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На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Службени гласник РС“, број. 68/15 и 81/16-
Одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 
83/14) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута Општине 
Беочин („Службени лист Општине Беочин“ број: 7/2011, 
11/2012 и 8/2015), а у вези тачке 7. Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне Покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени 
гласник РС“ број: 61/2017), Скупштина Општине 
Беочин, на 12. седници одржаној дана 01.09.2017. 
године, донела је 

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максималан број 

запослених на неодређено време у организационим 
облицима Општине Беочин за календарску 2017. 
годину.

Члан 2.
Констатује се да је Одлуком о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2017. годину, а коју је усвојила Влада РС 
одређен максималан број запослених на неодређено 
време у систему јединице локалне самоуправе – 
Општине Беочин – 222 запослених на неодређено 
време („Службени гласник РС“ бр.61/2017).

Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено 

време у организационим облицима Општине Беочин је:
1. Општинска управа 58
2. Јавно комунално предузеће „Беочин“ 88
3. ЈП „Топлана“ Беочин 11
4. Центар за културу, спорт и туризам 
    општине Беочин 24
5. ПУ „Љуба Станковић“ Беочин 41
    Укупно: 222.

Члан 4.
Организациони облици из члана 3. ове Одлуке 

код којих постоји обавеза рационализације су они 

организациони облици код којих је број запослених на 
неодређено време већи од броја утврђеног чланом 3. 
ове Одлуке.

Члан 5.
У оквиру максималног броја запослених 

одређених у члану 3. ове Одлуке, сваки организациони 
облик може имати највише онолики број запослених на 
неодређено време за који има обезбеђену масу 
средстава за плате односно зараде.

Члан 6.
Организациони облици из члана 3. ове Одлуке 

су дужни  да спроведу рационализацију најмање до 
максималног броја запослених на неодређено време 
утврђеног чланом 3. ове Одлуке, најкасније у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“, а објавиће се и на интернет страници општине 
Беочин www.beocin.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-136  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:01.09. 2017.године 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 - Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 -
Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 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 12. седници одржаној дана 01.09.2017. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
БЕОЧИН

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације насеља Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 2/15, у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана).

Члан 2.
Овом Одлуком утврђује се граница обухвата 

Измена и допуна Плана, а коначна граница обухвата 
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Измена и допуна Плана ће се дефинисати Нацртом 
плана.

Oбухватом Измена и допуна Плана генералне 
регулације насеља Беочин обухваћене су следеће 
целе катастарске парцеле: 1467/4, 1470/4 (државни пут 
IIа реда бр.119), 1470/5, 1467/10, 1470/2, 1467/11 и 
1471/2 и делови катастарских парцела: 1467/13 и 
1506/73 (улица Цементашка).

Укупна површина Измена и допуна Плана 
износи око 16,93 hа.

Предметно подручје се налази у катастарској 
општини Беочин.

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

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду 

Измена и допуна Плана дати су планским документом 
вишег реда - Просторним планом општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 13/12).

За израду Измена и допуна Плана потребни су 
катастарско-топографски планови у размери 1:1000, за 
предметно подручје.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења, 

грађења и заштите простора у обухвату Измена и 
допуна Плана засниваће се на принципима 
рационалне организације и уређења простора, у 
складу са природним и створеним вредностима.

Члан 5.
Основна визија ових Измена и допуна Плана 

јесте максимална искоришћеност постојећег 
грађевинског земљишта у границама грађевинског 
подручја насеља Беочин. Простор који је предмет 
Измена и допуна Плана важећим Планом генералне 
регулације намењен је за заштитно зеленило – 
станиште заштићених врста, а на основу услова 
добијених од Покрајинског завода за заштиту природе. 
Катастарска парцела бр. 1467/4 КО Беочин налази се 
између радног комплекса „Lafarge-BFC“ Беочин и 
новопланиране радне зоне. С обзиром на то да 
предметна парцела нема више ограничења везана за 
станиште заштићених врста, овим Планом редефини-
саће се намена дела предметног подручја, и то из 
заштитног зеленила у радне површине (садржаје) како 
би се најоптималније искористио потенцијал 
предметног простора.

Циљеви планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја су: редефинисање 
грађевинског земљишта на ком је дозвољена 
изградња, дефинисање површина јавне намене,  
дефинисање претежне намене површина, правила 
уређења, грађења и заштите простора, обезбеђење 
саобраћајне доступности и услова за опремање 
посматраног подручја са неопходном комуналном 
инфраструктуром.

Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и 

заштите подручја обухвата Измена и допуна Плана 
подразумева оптимално коришћење постојећих 
потенцијала подручја, редефинисање планираних 
намена, усклађивање свих видова коришћења и 
заштите подручја.

Структуру основне намене простора и 
коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна 
Плана чине: површине намењене за радне садржаје и 
комплексе. 

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и 

допуна Плана је 45 (четрдесет пет) радних дана, од 
дана достављања Обрађивачу оверених ажурних 
катастарско-топографских планова, Извештаја о 
извршеном раном јавном увиду и прибављања услова 
од надлежних органа и институција.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана 

обезбеђује Општина Беочин. Оквирна процена 
финансијских средстава за израду Плана износе 
895.702,00 динара + ПДВ.

Члан 9.
Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно 

предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад, Железничка  6/III.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде 

Измена и допуна Плана - Општина Беочин 
организоваће упознавање јавности са општим 
циљевима и сврхом израде Измена и допуна 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 11.
Пре подношења органу надлежном за његово 

доношење, Измене и допуне Плана подлежу стручној 
контроли и излажу се на јавни увид.

Излагање Измена и допуна 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 Измене и 
допуне Плана, 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 на животну средину 
за Измене и допуне Плана генералне регулације 
насеља Беочин, које је донео начелник Општинскe 
управе Беочин, број 01-501-47/8 од 30. августа 2017. 
године.

Члан 13.
Измене и допуне Плана сачиниће се у: 6 (шест) 

примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у 
дигиталном облику, од чега ће по један примерак 
потписаних Измена и допуна Плана у аналогном 
облику и по један примерак Измена и допуна Плана у 
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дигиталном облику, чувати у својој архиви Обрађивач, а 
преостали примерци ће се чувати у надлежним 
службама Општине.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-137 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 01.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13-
Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 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 дана 01.09.2017. године, 
доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА 

ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ
У БАНОШТОРУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за изградњу путничког пристаништа отвореног за 
међународни саобраћај у Баноштору (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 описа оквирне границе 
обухавата Плана детаљне регулације за изградњу 
путничког пристаништа отвореног за међународни 
саобраћај у Баноштору се налази на тромеђи 
катастарских парцела 76 и 77 и реке Дунав, 
катастарска парцела 3218.

Од тромеђе граница обухвата део парцеле 
реке Дунав у појасу од око 100 м од речне обале, 
наставља у правцу југа и пратећи источну међу 
катастарске парцеле 80 долази до тромеђе државног 
пута IIa реда, бр.119, катастарска парцела 790 и 
катастарских парцела 80 и 81/3.

Од тромеђе граница наставља у правцу југа, 
пресеца државни пут и прати западну међу 
катастарских парцела 312 и 309 до четворомеђе 
катастарских парцела 309, 308/5, 308/7 и 316, мења 
правац ка западу и прати северну међу парцела 308/7, 
310 и 311 до тромеђе катастарских парцела 311, 315 и 
794/1.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну 
међу улице Дунавске, катастарска парцела 794/1 до 
тромеђе улице и катастарских парцела 325 и 334.



