструктуре уз
сагледавање просторних могућности како би се
обезбедило адекватно функционисање планираних
комплекса из области енергетике (когенерацијска
постројења која би за гориво користила природни гас).
Такође је неопходно сагледати и просторне
могућности, у сваком од два планирана комплекса, за
формирање канала за узгој планираних аквакултура
(узгој ракова, алги, риба). Поред наведених садржаја у
оквиру радне зоне неопходно је дати све потребне
урбанистичке параметре за изградњу и других радних
садржаја, који у овом тренутку нису познати. Израдом
ПДР-е
ће се постићи уређење простора према
посебним захтевима будуће намене.
Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора у обухвату Плана биће:
уређење неизграђеног грађевинског земљишта
и његово привођење планираној намени
планирање будућих намена уз заштиту и
унапређење коришћења земљишта у циљу одрживог
развоја,
обезбеђење саобраћајне доступности радним
садржајима, као и инфраструктурно опремање
предметног простора, уз могућност фазне изградње
минималне интервенције у простору у смислу
деградације предметног подручја,
заштита и примена еколошких принципа у
пројектовању и изградњи

Члан 3.
Ос н о в за изр а ду Пла н а пр едс та в љ а
документација вишег реда, ПГР-е насеља Беочин којим
је дата концепција уређења и организације простора
према планираним наменама и функцијама.
Планом вишег реда простор у обухвату Плана
је наменски опредељен за радне садржаје.
ПГР-е Беочин, у поглављу 8. СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА се каже:
Усвајањем Плана генералне регулације
насеља Беочин стварају се услови за директно
издавање услова из Плана као и за даљу разраду и
спровођење овог Плана, и то:
издавањем локацијске дозволе,
израдом планова детаљне регулације,
израдом Урбанистичких пројеката,
израдом пројеката парцелације, односно
пројеката препарцелације, за потребе формирања
грађевинских парцела.
За израду Плана потребне су подлоге:
катастарско – топографски план у размери 1:1000.

Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђује "CHP
Holdcom", доо Београд, Владимира Поповића бр. 6,
Нови Београд. Процењена финансијска средства
потребна за израду Плана и Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана на животну средину износе
оквирно 1.400.000,00 динара.

Члан 4.
Планом детаљне регулације нове радне зоне у
К.О. Беочин обухваћен је простор планиран за радне
садржаје, у складу са планираном наменом из плана
вишег реда, ПГР-е насеља Беочин. Планом детаљне
регулације неопходно је обезбедити простор за
адекватно функционисање садржаја из области

Члан 8.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III, на основу Уговора о изради Плана детаљне
регулације нове радне зоне у К.О. Беочин, закљученог
са инвеститором.

