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тачки парцеле бр. 2314/5, полази на исток 
пратећи северну страну парцеле број 2309/2, 
затим праи западну страну парцеле број 2310/1, 
обилази ту парцелу и парцелу број 2311/2, 
затим прати јужну страну парцеле број 2286/1 
и 2287/2, даље обилази парцелу број 2283/1 и 
наставља даље северном страном те парцеле 
и парцеле број 2283/3, обилази парцелу број 
2268/2, наставља њеном северном страном 
и северном страном парцеле број 2249, 2250, 
2252, 2253 до тачке 3.
 Из тачке 3 граница иде на исток пратећи 
границу обухвата ПГР-а до тачке 4.
 Из тачке 4 граница обилази парцелу 
број 2115 и долази у тачку 5.
 Из тачке 5 граница поново прати 
границу обухвата ПГР-а и долази до Часорског 
потока, скреће на југ пратећи поток до тачке 6.
 Из тачке 6 граница мења смер ка западу 
и меандрира границама парцела 2135, 2137, 
2140/2, 2140/1, 2142, 2143/1, 2145/1 и долази у 
тачку 7.
 Из тачке 7 граница поново прати поток 
и иде на југ, затим јужним странама парцела 
број 2539, 2537, 2536, 2532, 2531 долази до 
тачке 8.
 Из тачке 8 граница наставља западном 
страном парцеле број 2575/2, па јужном 
страном парцеле број 2575/1 долази до пута и 
путем иде на југ до тачке 9.
 Из тачке 9 граница мења смер  и обилази 
парцеле број 2664, 2663, 2686, 2683, 2694, 2692,  
и долази у тачку 10.
 Из тачке 10 граница мења смер ка западу 
и обилази  парцеле број 2692, 2693, 2695, 2697, 
2699, 2700, 2717, 2718, 2719 и долази у тачку 
број 11.
 Из тачке број 11. граница иде даље  
потоком на југ па опет меандрира парцелама 
број 2970, сече пут, па надаље парцелама 

 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, 145/14, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) ), члана 
9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр.135/04 и 88/10) и члана 41.став 1. тачка 
6. и члана 143. Статута Општине Беочин 
(„Службени лист Општине Беочин“, бр.3/19) 
Скупштина Општине Беочин, по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове број 01-06-
104/3/19 од 14.06.2019. године, на седници 
одржаној дана 26.11.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОВРШИНСКОГ КОПА ‘’ФИЛИЈАЛА’’ 
К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације површинског копа „Филијала“ К.О. 
Беочин ( у даљем тексту: План).

Члан 2.
 Овом Одлуком утврђује се оквирна 
граница обухвата Плана и заузима око 200 
ha. Простор обухвата плана се налази у к.о. 
Беочин, у јужном делу  територије општине 
Беочин.  Коначна граница обухвата Плана ће 
се дефинисати Нацртом Плана.
 Оквирна граница обухвата Плана 
полази из тачке 1 која се налази у јужној тачки 
парцеле број 2838 и иде на север пратећи пут и 
границу обухвата Плана генералне регулације 
до тачке 2.
 Из тачке 2, која се налази у северозападној 
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унапређење технолошких процеса;
 - Обавезно рекултивисати простор за 
експлоатацију минералних сировина након 
завршетка активности.
 Током експлоатације, у циљу заштите 
животне средине, обавезно је перманентно 
спроводити мере неге и заштите, а по завршетку 
експлоатационог периода, просторе на којима 
се експлоатишу минералне сировине вратити 
у пређашње стање, ревитализацијом и/или 
рекултивацијом и дати им намену којом се не 
угрожава стање животне средине.

 • Просторни план општине Беочин  
(‘’Службени лист општине Беочин, 
бр.13/2012.),

 У оквиру Просторног плана општине 
Беочин лежиште минералних сировина 
у експлоатацији постоје на локалитету 
“Филијала - Северно поље и јужно поље” 
за минералну сировину цементни лапорци. 
Експлоатација цементних сировина за потребе 
Лафарж БФЦ-а, планира се на постојећем 
површинском копу “Филијала” на површини 
од око 180 hа.
 Просторним планом предвиђена 
је израда плана детаљне регулације ван 
грађевинског подручја насеља и обавезна је за  
истражна поља минералних сировина.
 Приликом израде ПДР потребно је 
примењивати услове дате овим Просторним 
планом.
 На подручју у поступку валоризације 
ради стављања под заштиту “Стратиграфски 
профил Филијала - Беочин” и у простору 
наведених локалитета геонаслеђа:
 - забрањују се: извођење даље 
експлоатације минералних сировина; 
депоновање и складиштење јаловине, 
комуналног индустријског и другог отпада 
и вишкова земље са откопа  и  формирање  
депонија било ког отпада; изградња 
индустријских, инфраструктурних, 
привредних и других објеката чији рад и 
постојање могу изазвати неповољне промене 
на стратиграфском профилу; промена намена 
површине, изузев промена које проистичу 

2768, 2769, 2772, 2773, 2774, 2775, 2774, 2792, 
2790,2782,2783/2, 2790, 2787, 2799 и даље 
путем до тачке 12.
 Граница надаље иде на север пратећи 
пут све до тачке 1 и затвара оквирну границу 
обухвата плана.
 Графички приказ оквирне границе 
обухвата планског подручја је саставни део ове 
Одлуке.