Од тромеђе граница у правцу запада пресеца 
улицу и поток, парцела 787/2, затим прати северну 
међу катастарских парцела 419/1, 419/2 и 419/3, мења 
правац ка северу и прати источну међу катастарских 
парцела 418/2, 418/1, 416 и 415 долази до тромеђе 
потока, катастарска парцела 787/3, улице Светозара 
Марковића, катастарска парцела 789 и катастарске 
парцеле 415.

Од тромеђе граница у правцу запада прати 
јужну међу улице до тромеђе улице и катастарских 
парцела 415 и 417/1, у правцу севера пресеца улицу и 
пратећи источну међу катастарске парцеле 76 долази  
до почетне тачке описа оквирног обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи око 
3,84 ha.

Предметна локација Плана се налази у 
катастарској општини Баноштор.

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

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана 

дати су планском документацијом вишег реда и то: 
Просторним планом подручја посебне намене 
међународног водног пута Е-80 ДУНАВ (ПАНЕВ-
РОПСКИ КОРИДОР VII) („Службени гласник Републике 
Србије”, број 14/15), 
Просторним планом општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 13/12),
Стратегијом развоја водног саобраћаја РС од 2015. до 
2025. године („Службени гласник Републике Србије”, 
број 3/15).

За израду Плана потребан је оверен 
катастарско-топографски план у размери 1:1000.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана заснивају се на 
рационалној организацији и уређењу простора, 
усклађивању планираних садржаја са могућностима и 
ограничењима у простору (природним и створеним), 
иницијативе активних корисника простора са 
могућностима реализације и одрживим планирањем. 

Члан 5.
Свим планским, стратешким и развојним 

документима сугерисана је промоција Дунава, 
паневропски коридор VII стратешку везу која треба да 
подстакне развој туризма, трговине, услуга. Као 
приоритет предлаже се стимулисање инвестиционих 
активности, изградња нове туристичке и друге 

инфраструктуре – пре свега путничких пристаништа и 

марина.
Визија израде Плана је: стварање урбанистич-

ког континуитета и уклапања постојећих и планираних 
садржаја предметног простора који су обрађени 
важећим урбанистичким плановима; унапређење 
туристичке понуде, услужних делатности, итд. којима 
се уједно плански подржава и подстиче економски 
развој ужег и ширег подручја, обезбеђује рационалније 
коришћење грађевинског земљишта и изграђене 
инфраструктурне мреже .

Циљ доношења плана је: стварање планског 
основа за уређење и изградњу путничког пристаништа 
у Баноштору са неопходним пратећим садржајима у 

складу са прибављеним условима; дефинисање 
површина јавне намене у складу са Законом и 
прописима; дефинисање услова уређења и грађења; 
дефинисање прикључака на јавну комуналну 
инфраструктуру планираних садржаја, тј. квалитетно 
инфраструктурно повезивање како постојећих тако и 
планираних садржаја; дефинисање и спровођење 
мера заштите животне средине, природних и културних 
добара.

Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и 

заштите подручја обухвата Плана подразумева 
оптимално коришћење постојећих потенцијала / 
ограничења подручја, у складу са новим захтевима и 
потребама корисника простора.

Структуру основних намена простора и 
коришћења земљишта у обухвату Плана чиниће 
становање, туристичко угоститељски локалитети, 
саобраћајне површине и објекти, као и остали 
инфраструктурни и комунални садржаји.

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 6 

(шест) месеци, од дана достављања Обрађивачу 
Плана Извештаја о извршеном раном јавном увиду, 
прибављања адекватних ажурних подлога и прибав-
љања услова од надлежних органа и организација, као 
и студије оправданости са одговарајућом техничком 
документацијом. 

Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће 

општина Беочин, а процењена финансијска средства 
потребна за израду Плана износе 1.209.250,00 динара 
+ ПДВ.

Члан 9.
Обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде 

Плана организоваће 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 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.
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Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење  да се 

врши стратешка процена утицаја Плана детаљне 
регулације за изградњу путничког пристаништа 
отвореног за међународни саобраћај у Баноштору на 
животну средину, које је  донео начелник Општинскe 
управе Беочин, број 01-501-45/8/17 од 24. августа 2017. 
године.

Члан 13.
План ће бити сачињен у: 6 (шест) примерака у 

аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику, 

од чега ће по један примерак потписаног Плана у 
аналогном облику и по један примерак Плана у 
дигиталном облику, чувати у својој архиви Обрађивач, а 
преостали примерци ће се чувати у надлежним 
службама Општине.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-138 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 01.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

01. септембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 11 - Страна 5



142
На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС и 24/11, 
121/12, 42/13 - Одлука УС и 50/13 - Одлука УС, 98/13 - 
Одлука УС, 132/14 и 145/2014) 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 12. 
седници одржаној дана 01.09.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РАКОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком доносе се Измене и допуне 

Плана генералне регулације насеља Раковац (у даљем 
тексту: Измене и допуне) које су израђене од стране 
Друштва за пројектовање, урбанизам и екологију 
„ANDZOR ENGINEERING” д.о.о, Нови Сад, Иве 
Андрића бр.13, под бројем УП-464/17, које су саставни 
део ове Одлуке.

Члан 2.
Измене и допуне се састоје из текстуалног и 

графичког дела. 
Текстуални део Измена и допуна се објављује у 

„Службеном листу општине Беочин”.

Графички део садржи карте:

1.1 Извод из Просторног плана општине Беочин Р = 1: 25 000

1.2 Извод из Плана генералне регулације Раковац    Р = 1: 20 000

2. Катастарско-топографски план са границама Р = 1: 2 500

3. Подела грађевинског земљишта Р = 1: 1 000

4. План намена површина и објеката са условима заштите Р = 1: 2 500

5. План саобраћајне инфраструктуре са нивелацијом и регулацијом Р = 1: 1 000

6. План водопривредне инфраструктуре Р = 1: 1 000

7. План електроенергетске, ЕК и гасне инфраструктуре Р = 1: 1 000

8. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне за 
које није предвиђена израда плана детаљне регулације Р = 1: 1 000

9. Планирана парцелација јавног земљишта Р = 1: 1 000

10. Нормални попречни профил Р = 1: 200

11. Приказ постојеће саобраћајне инфраструктуре – ортофото Р = 1: 5 000

12. Приказ постојеће саобраћајне инфраструктуре са нивелацијом
 и регулацијом Р = 1: 5 000

13. Фотодокументација

Текстуални и графички део Измена и допуна заједно 
чине целину.

Члан 3.
Измене и допуне се потписују, оверавају и 

архивирају у складу са Законом о планирању и 
изградњи.

Измене и допуне су урађене у 5 (пет) 
примерака у аналогном и  5 (пет) примерака у 
дигиталном облику.

Четири примерка у аналогном облику и четири 
примерка у дигиталном облику донетих, потписаних и 
оверених Измена и допуна чувају се у надлежним 
службама Општине.

Један примерак у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику  донетих, потписаних и 
оверених Измена и допуна чува се у Друштву за 
пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR 
ENGINEERING” д.о.о, Нови Сад, Иве Андрића бр.13.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-139 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 01.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РАКОВАЦ 

А) ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Измена и допуна 
Плана је:
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије”, 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);
Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС”, бр. 64/2015);
Правилник о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015)
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Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне 
регулације („Службени лист општине Беочин”, бр. 
10/15).

Плански основ за израду Измена и допуна 
Плана је:
Просторни план општине Беочин (“Службени лист 
општине Беочин”, бр. 13/12);

2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА 

Нацрт Измена и допуна Плана генералне 
регулације насеља Раковац  (у даљем тексту: Измене и 
допуне Плана) је урађен на основу Одлуке о изради 
Измена и допуна Плана генералне регулације 
(„Службени лист општине Беочин”, бр. 10/15). 
Приликом доношења Плана генералне регулације  
насеља Раковац, донета је одлука да се не израђује 
Стратешка процена утицаја на животну средину ПГР 
насеља Раковац број 01-011-74 од 08.08.2005. године.