Члан 6.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 2
(два) месеца од сачињавања извештаја о извршеном
раном јавном увиду.
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Члан 9.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
плана и надлежни орган општине Беочин ће
организовати 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 седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања
и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет страници
доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 10.
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 11.
Саставни део ове Одлуке је Решење да се врши
стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације
нове радне зоне у К.О. Беочин на животну средину, које
је донео начелник Општинскe управе општине Беочин,
број 01-501-11/7 од 16.04.2015. године.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
БРОЈ:01-011-31
ДАНА:16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9. 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 и 11/12) Скупштина општине Беочин,
по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
седници одржаној 16.04. 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
КОМПЛЕКС
ЦИГЛАНЕ "ЧЕРЕВИЋ" КОД ЧЕРЕВИЋА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
за комплекс циглане "Черевић" код Черевића (у даљем
тексту: План).
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Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна, односно
прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна
граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом
плана.
Почетна тачка описа прелиминарне границе
обухвата Плана детаљне регулације за комплекс
циглане "Черевић" код Черевића се налази у
катастарској општини Черевић на тромеђи улице Петра
Костића, парцела 4040/1, улице Милоша Црњанског,
парцела 991/1 и парцеле 979/2.
Од тромеђе граница у правцу североистока
прати источну међу улице Милоша Црњанског, парцела
991/1 до тромеђе улице и парцела 982/1 и 988/1, скреће
ка истоку и прати северну међу парцела 982/1, 982/2,
986/1, 982/3, 984/3 и 985/1, пресеца парцелу 956/1 до
тромеђе парцела 956/1, 953/2 и 953/3 и северном
међом парцеле 953/3 долази до четворомеђе улице
Војводе Степе, парцела 954 и парцела 953/2,953/5 и
953/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа
дужином од око 85 м прати источну међу парцеле 953,
у правцу истока пресеца улицу Николе Игића, парцела
4041 до тромеђе улице и парцела 928 и 951/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и
прати источну међу парцела 4041, 2659, 2694, 2695 и
поново источну међу пута, парцела 4041 до тромеђе
путева, парцеле 4041 и 4040/4.
Од тромеђе граница у правцу северозапада
прати северну међу пута, парцела 4040/4, пресеца га и
његовом западном међом долази до тромеђе пута,
парцела 4040/4 и парцела 2646/1 и 2657/1.
Од тромеђе граница у правцу запада прати
јужну међу парцеле 2657/1 до тромеђе пута, парцела
4061 и парцела 2657/1 и 2652/3, пресеца пут и његовом
јужном међом долази до тромеђе путева, парцеле 4061
и 4039/1 и парцеле 2617.
Од тромеђе граница пресеца пут, парцела
4039/1, скреће ка северу и прати западну међу пута,
парцела 4039/1 до тромеђе путева, парцеле 1043/8 и
4039/1 и парцеле 1041.
Од тромеђе граница наставља у правцу
севера, дужином од око 150 м прати западну међу
парцеле 1043/8, скреће ка западу и пресеца улицу
Петра Костића, парцеле 1043/8 и 4039/1 и долази до
почетне тачке описа прелиминарне границе обухвата
Плана.
Укупна површина подручја обухваћеног
оквирном, односно прелиминарном границом обухвата
Плана износи око 52hа.
Графички приказ прелиминарне границе
обухвата планског подручја је саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Ос н о в за изр а ду Пла н а пр едс та в љ а
документација вишег реда, Просторни план општине
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 13/12)
којим је дата концепција уређења и организације
простора према планираним наменама и функцијама.
Плановима вишег реда простор у обухвату Плана је
наменски опредељен за пољопривредно земљиште,
експлоатацију минералних сировина, постојећи
комплекс циглане "Черевић".
ППО Беочин, у поглављу 3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА
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ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ПЛАНА се каже:
Израда плана детаљне регулације ван грађевинског
подручја насеља обавезна је за:
радне зоне;
туристички локалитети;
инфраструктурни коридори;
истражна поља минералних сировина;
викенд зоне.
За израду Плана потребне су подлоге:
катастарско – топографски план у размери 1:1000.
Члан 4.
Планом детаљне регулације за комплекс
циглане "Черевић" код Черевића неопходно је
преиспитати даље функционисање радног комплекса