Члан 3.
 Услови и смернице од значаја за израду 
Плана дати су планским документима вишег 
реда, и то: 
 • Регионални просторни план АПВ до 
2020. год. (‘’Службени лист АПВ, бр. 22/2011.),

 Истраживање, експлоатација 
и коришћење минералних сировина у 
АП Војводини полазиће од економски 
расположивих сировина чија експлоатација и 
прерада се заснива на принципима одрживог 
развоја. 
 РПП АПВ је у оквиру поглавља 
„Заштита, уређење и унапређење природних 
добара“ предвиђено да на основу предходних 
истраживања и валоризације, биће дефинисани 
статус, просторни обухват и режими заштите 
за Стратиграфски профил Филијала Беочин.

 • ППППН Фрушка гора („Службени 
лист АПВ“ бр.8/2019), од значаја је за израду 
Плана;

 Коришћење минералних ресурса 
се базира на принципима рационалне и 
контролисане експлоатације, у складу са 
циљевима концепта одрживог развоја.
 У том смислу планским мерама је 
потребно:
 - Стимулисати развој и коришћење 
обновљивих извора енергије, чиме би се знатно 
утицало на побољшање животног стандарда 
и заштиту и очување природних и створених 
вредности и животне средине;
 - Дефинисати простор и услове за 
експлоатацију на детаљно истраженим 
локалитетима ван заштићених подручја, уз 



Члан 5.
 Циљ доношења плана је стварање 
планског основа за реализацију планских 
поставки Просторног плана општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 13/12), 
односно стварање могућности за  формирање 
комплекса површинског копа са одлагалиштем 
јаловине.
 Доношењем Плана за формирање 
комплекса површинског копа створили би 
се услови за претварање пољопривредног 
земљишта у грађевинско земљиште на ком би 
се вршила експлоатација минералне сировине, 
формирало одлагалиште и градили објекти 
који чине површински коп. Поред објеката, у 
комплексу би се свакако изградила и неопходна 
инфраструктура у његовој функцији и други 
објекти компатибилни основној намени. 
 Посебна намена као компатибилна 
основној намени је релокација Часорског 
потока (формирање нове трасе потока са 
предлогом препарцелације).

Члан 6.
 Концепција планирања, коришћења, 
уређења и заштите подручја обухвата Плана 
подразумева оптимално коришћење постојећих 
потенцијала подручја, усклађивањем свих 
видова коришћења и заштите подручја.
 Структуру основне намене простора и 
коришћење земљишта у обухвату Плана чине 
површине намењене за радну зону, односно 
комплекс за експлоатацију минералних 
неметаличних сировина.
 Изградња објеката у границама 
експлоатационог поља, који се односе на 
обраду и прераду минералних сировина, 
као и производњу базирану на минералним 
сировима, врши се на основу одговарајућег 
урбанистичког плана урађеног у складу са 
правилима грађења датим овим Планом за 
радне зоне ван грађевинског подручја насеља, 
као и прописима који се односе на конкретну 
производну област, уз прибављену сагласност 
министарства надлежног за послове заштите 
животне средине.
 Након завршене експлоатације, 
сви простори и садржаји који су служили 

из програмских докумената управљача; 
узимање фосилног материјала са профила, 
осим за потребе научних истраживања; сви 
радови којима се могу нарушити естетске и 
амбијенталне вредности заштићеног простора 
и погоршати карактеристике његове примарне 
вредности.
 - обезбеђују се: услови за одвијање 
научно-истраживачког рада и едукације 
(формирање едукативних гео-стаза, 
информативних  табли и сл.); уклањање    жбунасте 
вегетације ради омогућавања несметаног 
палеонтолошког истраживања панонских 
и   понтских седимената  дуж    профила; 
извођење геолошких истражних радова  
којима  се  не ремети морфологија профила 
и терена око њега; обележавање локалитета 
геонаслеђа постављањем информативних 
табли, путоказа и ознака упозорења; извођење 
радова којима се отклања могућност или 
спречава развој инжењерскогеолошких појава 
на  локалитетима.

 • План генералне регулације насеља 
Беочин („Службени лист Општине Беочин“ 
бр.2/15 и 7/2018), од значаја за израду Плана  
(Часорски поток).