Датим Изменама и допунама Плана, а на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Раковац („Службени 
лист општине Беочин”, брoj 10/15), мења се и допуњује 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РАКОВАЦ 
(„Службени лист општине Срема”, бр. 20/05) (у даљем 
тексту: План) у делу грађевинског подручја (рејона) 
Плана, у катастарској општини Раковац, за локалитет 
који обухватa целе парцеле бр. 2174/1, 2174/2, 2174/3, 
2174/4, 2175/1, 2175/2 и 2176, КО Раковац.

Изради Измена и допуна Плана, се приступило 
у циљу проширења граница грађевинског подручја 
(рејона) насеља Раковац - потес Салаксија. Основни 
повод за израду предметних Измена и допуна Плана је 
потреба за уређењем планског подручја ради 
стварања услова за изградњу и уређење простора 
планиране стамбене зоне.

3. ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА

Граница Измене и допуне Плана обухвата 
катастарске парцеле бр. 2174/1, 2174/2, 2174/3, 2174/4, 
2175/1, 2175/2 и 2176, КО Раковац, укупне површине 
2,56 ha. Дати простор се налази у источном делу 
насеља Раковац, потес Салаксије и граничи се са 
грађевинским подручјем (рејоном) насеља. 

4.  АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Анализа постојећег стања - становништво

Према последњем попису становништва из 
2011. год, у насељу Раковац живи 2.248 становника. 
Анализа кретања укупног броја становника насеља 
Раковац указала је на благи перманентан раст укупног 
броја становника.

У насељу Раковац, највећим делом присутна је 
привредна активност малог обима (мала привреда, 
терцијарне делатности и туризам), без индустријских 
погона и постројења. Већи део привредних активности 
је позициониран непосредно уз трасе државних путева 
или у непосредној близини. Проблеми и ограничења у 
области привреде огледају се, пре свега, у недовољној 
искоришћености постојећих капацитета, паду 

производње, незапослености и стагнацији мале 
привреде и услужног занатства.

Пољопривредна делатност је такође значајна 
привредна грана, а воћарство и виноградарство је 
најзаступљеније.

Грађевинско подручје насеља Раковац 
подељено је на површине јавне намене, површине 
намењене становању, привреди и остале намене.

У Раковцу је заступљеност јавних служби 
(управе и администрације) у складу са величином 
насеља.

У Раковцу се, поред месне канцеларије, налази 
и амбуланта ДЗ „Душан Савић Дода” из Беочина, као и 
испостава са четири разреда ОШ „Јован Грчић 
Миленко” из Беочина, коју похађа око 90 ученика. 
Предшколска установа „Љуба Станковић” из Беочина 
има једну групу полазника.

Јавно зеленило насеља је заступљено на 
јавном грађевинском земљишту у виду зеленила у 
оквиру уличних коридора. У насељу зелене површине 
нису квалитетно уређене, једнако доступне нити 
континуирано међусобно повезане. 

У посматраном подручју насеља Раковац 
(источно од улице Манастирска и јужно од државног 
пута број 119) претежно је присутно индивидуално 
породично становање. 

Планираним проширењем грађевинског 
подручја (рејона) насеља Раковац предвиђа се 
проширење простора за изградњу индивидуалних 
стамбених објеката. На предметном простору могуће је 
формирање 10 до 15 нових стамбених јединица (у 
зависности од формирања нових парцела). Опремање 
овог простора комуналном инфраструктуром је могуће 
пошто постоје капацитети за проширење постојеће 
мреже (струја, вода, гас и сл). 

С обзиром на чињеницу да је иницијатива за 
проширење грађевинског подручја (рејона) покренута 
од самих власника тј. корисника простора као и 
њихових планова за уређењем посматраног простора, 
интенција да се тај простор уреди на највишем могућем 
нивоу. Проширење грађевинског подручја (рејона) на 
површини од око 2 ha неће негативно утицати ни на 
један аспект просторног, комуналног или социјалног 
развоја насеља. 

Напротив, реализација планираног простора 
допринеће атрактивнсти простора и даљег развоја. 
Број нових становника који ће се појавити комплетном 
реализацијом предметног простора неће негативно 
утицати на постојеће капацитете јавних, комуналних и 
социјалних служби посебно из разлога што циљна 
група корисника овог простора јесте становништво које 
на посматраном подручју неће имати стално место 
пребивалишта, чиме се искључује потенцијални 
проблем социјално економског карактера.

Процена је да се на посматраном простору 
може населити 40 до 60 нових становника.

Саобраћајна инфраструктура анализа постојећег 
стања

Подручје обухваћено Планом налази се у 
средишњем делу Аутономне покрајине Војводине, уз 
десну обалу реке Дунав. 

Кроз насеље Раковац пролазе следећи 
државни путеви:
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У правцу север – југ, државни пут IIА реда број 313 

(Раковац-Змајевац-Врдник-Ириг-Крушедол-Марадик- 
веза са државним путем 100);

У правцу запад – исток, државни пут IIА реда број 119 

(државна граница са Хрватском (гранични прелаз 
Нештин) - Беочин-Сремска Каменица).

Државни пут IIА реда број 119 простире се кроз 
насеље Раковац у дужини од 3.400 метара. Ширина 
коловоза је 6 метара.

Државни пут IIА реда број 313 простире се кроз 
насеље Раковац у дужини од 3.500 метара 
(Манастирска улица) . Ширина коловоза је 6 метара.

Улична мрежа насеља Раковац има каракте-
ристике неправилне мреже што је специфично за 
насеља која су формирана на брдском подручју 
(подножје Фрушке горе).

Предмет анализе саобраћајне инфраструктуре 
је део насеља Раковац који се налази источно од 
државног пута број IIА реда број 313 (Улице 
Манастирска) и јужно од државног пута IIА реда број 
119. 

У посматраном подручју  улицe Цара Лазара, 
Војводе Мишића и Војводе Путника сврстане су у 
примарне саобраћајнице преко којих се одвија највећи 
део моторизованог саобраћаја, иако по својим 
карактеристикама (ширина коловоза, регулациони 
појас и ниво опремљености) не испуњавају услове за 
тај ниво саобраћајница.

Главна карактеристика саобраћајне мреже у 
овом делу насеља Раковац јесте та да ширина 
коловоза не прелази 4 метра (већи део уличне мреже 
има ширину коловоза од 3 метра). Регулациони појас 
постојећих саобраћајница је између 4 и 6 метара, а 
само на делу Улице цара Лазара ширина регулације је 
8 метара.

Већи део уличне мреже у овом делу насеља 
није асфалтиран односно нема квалитетну коловозну 
конструкцију. Улице које се воде као примарна 
саобраћајна мрежа имају савремену коловозну 
конструкцију али је приметно да коловозна 
конструкција није одржавана (присутан велики број 
оштећења и рупа). Део улица има бетонску коловозну 
конструкцију и то на местима где су уздужни падови 
велики.

Једна од најбитнијих карактеристика саобра-
ћајне мреже у овом делу насеља су уздужни падови, 
који се крећу између 2% и 18%. Одвијање саобраћаја у 
овим условима је отежано у зимском периоду.

У насељу не постоје уређене површине за 
кретање пешака и бициклиста. Разлог за то је конфи-
гурација терена, величина и положај читавог насеља 
Раковац. Регулациони појас улица је веома узак, што 
представља озбиљан проблем са становишта безбед-
ности саобраћаја.