циглане у пуном капацитету, као и пренамену дела
објеката услед започете рекултивације дела радног
простора и истражног поља виноградарско воћарским
засадима и могућношћу изградње објеката за
складиштење воћа. Виноградарски засади такође
изузетно погодују како унапређењу деградираног
пољопривредног земљиште, тако и заустављању
к лизишта. Неопходно је адекватно решити
инфраструктуру, у првом реду саобраћајну како би сви
корисници простора могли да задовоље своје потребе.
Основне намене:
Зона објеката циглане
Зона воћарско виноградарских засада
(туризам, спорт, рекреација, услуге)
Саобраћајне површине
Члан 5.
На простору обухвата Плана се планира
решавање саобраћајне и остале инфраструктуре уз
сагледавање, задржавање дела постојећих радних
садржаја, као и пренамену дела постојећих радних
садржаја (постојећа циглана, експлоатационо поље
минералних сировина), уз планирану фазну
рекултивацију и адекватну пренамену.
Планирањем се може постићи циљана
санација, односно уређење простора према посебним
захтевима будуће намене: привредне, туристичке,
спортско-рекреативне, итд. Нове намене морају имати
техничко економску оправданост, површине морају
бити стабилне, одвођење површинских вода сигурно.
Планираће се етапна биолошка рекултивација
(пољопривредне културе примерене географском
положају и климатским условима).
Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора у обухвату Плана биће:
заштита и унапређење коришћења
пољопривредног земљишта у циљу одрживог
пољопривредног развоја,
рекултивација деградираног пољопривредног
земљишта,
заштита од клизишта,
обезбеђење саобраћајне доступности радним
садржајима комплекса Циглане, као и будућим
садржајима услед фазног поступка рекултивације
обезбеђење саобраћајног приступа
пољопривредним садржајима у атару (у залеђу
комплекса),
минималне интервенције у простору у смислу
даље деградације предметног подручја,
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заштита и примена еколошких принципа у
пројектовању и изградњи саобраћајне
инфраструктуре.
планирање будућих намена (привреда,
туризам, спорт, рекреација)
Члан 6.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 4
(четири) месеца од сачињавања извештаја о
обављеном раном јавном увиду.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђује ДОО
"Анђелковић", Ириг, Рибарски трг бр. 2.
Члан 8.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка
број 6/III, на основу Уговора о изради Плана детаљне
регулације за комплекс циглане „Черевић” код
Черевића, закљученим са инвеститором.
Члан 9.
После доношења ове Одлуке, носилац израде
плана и надлежни орган општине Беочин, ће
организовати 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 седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања
и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет страници
доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 10.
Пре подношења органу надлежном за његово
доношење, План подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид, 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, оглашава
се у дневном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Решење да се за
План детаљне регулације за комплекс циглане
„Черевић” код Черевића не врши стратешка процена
утицаја плана на животну средину, које је донео
начелник Општинскe управе општине Беочин, број 01501-10/8 од 16.04.2015. године.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
БРОЈ: 01-011-32/15
ДАНА: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу Закона о легализацији објеката
(„Службени гласник РС“ број 95/13 и 132/14),
Правилника о објектима за које се не може издати
грађевинска дозвола, степену изграђености објеката,
грађевинској и употребној дозволи у поступцима
легализације објеката („Службени гласник РС“ број
106/13), Одлуке о мерилима за обрачун накнаде за
уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације („Службени лист општине Беочин“ број
1/15) и члана 34. тачке 6. и 16. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ број 77/11 –
пречишћен текст и 11/12), Скупштина општине Беочин
на седници одржаној дана 16.04.2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 1.
После члана 5. Одлуке о мерилима за обрачун
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације („Службени лист општине
Беочин“ број 1/15), додаје се нови члан 5а. који гласи:
„Накнада се не плаћа за објекте чији је инвеститор
општина Беочин као и за објекте комуналне
инфраструктуре (водоснабдевања, канализације,
саобраћајних површина са комплетном опремом и сл.),
за уређење и изградњу површина јавне намене (зелене
површине са пратећим садржајима) и друге радове“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-011-30/15
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.