У посматраном делу насеља такође не постоје 
уређене површине за паркирање возила. Паркирање 
возила се спроводи тако што се становници паркирају 
унутар својих парцела. Поред тога, може се приметити 
и доста возила паркираних на зеленим површинама 
(где је улични коридор шири) а постоје и паркинг 
простори који су изграђени без планског основа. 
Раковац не располаже јавним паркингом за теретна 
возила.

Насеље Раковац је са Новим Садом повезано 
преко приградских линија ЈГСП (линије 77,78,79,80). 
Јавни превоз обавља ЈГСП „Нови Сад“. Стајалишта се 
налазе на државним путевима и обележена су 
саобраћајном сигнализацијом без адекватне нише. 

Уз Државни пут IIА реда број 119 у Раковцу 
налази се једна станица за снабдевање горивом и то у 
анализираном делу насеља.

Изведена постојећа вертикална и хоризон-
тална саобраћајна сигнализација није у задовољава-
јућем стању тј. постоји недостатак сигнализације.

Проток саобраћаја на уличној мрежи у овом 
делу насеља је изузетно низак. У вршним часовима 
број возила који прође кроз примарне саобраћајнице 
(Улица цара Лазара) не прелази 50 воз/сат.

Планирано проширење грађевинског подручја 
(рејона) у односу на постојећу саобраћајну матрицу 
насеља Раковац и формирање додатне саобраћајнице 
у дужини од око 400 метара неће довести до било 
каквог поремећаја у функционисању саобраћаја. 
Планским решење је дато да ширина регулације буде 8 
метара, чиме се прави велика промена у односу на 
постојеће стање. Такође, планираном ширином 
регулације стварају се услови за потпуно комунално 
опремање простора инфраструктуром, укључујући и 
пешачке комуникације. Простор на коме је планирано 
проширење грађевинског подручја (рејона) је у благом 
уздужном паду у односу на већи део улица у Раковцу, 
тако да формирање нове саобраћајнице и уклапање у 
постојећу мрежу неће представљати проблем. 
Потенцијално повећање саобраћаја реализацијом 
комплетног простора намењеног за проширење 
грађевинског подручја (рејона) (изградње између 10 и 
15 стамбених објеката са по 2 возила) ни на који начин 
не може довести до проблема са протоком саобраћаја 
на постојећој уличној мрежи. Такође, у прилог иде 
чињеница да простор где се шири грађевинско 
подручје (рејон), није у близини саобраћајница које 
имају примарни карактер. Сходно томе, ово 
проширење не може довести до "директног негативног 
утицаја" услед "повећања обима саобраћаја". У 
посматраном простору, планирано је индивидуално 
породично становање тако да се искључује евентуална 
појава теретних или комерцијалних возила.

Б)  ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА

1.1 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље : УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На крају овог поглавља додаје се: Повећање 
површине грађевинског подручја (рејона) из Плана, у 
Изменама и допунама Плана, износи 2,56 ha. 
Изменама и допунама Плана се проширује 
грађевинско подручје (рејон) насеља Раковац, ради 
стварања планског основа за уређење предметног 
простора за породично становање. Изменама и 
допунама Плана се задржавају претходно дефинисана 
правила уређења и правила грађења, уз допуну 
одређених ставова, као и усклађивање са изменама 
закона и прописа, донетих после доношења Плана 
генералне регулације насеља Раковац („Службени 
лист општине Срема”, бр. 20/05).  Измене и допуне 
Плана су извршене у складу са Законом о планирању и 
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изградњи („Службени гласник Републике Србије”, 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), 

Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС”, бр. 64/2015) и Правилник о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015).

1.2 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕЈОНА НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.1. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕЈОНА НАСЕЉА, ОПИС ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА

Мења се наслов поглавља 3. и гласи: 3. 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
(РЕЈОНА) НАСЕЉА

Мења се наслов потпоглавља 3.1. и гласи: 3.1. 
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) 
НАСЕЉА, ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА)

Граница грађевинског подручја (рејона) из 
Плана, у изменама и допунама Плана, мења се у делу 
од тачке бр. 26 до тачке бр. 27, тако што се брише: Од 
тачке бр. 26 граница у правцу запада прати јужну међу 
пољског пута, парцела 2355 до тачке бр. 27, која се 
налази на тромеђи пољских путева, парцеле 4045 и 
2355 и парцеле 2168, а додаје се: Од тачке бр. 26 
граница у правцу запада прати јужну међу пољског 
пута, до тачке број 26.1, која се налази на тромеђи 
парцела 2235, 2177/1 и 2176. Од тачке бр. 26.1 граница 
у правцу југа прати источну границу парцеле 2176, до 
тачке бр. 26.2, која се налази на тромеђи парцела 2176, 
2157 и 2162. Од тачке бр. 26.2 граница у правцу запада 
прати јужну међу парцела 2176, 2175/2, 2175/1, 2174/4 
и 2174/6, до тачке бр. 26.3. Од тачке бр. 26.3 граница у 
правцу југа прати границу парцеле 2174/3 до тачке бр. 
26.4, на тромеђи парцела 2174/3, 2159 и 4045. Од тачке 
бр. 26.4 граница у правцу запада прати северну међу 
пољског пута, парцела 4045, тачке бр. 26.5, на тромеђи 
парцела 2174/1, 2163 и 4045. Од тачке бр. 26.5 граница 
у правцу севера прати западну границу парцеле 
2174/1, до тачке 26.6, на међи парцела 2174/1 и 2163. 
Од тачке бр. 26.6 граница у правцу запада прати 
границу парцеле 2174/1, до тачке 26.7, на тромеђи 
парцела 2174/1, 2163 и 2172. Од тачке бр. 26.7 граница 
у правцу севера прати западну границу парцеле 
2174/1, до тачке 26.8, на тромеђи парцела 2174/1, 2172 
и 2235. 

Брише се последња реченица: Површина 
грађевинског рејона насеља је 315 ha 09 a 08 m2, а 
додаје се: Површина грађевинског подручја (рејона) 
насеља Плана, пре измена и допуна Плана је износила 
315 ha 09 а 08 m2. Површина грађевинског  подручја 
(рејона) насеља, након измена и допуна Плана, износи 
317 ha 64 а 87 m2.

1.3 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.2. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕЈОНА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ

Мења се наслов потпоглавља 3.2. и гласи: 3.2. 
ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

У првом ставу поглавља 3.2 додаје се: Укупна 
површина измена и допуна Плана је 2 ha 55 a 79 m2, од 
чега је 37 a 18 m2 планирано за површине јавне 
намене. У другом ставу се мења: јавно грађевинско 
земљиште, тако да гласи: Површине јавне намене. 

После једанаестог става додаје се: Блок 12 - 
део 2174/2; део 2174/3; део 2174/4; део 2175/1; део 
2175/2; део 2176 (улице).

1.4 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.2. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

У оквиру потпоглавља мења се наслов: Остало 
грађевинско земљиште, тако да гласи: Површине 
остале намене. 

У првом ставу се додаје: Површина 
катастарских парцела, у обухвату измена и допуна 
Плана, намењених површинама осталих намена 
износи 2,19 ha. 

Додаје се последњи став: Блок 12 - 2174/1; део 
2174/2; део 2174/3; део 2174/4; део 2175/1; део 2175/2; 
део 2176 (становање).

1.5 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.3. НАМЕНА И БИЛАНС ПОВРШИНA 
У ГРАНИЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА

Мења се наслов потпоглавља 3.3. и гласи: 3.3. 
НАМЕНА И БИЛАНС ПОВРШИНA У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

У оквиру потпоглавља додаје се последњи 
став:
НАМЕНА ПОВРШИНА У ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПЛАНА

НАМЕНА ПОВРШИНА У ИЗМЕНАМА

И ДОПУНАМА ПЛАНА
ha

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 0,37

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 0,37

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 2,19

СТАНОВАЊЕ
планирано

2,19

УКУПНА ПОВРШИНА У ИЗМЕНАМА

И ДОПУНАМА ПЛАНА 2,56
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1.6 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.4. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ 
ПЛАНОМ

У потпоглављу брише се  последња реченица: 
Такође је извршена и подела грађевинског рејона 
насеља на 11 блокова, а додаје се: Такође је извршена 
и подела грађевинског подручја (рејона) насеља на 12 
блокова. У 3.4.2. Зона становања, у првом ставу се 
додаје: Изменама и допунама Плана предвиђено је 
проширење зоне становања за 2,19 ha. 

1.7 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3 .5 .  ТРАСЕ,  КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ, 
К О М У Н A Л Н Е ,  Е Н Е Р Г Е Т С К Е  И  Д Р У Г Е  
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Тачка: 3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

У оквиру тачке 3.5.1. Саобраћајна инфраструк-
тура додаје се последњи став: Повезивање постојећих 
и нових садржаја планирати у складу са чланом 37 и 38 
Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС”, бр. 
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), уз 
обезбеђење приоритета безбедног одвијања 
саобраћаја на општинском путу. Будуће саобраћајне 
прикључке на постојеће насељске улице, планирати са 
одговарајућим саобраћајно-техничким елементима. 
Обезбеђење стационирања возила за потребе будућих 
становника, у обухвату измена Плана, решавати у 
оквиру нових грађевинских парцела.

1.8 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3 .5 .  ТРАСЕ,  КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ, 
К О М У Н A Л Н Е ,  Е Н Е Р Г Е Т С К Е  И  Д Р У Г Е  
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Тачка: 3.5.2. Водопривредна инфраструктура

У тачки 3.5.2. Водопривредна инфраструктура, 
Максимална часовна потрошња воде, после другог 
става се додаје: Снабдевање водом планираних 
садржаја, у изменама и допунама Плана, тренутно се 
може обезбедити са максималним капацитетом од 2 l/s. 
ЈКП „Беочин” тренутно не располаже довољним 
количинама сирове воде, а недостаје и пумпа за 
подстаницу која дистрибуира воду из Подстанице у 
улицу Мите Белића. Планом и програмом за 2016. 
годину, предвиђене су активности, у виду изградње 
бунара и набавке пумпе јачег капацитета. Након 
стицања наведених услова, сваки корисник нових 

стамбених јединица ће у оквиру парцeле, на 
максималној удаљености 2,00 m од регулационе 
линије изградити шахт озидан циглом или бетонски 
шахта са адекватним шахт поклопцем, минималних 
унутрашњих димензија 1,2 m x 1,2 m, минималне 
дубине 1 m. У шахту је потребно уградити мерач 
протока воде – водомер и одговарајуће припадајуће 
водоводне арматуре. 

Очекивани капацитети у реализацији Плана 
износе: максимално 73 домаћинства. Максималан број 
корисника је процењен на основу максималног могућег 
броја парцела намењених становању, минималне 
површине. Планом је већ утврђена оријентациона 
вредност потребних количина воде, на основу 
очекиваног броја становника од ~ 2000 до 2021. године 
и предвиђене потрошње воде, која задовољава 
потребе измена и допуна Плана.

1.9 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3 .5 .  ТРАСЕ,  КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ, 
К О М У Н A Л Н Е ,  Е Н Е Р Г Е Т С К Е  И  Д Р У Г Е  
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Тачка: 3.5.2. Водопривредна инфраструктура

У делу Одвођење и пречишћавање отпадних 
вода, после деветог става се додаје: Канализациони 
систем у изменама и допунама Плана је предвиђен као 
сепаратни, посебно за одвођење санитарно-фекалних 
вода и посебно за одвођење условно чистих 
атмосферских вода. Санитарно-фекалне воде из 
домаћинстава прихватати зацевљеном мрежом и 
гравитационо одводити до релејне црпне станице, а 
потом до уређаја за пречишћавање. Минимални 
пречници уличне канализационе мреже износе Ø 200. 
Планом је већ утврђена оријентациона количина 
отпадних вода, на основу специфичне количине од 250 
l/st/dan и очекиваног броја становника од ~ 2000 до 
2021. године.

После дела Минимални доток (ноћни) додаје 
се: Изградња секундарне мреже 

На предметној локацији у обухвату измена 
Плана, не постоји изграђена канализациона мрежа.  
Прикључење на јавну мрежу канализације је могуће 
извести прикључењем на шахт јавне мреже у улици 
Цара Лазара крак (слепа улица). Постоји могућност 
изградње канализационе мреже (секундарна мрежа) 
спајањем на секундарну мрежу планираног пословног 
комплекса Брвеник инвест д.о.о., за који су издати 
услови за прикључак, спојем на шахт наведене улице. 

Потребно је обезбедити право проласка 
секундарне мреже од власника парцела до прикључног 
места, ради повезивања са секундарном канализа-
цијом Брвеник инвест-а, који се налази на катастаској 
парцели 2237, КО Раковац.

1.10 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА
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Потпоглавље: 3 .5 .  ТРАСЕ,  КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ, 
К О М У Н A Л Н Е ,  Е Н Е Р Г Е Т С К Е  И  Д Р У Г Е  
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Тачка: 3.5.3. Електроенергетска инфраструктура

У тачки 3.5.3. Електроенергетска инфраструк-
тура, после деветог става додаје се: За прикључење 
објеката из обухвата измене Плана, на дистрибутивни 
систем електричне енергије, потребно је у путном 
појасу планиране интерне саобраћајнице предвидети 
слободан простор за изградњу стубне трансформа-
торске станице (СТС) 20/0.4 kV/kV. За потребе 
прикључења предметне СТС на најближу надземну 
средњенапонску мрежу, у путном појасу предвидети 
коридор за изградњу надземне нисконапонске и 
средњенапонске мреже (мешовитог вода) из правца 
постојеће надземне мреже. Предвидети коридоре од 
нове СТС дуж путних појасева планираних интерних 
путних саобраћајница за изградњу надземне или 
подземне нисконапонске мреже у простору из обухвата 
измена Плана.

1.11 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3 .5 .  ТРАСЕ,  КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ВОДОПРИВРЕДНЕ, 
К О М У Н A Л Н Е ,  Е Н Е Р Г Е Т С К Е  И  Д Р У Г Е  
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Тачка:  3 .5 .5 .  Телекомуникациона и  РТВ 
инфраструктура

У тачки 3.5.5. Телекомуникациона и РТВ 
инфраструктура, после шестог става се додаје: 
Планирати постављање ПВЦ цеви Ø100 mm на 
местима укрштања траса са коловозом као и испод 
бетонских и асфалтних површина на трасама каблова 
како би се избегла накнадна раскопавања.

1.12 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.6.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И 
НИВЕЛАЦИЈЕ

План генералне регулације, у другом ставу се 
брише: улица од 10 m, а додаје се: улица од 8 m и 10 m. 
У делу План нивелације, мења се координата:  

77 7404372.37 5007259.42 195.00, 
тако да гласи:
77 7404369.90 5007256.38 195.70 
и додаје се: 
79 7404350.23 5007255.25 195.90
80 7404423.37 5007255.25 198.20 
81 7404437.35 5007086.92 214.50
82 7404386.40 5007078.54 215.90

Коте нивелете планираних саобраћајница су 
дате оквирно, а стварне коте нивелете ће се утврдити 
тек приликом израде техничке документације за 
изградњу предметних саобраћајница.