092
На основу члана 34. став 1. тачка 10. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) Скупштина
општине Беочин на седници одржаној дана 16.04.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА"
БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Дома
здравља "Др Душан Савић Дода" Беочин за 2015.
годину, који је донео Управни одбор Дома здравља "Др
Душан Савић Дода" Беочин на седници одржаној дана
06.02.2015. године.
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Члан 2.
Финансијски план Дома здравља "Др Душан
Савић Дода" Беочин за 2015. годину саставни је део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-400-86
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009,
92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације ( „Службени
гласник РС“, број 98/2010) и члана 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“,
број 7/2011 – пречишћен текст и 11/2012), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана
16.04.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
Разрешава се члан Општинског штаба за
ванредне ситуације:
- Јован Аксентијевић
Члан 2.
У Општински штаб за ванредне ситуације
поставља се:
- Саша Радиновић, в.д. директора ЈП
„Топлана“ Беочин, за члана;
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-74
Дана: 16.04.2015.

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 40. став 2., 45. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општине
Беочин“ бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12) члана 7. и
члана 18. Одлуке o радним телима Скупштине општине
Беочин ("Службени лист општине Беочин" бр. 5/10 и
7/10 – исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине
Беочин на седници одржаној дана 16.04.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР
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Члан 1.
ГОРАН КАЛАБИЋ се разрешава дужности
председника Савета за јавни ред и мир, као
представник локалне самоуправе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-71
Дана: 16.04.2015. године

Члан 2.
СТ Е ВА Н С И Н Ђ Е Л И Ћ с е и м е н у ј е з а
председника Савета за јавни ред и мир, испред
локалне самоуправе.

096

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-68
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.

095
На основу члана 11. Одлуке о општинским
наградама и признањима општине Беочин („Службени
лист општине Беочин“ бр. 16/13) и члана120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин бр.
7/11-пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине
Беочин на седници одржаној дана 16.04.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ
НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
Члан. 1.
Дужности чланства у Комисији за доделу
општинских награда и признања (у даљем тексту:
Комисија) разрешавају се:
1.
Бранка Јукић
2.
Душко Свирчевић
3.
Димитрије Ковачевић
4.
Предраг Комљеновић
5.
Срета Леђанац.
Члан 2.
У састав Комисије именују се:
1. Зоран Стокућа из Беочина – култура;
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ПРЕДСЕНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени лист
општина Срема" бр. 72/09, 52/11 и 55/13) члана 34.
став 1. тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
("Службени лист општине Беочин" бр. 7/11 –
пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин,
на седници одржаној дана 16.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ"
БЕОЧИН
Члан 1.
Дужности чланства у Управном одбору ПУ
"Љуба Станковић" Беочин, разрешавају се:
- испред Савета родитеља:
1. Зорица Новаковић, дужности члана, на
лични захтев,
2. Даниела Арваи, дужности члана, на
лични захтев
3. Маја Гудурић, дужности члана, на
лични захтев;
- испред васпитно-образовног већа:
1. Весна Стојић, дужности члана, због
сукоба интереса;
2. Светлана Коплић, дужности члана, на
лични захтев.
Члан 2.
У састав Управног одбора Предшколске
установе "Љуба Станковић" Беочин, именују се:
- испред Савета родитеља:
1. Горан Илић, за члана,
2. Хана Дунђеров, за члана и
3. Маја Гудурић, за члана;
- испред васпитно-образовног већа:
1. Анкица Милошевић, за члана и
2. Вера Илић, за члана.

2. Драгиша Павловић из Беочина – привреда;
3. Борко Томић из Беочина - спорт;
4. Александар Лазовић из Новог Сада - образовање
5. Ратка Дулић из Беочина – култура.

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Управног одбора Предшколске установе "Љуба
Станковић" Беочин именованог решењем Скупштине
општине бр. 01-02-67/12 од 08.06.2012. године.

Члан 3.
Мандат именованих траје до истека мандата
Комисије коју је именовала Скупштина општине Беочин
решењем бр. 01-02-3/14 од 31.01.2014. године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-75
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.

17. април 2015.
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организацију и нормативна акта уменује се МИРОЉУБ
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На основу чланова 39., 45. и 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин бр.
7/11-пречишћен текст и 11/12), члана 7. и члана 10.
Одлуке о радним телима Скупштине општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине Беочин
на седници одржаној дана 16.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА
УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан. 1.
НИКОЛЕТА СЕЛЕНА разрешава се дужности
чланства у Комисији за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине.
Члан 2.
НИНА ХОСТНИК се именује у састав Комисије
за урбанизам, комуналне делатности и заштиту
животне средине.
Члан 3.
Мандат именоване траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин конституисане дана
07.06.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-80
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу чланова 39., 45. и 120. Статута
општине Беочин („Службени лист општине Беочин бр.
7/11-пречишћен текст и 11/12), члана 7. и члана 11.
Одлуке о радним телима Скупштине општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 5/10, 7/10исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина општине Беочин
на седници одржаној дана 16.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
НОРМАТИВНА АКТА
Члан. 1.
БОШКО БЛАГОЈЕВИЋ се разрешава дужности
члана у Комисији за статутарна питања, организацију и
нормативна акта.
Члан 2.
У састав Комисије за статутарна питања,

Члан 3.
Мандат именованог траје до истека мандата
Скупштине општине Беочин конституисане дана
07.06.2012. године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-79
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 35. и 36. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 16.04.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Члан 1.
ЛУКИ АПИЋУ престаје дужност директора
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, пре
истека мандата, на основу поднете оставке.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
Образложење
Лука Апић, директор Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин поднео је дана 14.04.2015.
године оставку на дужност директора тог Јавног
предузећа, те је Скупштина општине Беочин у складу
са наведеним одредбама Закона о јавним предузећима
одлучила као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-81/15
Дана: 16.04.2015. година

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12,
116/13 –аутентично тумачење и 44/14 –др. закон),
члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 34. став 1. тачка 9. Статута општине Беочин
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(„Службени лист општине Беочин“, број 7/11пречишћен текст и 11/12) Скупштина општине Беочин,
на седници одржаној дана 16.04.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Члан 1.
НЕБОЈША МИРКОВИЋ из Беочина, именује се
за вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин, почев од 17.04.2015.
године, а до именовања директора на основу
спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест
месеци.
Члан 2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора
биће уређене Уговором о раду закљученим између
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Беочин“ Беочин и именованог вршиоца дужности
директора, за мандатни период на који је именован.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Беочин је утврдила
престанак дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ Беочин, због поднете оставке.
С обзиром да је чланом 42. став 1 тачка 1.
Закона о јавним предузећима прописано да оснивач
може именовати вршиоца дужности директора у
случају престанка мандата због поднете оставке,
одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-82
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 16.04.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН
Члан 1.
ВИТОМИР СТОЈИЛКОВИЋ из Беочина
разрешава се дужности вршоца дужности директора
ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин,
пре истека мандата на који је именован.

17. април 2015.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-83
Дана: 16.04.2015. година

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 –др. закон),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“, број 7/11- пречишћен текст и 11/12)
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
16.04.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА
ПРИВРЕДА“ БЕОЧИН
Члан 1.
ЛУКА АПИЋ из Сусека именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Грађевинско
земљиште и путна привреда“ Беочин, почев од
17.04.2015. године, а до именовања директора на
основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест
месеци.
Члан 2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора
биће уређене Уговором о раду закљученим између
Надзорног одбора Јавног предузећа „Грађевинско
земљиште и путна привреда“ Беочин и именованог
вршиоца дужности директора, за мандатни период на
који је именован.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Беочин је утврдила
престанак дужности директора Јавног предузећа
„Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин,
разрешењем пре истека мандата на који је именован.
С обзиром да је чланом 42. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима прописано да оснивач
може именовати вршиоца дужности директора, између
осталог и у случају разрешења директора пре истека
мандата, одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-84
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.

17. април 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. и члана 120. Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен
текст и 11/12), Скупштина општине Беочин на седници
одржаној дана 16.04.2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“СПОРТСКО
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Члан 1.
ЗО РА Н А М А Р И Н КО В И Ћ и з Ч е р е в и ћ а
разрешава се дужности вршиоца дужности директора
ЈП „Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, пре
истека мандата на који је именована.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-85
Дана: 16.04.2015. година