1.13 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље:  3 .8 .  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ У 
ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ

Тачка: 3.8.2. Заштита природних добара

Мења се наслов потпоглавља 3.8. и гласи: 3.8.  
УСЛОВИ ЗАШТИТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
(РЕЈОНУ)

У оквиру тачке 3.8.2. Заштита природних 
добара додаје се: У обухвату предметних измена 
Плана нема заштићених подручја. Предметно подручје 
се налази у заштитној зони Националног парка (НП) 
“Фрушка гора” заштићеног Законом о националним 
парковима (“Службени гласник РС”, бр. 84/2015), а 
прва заштита на основу Указа о проглашењу НП 
(“Службени гласник НРС”, бр. 53/60), у ком је 
Просторним планом подручја посебне намене 
(ППППН) Фрушке горе до 2022. године (“Службени лист 
АПВ”, бр. 16/2004) утврђен тростепени режим заштите 
са заштитном зоном. Концептом озелењавања 
избегавати примену инвазивних врста током уређења 
зелених површина и подизања заштитног зеленила. 
Формирати зелене површине на катастарским 
парцелама предвиђеним за породично становање и 
повезати их у целину. Пронађена геолошка и 
палеонтолошка документа (фосили, минерали, 
кристали и др.) која би могла представљати заштићену 
природну вредност, налазач је дужан да пријави 
надлежном Министарству у року од осам дана од дана 
проналаска, и предузме мере заштите од уништења, 
оштећивања или крађе.

1.14 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље:  3 .8 .  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ У 
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ (РЕЈОНУ)

Тачка: 3.8.2. Заштита природних добара

У оквиру тачке 3.8.2. Заштита природних 
добара додаје се: На претходно евидентираним архео-
лошким локалитетима, потребно је пре предузимања 
било каквих земљаних радова тражити од Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе посебне услове 
заштите. На овим локалитетима дозвољена је 
изградња инфраструктуре и извођење грађевинских 
радова само уз претходно прибављање појединачних 
мера заштите и обезбеђивање претходних заштитних 
археолошких истраживања, праћења радова и 
адекватне презентације налаза. На простору у 
обухвату измена и допуна Плана нема регистрованих 
непокретних културних добара.
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1.15 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) НАСЕЉА

Потпоглавље: 3.9 ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ

Након седмог става додаје се: План детаљне 
регулације, као даља планска разрада при формирању 
нових јавних површина (уличних коридора) и 
планираних садржаја (планирано становање, радне 
зоне), предвиђен је за делове блокова бр. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11 и целе блокове бр. 1, 2, 7. За блок 12 је 
предвиђена директна примена измена и допуна Плана. 
За предметну локацију је потребно израдити пројекат 
парцелације, односно пројекат препарцелације, након 
чије потврде и формирања грађевинске парцеле, је 
могуће издати локацијске услове. Аналитичко-
геодетски елементи за утврђивање регулационе линије 

су дати у оквиру графичког прилога: 08 - Урбанистичка 
регулација са грађевинским линијама за зоне за које 
није предвиђена израда Плана детаљне регулације 
Р=1:1000.

1.16 ПЛАНСКИ ДЕО

П о гл а в љ е :  4 .  П РА В И Л А  У Р Е Ђ Е Њ А  Н А  
Г Р А Ђ Е В И Н С К О М  З Е М Љ И Ш Т И  В А Н  
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА

Мења се наслов поглавља 4. и гласи: 4. 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТИ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
(РЕЈОНА)

У оквиру овог поглавља након дела БИЛАНС 
ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗВАН 
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА, додаје се: 
БИЛАНС ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ГРАНИЦАМА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА (РЕЈОНА) 
У ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА

БИЛАНС ПОВРШИНА Површина у ha

1.  Грађевинско  подручје  (рејон)  насеља  након  измена  и
допуна Плана

317,6487

-  Грађевинско  подручје  (рејон)  насеља  пре  измена  и  допуна
Плана

315,0908

-  Грађевинско  подручје  (рејон)  у  обухвату  измена  и  допуна
Плана

2,5579

1.17 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Потпоглавље: 5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 
ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ НАСЕЉА

Тачка:  5.1.2. Зона становања

Мења се наслов потпоглавља 5.1. и гласи: 5.1.  
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
(РЕЈОНУ) НАСЕЉА.

У тачки 5.1.2 после трећег става се додаје: 
Подручје у обухвату измена и допуна плана је 
предвиђено за породично становање. У делу Услови за 
образовање грађевинске парцеле, после петог става се 
додаје: Кроз даљу урбанистичко-техничку разраду 
локације (пројекте парцелације и препарцелације), 
приступити формирању грађевинских парцела 
намењених породичном становању, у складу са 
просторним могућностима локације. За потребе 
грађења објеката издају сe локацијски услови на 
основу измена и допуна Плана. Локацијски услови се 
издају ако грађевинска парцела, има излаз на јавну 
саобраћајну површину, у чијој регулацији је изграђена 
или планирана минимално водоводна и електроенер-
гетска мрежа.

1.18 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље:  5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Потпоглавље: 5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ (РЕЈОНУ) НАСЕЉА

Тачка:  5.1.2. Зона становања

Положај објекта на парцели, после првог става 
се додаје: Грађевинска линија се поставља на 
одређеном растојању од регулационе линије, према 
правилима за појединачне зоне (зона ретких насеља и 
породичне градње), у складу са Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 
гласник РС”, бр. 22/2015). Грађевински објекат 
поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, 
односно унутар простора оивиченог грађевинском 
линијом. Подземна грађевинска линија не може да 
пређе границе грађевинске парцеле. Минимално 
растојање између грађевинске и регулационе линије за 
објекат је 3,0 m. 

1.19 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Потпоглавље: 5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ (РЕЈОНУ) НАСЕЉА

Тачка: 5.1.2. Зона становања

Дозвољени степен искоришћености и индекс 
изграђености грађевинске парцеле, после другог става 
се додаје: На грађевинској парцели породичног типа, у 
оквиру обухвата измена и допуна Плана, степен 
искоришћености је максимално 40%, а индекс 
изграђености је максимално 1,2.

1.20 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље:  5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
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Потпоглавље: 5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ (РЕЈОНУ) НАСЕЉА

Тачка:  5.1.2. Зона становања

Међусобна удаљеност објеката, после првог 
става се додаје: Најмање дозвољено растојање новог 
објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:
1) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
северне оријентације: 1,50 m;
2) слободностојеће објекте на делу бочног дворишта 
јужне оријентације:  2,50 m ;
3) двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном 
делу дворишта: 4,00 m;
4) први или последњи објекат у непрекинутом низу: 
1,50 m.

1.21 ПЛАНСКИ ДЕО

Поглавље: 5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Потпоглавље: 5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У 
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ (РЕЈОНУ) НАСЕЉА

Тачка:  5.1.2. Зона становања

Обезбеђивање приступа парцели и простора за 
паркирање возила, пре првог става се додаје: Свака 
новоформирана грађевинска парцела мора имати 
приступ на јавну саобраћајну површину.

На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана 
120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и 
8/15), а у вези са чланом 76. став 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11,93/12, 627/13, 63/13 испр. 108/13, 142/14 
и 68/15) Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 01.09.2017. године донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ

Члан 1.
Прихвата се Извештај Службе за финансије 

број 01-400-137 од 14.07.2017. године о извршењу 
буџета општине Беочин за период од 01.01.2017. 
године до 30.06.2017. године који је усвојило 
Општинско веће на седници одржаној дана 17.07.2017. 
године.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-139 ПРЕДСЕДНИК СО:
Дана: 01.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р. 