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12,
116/13 –аутентично тумачење и 44/14 –др. закон),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 34. став 1.
тачка 9. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“, број 7/11- пречишћен текст и 11/12)
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
16.04.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Члан 1.
ЖЕЉКО МАЛКОЧ из Беочина именује се за
вршиоца дужности директора Јавног предузећа
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин, почев од
17.04.2015. године, а до именовања директора на
основу спроведеног јавног конкурса.
Члан 2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора
биће уређене Уговором о раду закљученим између
Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортско
пословни центар Беочин“ Беочин и
именованог
вршиоца дужности директора, за мандатни период на
који је именован.
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Беочин је утврдила
престанак дужности директора Јавног предузећа
„Спортско пословни центар Беочин“ Беочин,
разрешењем пре истека мандата на који је именован.
С обзиром да је чланом 42. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима прописано да оснивач
може именовати вршиоца дужности директора, између
осталог и у случају разрешења директора пре истка
мандата, одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-02-86
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 9. и 120.
Статута општине Беочин ("Службени лист општина
Беочин" бр. 7/11-пречишћен текст и 11/12), Скупштина
општине Беочин на седници одржаној дана 16.04.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О I
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
БЕОЧИН“ БЕОЧИН
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о I изменама и
допунама Статута Јавног предузећа "Спортско
пословни центар Беочин “ Беочин број 120 од
15.04.2015. године који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин“
Беочин, на седници одржаној дана 15.04.2015. године.
Члан 2.
Одлука о I изменама и допунама Статута
Јавног предузећа "Спортско пословни центар Беочин“
Беочин је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БЕОЧИН
Број: 01-110-35
Дана: 16.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СО
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 14. став 1. тачка 19, члана 16.
став 1. тачка 19. Статута општине Беочин и члана 121.
став 1. Статута Општине Беочин („Службени лист
општина Срема“, број 7/11 - пречишћен текст и 11/12 )
Председник општине Беочин је дана 24.03.2015.године
донео
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КЛИЗИШТА
Члан 1.
Именује се Радна група за клизишта на
територији општине Беочин у следећем саставу:
Милан Чачић, за председника;
Далибор Црномарковић, за члана;
Тијана Широњић, за члана.
Члан 2.
Задатак радне групе је да као оперативно тело
у случају активирања клизишта на територији општине
Беочин реагују на начин што ће излазити на лице
места, прикупљати расположиве податке и бити у
контакту са релевантним органима и организацијама.
О свему што сазнају на терену дужни су да у
најкраћем року обавесте Председника општине и по
п от р е б и и п р о ц е н и П р ед с ед н и к а о п ш т и н е
обавештавају Штаб за ванредне ситуације.
Члан 3.
Радна група за свој рад одговара Председнику
општине као команданту Штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01- 02 – 73
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Дана: 24.03.2015. године
Милан Шодић, с.р.
Начелник општинске управе
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На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 33. и 35. Одлуке
о општинској управи ("Службени лист општина
Беочин", бр. 3/14), начелник Општинске управе Беочин,
д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
ДА СЕ ВРШИ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ РАДНЕ
ЗОНЕ У К.О. БЕОЧИН
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се вршењу стратешке процене и
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин на
животну средину (у даљем тексту: Извештај о
стратешкој процени).
Члан 2.
Разлози за вршење стратешке процене су
сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја које се планирају
предметним планом, а које могу имати утицаја на
стање животне средине. Кроз израду Извештаја
извршиће се процена утицаја планираних активности и
дефинисање мера заштите животне средине које је
неопходно спровести да би се евентуални негативни

17. април 2015.

утицаји на животну средину свели на минимум.
Питања и проблеми, везани за заштиту
животне средине, који ће бити разматрани у Извештају
о стратешкој процени, су:
утицај постојећих и планираних радних
садржаја на природне ресурсе: воду, ваздух и
земљиште;
утицај постојеће и планиране инфраструктуре
на животну средину;
мере заштите природних добара и природних
добара предвиђених за заштиту;
мере и услови заштите животне средине са
освртом на потенцијалне загађиваче;
питања и проблеми одлагања комуналног
отпада и других врста отпада у планском периоду.
Члан 3.
Извештај о стратешкој процени ће садржавати
следеће елементе, односно биће сачињен по следећој
методологији:
1) полазне основе стратешке процене;
2) опште и посебне циљеве стратешке процене и избор
индикатора;
3) процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину;
4) смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на
животну средину;
5) програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
6) приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
7) приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана и програма са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине укључена у
план;
8) закључке до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин
разумљив јавности;
9) друге податке од значаја за стратешку процену.
Члан 4.
За Носиоца израде Извештаја о стратешкој
процени утицаја одређује се ЈП "Завод за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем
тексту: Завод).
За израду Извештаја о стратешкој процени
носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни
стручни тим, који ће се састојати од дипломираног
инжењера хортикултуре, дипломираног инжењера
архитектуре, дипломираног инжењера пејзажне
архитектуре, дипломираног биолога, хидроинжењера,
д и п л о м и р а н о г и н ж е њ е р а ел е к т р отех н и к е ,
дипломираног инжењера машинства, дипломираног
инжењера саобраћаја, дипломираног економисте итд.
Израда Извештаја о стратешкој процени
пратиће динамику, односно рок за израду плана.
Члан 5.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује
учешће заинтересованих органа и организација и
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јавности на начин да се излагање на јавни увид Нацрта
плана и Извештаја о стратешкој процени истовремено
оглашава у дневном и локалном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту излагања
Нацрта плана и Извештаја о стратешкој процени на
јавни увид, начин на који заинтересована правна и
физичка лица могу доставити примедбе о времену и
месту одржавања јавне расправе, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 6.
Средства за израду Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације нове радне
зоне у К.О. Беочин обезбедиће "CHP Holdcom", doo
Београд, ул.Владимира Поповића бр.6, Нови Београд.
Члан 7.
Ово Решење се доставља Скупштини општине
Беочин и представља саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације нове радне зоне у К.О.
Беочин.
Члан 8.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Беочин“.
ОПШТИНСКА
УПРАВА БЕОЧИН
БРОЈ:01-501-11/7
ДАНА:16.04.2015. године

НАЧЕЛНИЦА ОУ
Катарина Остојић-Илић
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На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник Републике Србије" број 135/04 и 88/10) и члана
33. и 35. Одлуке о општинској управи ("Службени лист
општине Беочин", бр. 3/14), начелник Општинске
управе Беочин, доноси:
РЕШЕЊЕ
ДА СЕ НЕ ВРШИ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС
ЦИГЛАНЕ "ЧЕРЕВИЋ" КОД ЧЕРЕВИЋА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
2.
ОВО РЕШЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉА СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН И ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ
ДЕО ОДЛУКЕ О ИЗРА ДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ЦИГЛАНЕ „ЧЕРЕВИЋ“
КОД ЧЕРЕВИЋА
Образложење
ДОО“Анђелковић“, Ириг, Рибарски трг бр.2,
покренуо је иницијативу за израду Плана детаљне
регулације за комплекс циглане „Черевић“ код
Черевића, оквирне површине обухвата 12,16 ha.
Правни основ за доношење Решења да се за
План детаљне регулације за комлекс циглане
“Черевић“ не израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину садржан је у члану 9. став 3.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
135/04 и 88/10). Један од основних циљева израде
Плана детаљне регулације за комлекс циглане
“Черевић“ је заштита и очување животне средине.
Планским решењима се даје акценат на санацију
угрожених простора, на рационално коришћење
простора и других природних богатстава и на
разрешавање могућих фактора нарушавања животне
средине у свим сферама делатности (у оквиру
саобраћајне, водопривредне, електроенергетске и
гасне инфраструктуре). На основу преиспитивања
критеријума за одређивање могућих карактеристика
значајних утицаја планираних активности на животну
средину, утврђено је да планиране активности неће
имати негативног утицаја на стање животне средине,
већ ће унапредити постојеће стање и допринети
одрживом развоју посматраног планског подручја.
Обухват Плана предвиђа коришћење мањих површина
на локалном нивоу.
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 за комплекс циглане
„Черевић“ код Черевића.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Беочин“.
ОПШТИНСКА
УПРАВА БЕОЧИН
БРОЈ:01-501-10/8
ДАНА:16.04.2015. године

НАЧЕЛНИЦА ОУ
Катарина Остојић-Илић
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