На основу члана 80. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
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РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - ОдлукаУС), члана 17. Закона 
о предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“ број 18/10) и чланова 34. став 1. тачка 10. и  
120. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 
8/15) Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
дана 01.09.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ 
ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБА 

СТАНКОВИЋ“ БЕОЧИН

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски 

програм Предшколске установе „Љуба Станковић“ 
Беочин бр. 759-01 од 26.06.2017. године, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 
26.06.2017. године.

Члан 2.
Финансирање Предшколског програма у 2017. 

и 2018. години вршиће се до нивоа планираних 
средстава у буџету општине Беочин за 2017. и 2018. 
годину, као и финансијских планова Предшколске 
установе „Љуба Станковић“ Беочин за 2017. и 2018. 
годину.

Члан 3.
Предшколски програм Предшколске установе  

„Љуба Станковић“ Беочин, саставни је део овог 
решења.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-60-5 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 01.09.2017. године Зоран Стокућа с.р. 

На основу члана 34. став 1. тачка 8. и члана 120. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 

Беочин“ бр. 7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), а 

везано за члан 13. став 3. Статута Јавног предузећа 
„Топлана“ Беочин ( бр. 616 од 21.11.2016. године), 
Скупштина општине Беочин на 12. седници одржаној 
дана 01.09.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН О ПРОШИРЕЊУ 
ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН

Члан 1.
Даје се сагласност Одлуку Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Топлана“ Беочин о проширењу 
делатности Јавног предузећа „Топлана“ Бочин бр. 709 
од 24.08.2017. године.
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Члан 2.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Топлана“ Беочин о проширењу делатности Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин бр. 709 од 24.08.2017. 
године 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: 01-38-3 ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 01.09.2017. године Зоран Стокућа, с.р. 

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије, број 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члaна 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике 
Србије“ број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланова 2. и 
16. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управ-
љању и располагању стварима у својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 3/2014) 
и члана 121. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 7/2011 - пречишћен текст, 
11/2012 и 8/2015) Општинско веће општине Беочин, на 
седници одржаној дана 24.08.2017. године, донело је  

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 155/7 К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне својине 

Општине Беочин непосредном погодбом, катастарске 
парцеле број 155/7 к.о. Беочин, површине 117 м/2, 
уписана у Лист непокретности број 2403 к.о. Беочин, 
земљиште у грађевинском подручју, по култури „јавни 
парк“. 

Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. ове Oдлуке 

отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком 
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 
24/2012, 48/2015 и 99/2015).

Члан 3.
Поступак отуђења из јавне својине непокрет-

ности наведене у члану 1. ове Oдлуке спровешће 
Комисија за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине 
непосредном погодбом и размену непокретности 
непосредном погодбом.

Општинско веће
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Задатак Комисије из става 1 овог члана је да по 
окончаном поступку непосредне погодбе записник са 
одговарајућим предлогом достави Општинском већу 
општине Беочин.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-141       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.08.2017. године  МИТАР МИЛИНКОВИЋ, с.р.

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије, број 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члан 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике 
Србије“ број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланова 2. и 
16. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 
број 3/2014) и члана 121. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ број 7/2011 - 
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015) Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 24.08.2017. 
године, донело је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
БРОЈ 584/2 К.О. ЧЕРЕВИЋ

Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне својине 

Општине Беочин непосредном погодбом, катастарске 
парцеле број 584/2, површине 8 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 3002 к.о. Черевић, земљиште у 
грађевинском подручју. 

Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. ове Одлуке 

отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком 
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 
24/2012, 48/2015 и 99/2015).

Члан 3.
Поступак отуђења из јавне својине непокрет-

ности наведене у члану 1. ове Одлуке спровешће 
Комисија за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине 
непосредном погодбом и размену непокретности 
непосредном погодбом.

Задатак Комисије из става 1. овог члана је да по 
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окончаном поступку непосредне погодбе записник са 
одговарајућим предлогом достави Општинском већу 
општине Беочин.

Стан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-011-142      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Датум: 24.08.2017. године  МИТАР МИЛИНКОВИЋ, с.р.

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије, број 
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике 
Србије“ број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланова 2. и 
16. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управ-
љању и располагању стварима у својини општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 3/2014) 
и члана 121. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 7/2011 - пречишћен текст, 
11/2012 и 8/2015) Општинско веће општине Беочин, на 
седници одржаној дана 24.08.2017. године, донело је  

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 605/1 К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне својине 

Општине Беочин непосредном погодбом, катастарске 
парцеле број 605/1, површине 22 м/2, уписана у Лист 
непокретности број 2403 к.о. Беочин, земљиште у 
грађевинском подручју, стамбена зграда за колективно 
становање-за коју је извршено етажирање. 

Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. ове Одлуке 

отуђиће се на начин и по поступку прописаном Одлуком 
о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/2014) и Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 
24/2012, 48/2015 и 99/2015).

Члан 3.
Поступак отуђења из јавне својине непокрет-

ности наведене у члану 1. ове Одлуке спровешће 
Комисија за прибављање непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне својине 
непосредном погодбом и размену непокретности 
непосредном погодбом.

Задатак Комисије из става 1 овог члана је да по 
окончаном поступку непосредне погодбе записник са 
одговарајућим предлогом достави Општинском већу 
општине Беочин.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:01-011-143      ПРЕДСEДНИК ОПШТИНЕ:
Датум: 24.08.2017. године  МИТАР МИЛИНКОВИЋ, с.р.

На основу члана 24. став 4. Одлуке о 
комуналним делатностима („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 9/14 и 8/17), члана 13. Одлуке о 
Општинском већу општине Беочин ("Сл. лист општина 
Срема", број 25/08), члана 48. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл. лист општина Срема“, број 
27/08), Општинско веће општине Беочин на седници 
одржаној дана 24.08.2017. године, донелo је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА 

КОЈЕ ВРШИ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ 
БЕОЧИН КАО УПРАВЉАЧ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, 

УЛИЦА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
Даје се сагласност на Ценовник услуга које 

врши Јавно предузеће „Топлана“ Беочин као управљач 
општинских путева и улица и других јавних површина 
на територији општине Беочин бр. 607 од 28.07.2017. 
године, а који је донео Надзорни одбора Јавног 
предузећа „Топлана“ Беочин Одлуком бр. 606 од 
28.07.2017. године

Члан 2.
Ценовник услуга које врши Јавно предузеће 

„Топлана“ Беочин као управљач општинских путева и 
улица и других јавних површина на територији општине 
Беочин бр. 607 од 28.07.2017. године је саставни део 
овог Решења.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“. 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-38-4       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 24.08.2017. године    МИТАР МИЛИНКОВИЋ, с.р.

На основу члана 9. и члана 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 
33. и 35. Одлуке о општинској управи („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/14, 5/15, 15/16 и 6/17) начелник 
Општинске управе Беочин доноси:

РЕШЕЊЕ
ДА СЕ ВРШИ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ
ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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Начелник општинске управе
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Члан 1.
Приступа се вршењу стратешке процене и 

изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације за изградњу путничког приста-
ништа отвореног за међународни саобраћај у 
Баноштору на животну средину (у даљем тексту: 
Извештај о стратешкој процени).

Члан 2.
Разлози за вршење стратешке процене су 

сагледавање свих промена у просторно-функцио-
налној организацији подручја које се планирају 
предметним планом, а које могу имати утицаја на 
стање животне средине. 

Кроз израду Извештаја, извршиће се стратеш-
ка процена утицаја планираних активности и биће 
дефинисане мере заштите животне средине које је 
неопходно спровести како би се спречили или 
минимизирали евентуални негативни утицаји.

Питања и проблеми, везани за заштиту живот-
не средине, који ће бити разматрани у Извештају о 
стратешкој процени су:
- утицај постојећих и планираних садржаја на природне 
ресурсе са аспекта заштите животне средине на 
планском подручју узимајући у обзир осетљивост 
простора;
- мере заштите животне средине са освртом на 
постојеће и планиране садржаје, степен њихове 
угрожености као и степен угрожавања постојећег 
стања у обухвату Плана.

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 одлучу-
јућих за избор датог Плана 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.
Носилац израде Извештаја о стратешкој 

процени утицаја је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад.

За израду Извештаја о стратешкој процени 
носилац израде образоваће мултидисциплинарни 
стручни тим, састављен од стручних лица квалифико-
ваних за анализу елемената стратешке процене.

Израда Извештаја о стратешкој процени 
пратиће динамику, односно рок за израду Плана 
детаљне регулације за изградњу путничког приста-
ништа отвореног за међународни саобраћај у 
Баноштору.

Члан 5.
Орган надлежан за припрему Плана обезбеђује 

учешће заинтересованих органа и организација и 
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 обезбедиће општина Беочин.

Члан 7.
Ово Решење се доставља Скупштини општине 

Беочин и представља саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације за изградњу путничког 
пристаништа отвореног за међународни саобраћај у 
Баноштору.

Члан 8.
Ово Решење објављује се у „Службеном листу 

општине Беочин“.

01-501-45/8
24.08.2017. године

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДА СЕ НЕ ВРШИ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН 
2. ОВО РЕШЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉА СКУПШТИНИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН И ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ 
ДЕО ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН.
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), стратешка процена врши 

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број:       НАЧЕЛНИК ОУ
Дана:     Катарина Остојић-Илић, с.р.
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се за планове, програме и основе у области просторног 
и урбанистичког планирања или коришћења земљиш-
та, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја, управ-љања 
отпадом, управљања водама, телекомуника-ција, 
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 5, став 2. дефинисано је да за планове 
и програме којима је предвиђено коришћење мањих 
површина на локалном нивоу или у случају мањих 
измена планова и програма који не захтевају 
прописани поступак усвајања, као и за планове и 
програме који нису наведени у члану 5. став 1. Закона, 
одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за 
припрему плана и програма, ако према критеријумима 
прописаним овим Законом, утврди да постоји 
могућност значајних утицаја на животну средину. 

Орган надлежан за примену плана и програма, 
на основу члана 9. став 3. Закона, 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 за 
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Беочин број 01-501-47 од 11. августа 2017. године од: 
Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине ОУ Беочин, МЗ Беочин град, 
ЈКП „Беочин“ Беочин, ЈП „Топлана“ Беочин, 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин, Покрајински завод за 
заштиту природе Нови Сад и ЈП „Национални парк 
Фрушка гора“ Сремска Каменица. У законском року 
мишљење на Предлог решења доставили су: ЈКП 
„Беочин“ Беочин, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, ЈП 
„Војводинашуме“ Петроварадин, Покрајински завод за 
заштиту природе - Нови Сад, Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине - Нови Сад и 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине ОУ Беочин.

Чланом 6. Закона дефинисано је да су 
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 у Прилогу I овог 
Закона, који је одштампан уз овај Закон и чини његов 
саставни део. 

На основу преиспитивања критеријума за 
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја 
планираних активности на животну средину, чињенице 
да се ради о мањим изманама Плана генералне 
рагулације насеља Беочин и коришћењу мањих 
површина и добијених мишљења заинтересованих 
органа и организација, утврђено је да реализација 
предметног плана неће имати негативних утицаја на 
животну средину.

На основу напред наведеног решено је као у 
диспозитиву.

Ово решење се доставља Скупштини општине 
Беочин и представља саставни део Одлуке о изради 
измена и допуна Плана генералне регулације насеља 
Беочин.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Беочин“.

01-501- 47/8
30.08.2017. године

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број:       НАЧЕЛНИК ОУ
Дана:     Катарина Остојић-Илић, с.р.
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На основу члана 122.Статута општине Беочин 

(„Службени лист општинe Беочин“ број 7/2011-
пречишћен текст, 11/2012 и 8/2015), члана 33. Одлуке о 
Општинској управи („Службени лист општине Беочин 
“број 3/2014, 15/2016 и 6/2017), члана 98.став 19. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09), члана 34.став 6. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“ ,број 18/10) и члана 7. 
Правилника о додатној образовној,здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику („Службени 
гласник РС” број 63/10) начелница општинске управе 
Беочин доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ 
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за процену додатне 

образовне,здравствене и социјалне подршке деци и 
ученицима( у даљем тексту:Комисија) у следећем 
саставу:
1. Др РАЈКА СВИРЧЕВИЋ, педијатар - за председник
испред Дома здравља Др „Душан Савић -Дода“ Беочин
Др БИЉАНА ПЕТРОВИЋ, педијатар, за заменика 
председника

испред Дома здравља „Др Душан Савић – Дода“ Беочин

2.ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ, психолог – за члана

испред Основне школе „ Јован Грчић Миленко“ Беочин
СЛАЂАНА ФЕМИЋ,психолог-за заменика члана
испред Основне школе „ Јован Поповић „ Сусек
3. ЗОРИЦА МАЈДАНЏИЋ, социјални радник
испред Центра за социјални рад Беочин
МИЛИЦА ЂУРИЧКОВИЋ, мастер педагогије, за 
заменика члана
испред Центра за социјални рад Беочин

Члан 2.
За координатора Комисије испред Општинске 

управе Беочин именује се СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ, 
самостални саветник за друштвену бригу о деци и 
борачку заштиту.

Комисија се именује на период од 4 (четири) 
године.

Повремени чланови Комисије утврђиваће се за 
сваку појединачну процену.

Члан 3.
За рад у Комисији, председнику,члановима и 

координатору Комисије, припада накнада у износу од 
1.000,00 динара по извршеној процени.
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Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 01-02- 68/2017       НАЧЕЛНИК ОУ
Дана: 31.07.2017.     Катарина Остојић-Илић, с.р.

Председник општине Беочин

153
На основу члана 5. Одлуке о оснивању 

канцеларије за младе („Службени лист општина 
Срема“ бр. 25/09) Председник општине је дана 
29.08.2017. године донео

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ 

ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ БЕОЧИН

Члан 1.
За координатора Канцеларије за младе у опш-

тини Беочин именује се АНЂЕЛКА РАДОВАНОВИЋ  из 
Черевића,  почев од 29.08.2017. године

Члан 2.
Координатор канцеларије за младе у општини 

Беочин се именује на период од четири месеца.

Члан 3.
Координатор Канцеларије за младе у циљу 

стварања услова за квалитетнији живот младих и 
њихово активно учешће у савременим токовима 
живота има задатак да:
• организује рад канцеларије,
• стара се о припреми акционог плана за младе на 
територији општине,
• прати конкурсе покрајинских секретаријата, министар-
става РС и невладиних донаторских организација,
• стара се о припреми и реализацији плана сарадње 
Канцеларије за младе са другим органима и 
организацијама у земљи и иностранству,
• учествује у изради и реализацији пројеката у које је 
укључена Канцеларија за младе и невладине 
организације са територије општине,
• иницира рад ђачких парламената,
• сарађује са формираним канцеларијама за младе у 
РС,
• ради извештаје и информације.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-02-75/17 Председник Општине
Дана: 29.08.2017. године Митар Милинковић

 године
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