 Планом генералне регулације насеља 
Беочин предвиђења је обавезна израда ПДР 
за линијски инфраструктурни објекат, где 
је означена траса Часорског потока. Траса 
Часорског потока представља преклапање 
граница ПДР ПК „Филијала“ и ПГР насеља 
Беочин.
 За израду Плана потребни су 
катастарско-топографски планови у размери 
1:1000, за предметно подручје.

Члан 4.
 Уређење простора у обухвату плана 
заснива се на начелима одрживог развоја 
и рационалним коришћењем земљишта за 
експлоатацију минералних сировина - лапорца, 
а све у циљу континуираног планирања 
и усклађивања потреба простора блиског 
Националном парку.
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на План, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Члан 12.
 Саставни део ове Одлуке је Решење 
да се врши стратешка процена утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације 
површинског копа ‘’Филијала’’ КО Беочин, 
које је донела начелница Општинске Управе 
Беочин, број 01-501-53/8 од 20. септембра 
2019. године.

Члан 13.
 План се сачињава у 2 (два) примерака 
у аналогном и 2 (два) примеркa у дигиталном 
облику. 

Члан 14.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ‘’Службеном листу 
Општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-109/19            
Дана: 26.11.2019.године
Б Е О Ч И Н              
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миленко Милинковић

експлоатацији минералних сировина 
(позајмишта, мајдани, бушотине и др.) морају 
се санирати и рекултивисати.

Члан 7.
 Ефективан рок за израду Нацрта Плана 
је 60 дана од дана достављања Обрађивачу  
свих ( последњих ) услова од надлежних органа 
и институција.

Члан 8.
 Средства за израду Плана обезбеђује 
Д.О.О. ‘’Lafarge- BFC’’ Беочин, Трг БФЦ број 
1. Оквирна процена финансијских средстава за 
израду Плана износи око 3.500.000,00 динара, 
словима: тримилионапетстотинахиљададинар
а и 00/100).

Члан 9.
 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за 
послове урбанизма „УРБАНИЗАМ“ Сремска 
Митровица, улица Краља Петра Првог број 5.

Члан 10.
 После доношења ове Одлуке, носилац 
израде Плана – Општина Беочин, организоваће 
упознавање јавности са ошштим циљевима и 
сврхом израде Плана, могућим решењима 
за развој просторне целине, као и ефектима 
планирања, у поступку оглашавања раног 
јавног увида.
 Рани јавни увид оглашава се 
у  средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет страници 
јединице локалне самоуправе и на интернет 
страници доносиоца плана и траје 15 дана. 
Рани јавни увид почиње даном оглашавања.

Члан 11.
 Пре подношења органу надлежном за 
његово доношење, План подлеже стручној 
контроли и излаже се на Јавни увид.
 Излагање Плана на јавни увид оглашава 
се у дневном - 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 
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Члан 1. 
 Овом одлуком доноси се План детаљне 
регулације уређења радничких „Колонија“ у 
Беочину (у даљем тексту: План), који су израђен 
од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е – 
2704, а које су саставни део ове Одлуке.

Члан 2.
 План се састоји из текстуалног дела и 
графичког дела. 

 Текстуални део Плана се објављује у 
„Службеном листу општине Беочин“ уз ову 
Одлуку.

Графички део Плана садржи:

198.
 На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14, 83/18 и 31/19 и 37/19-др. закон) 
ичлана 9. став 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 41. 
став 1. тачка 6. и члана 143. Статута Општине 
Беочин („Службени лист Општине Беочин“, 
бр.3/19), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној 26.11.2019. године доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
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БЕОЧИНУ
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14, 83/18 и 31/19 и 37/19-др. закон) ичлана 9. став 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 41. став 1. 
тачка 6. и члана 143. Статута Општине Беочин („Службени лист Општине Беочин“, бр.3/19), 
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 26.11.2019. године доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

УРЕЂЕЊА РАДНИЧКИХ „КОЛОНИЈА“ У БЕОЧИНУ 
 
 

Члан 1.  
 
Овом одлуком доноси сеПлан детаљне регулацијеуређења радничких „Колонија“ у Беочину (у 
даљем тексту: План), који су израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка 6/III, под бројем Е – 2704, а које су саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  
 
Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу општине Беочин“ уз ову Одлуку. 
 
Графички део Плана садржи: 
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Графички прилози постојећег стања 
 
 
Извод из Плана вишег реда (ПГР Беочин) 
 
Граница Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана 
 
 
Графички прилози планираног решења 
 
 
Граница Плана и подела на карактеристичне зоне  
 
Планирана намена површина  
  
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање, грађевинске линије и спратност објеката  
 
Карактеристични профили јавних саобраћајних површина  
 
Предлог парцелације 
 
Водна, комунална и термоенергетска инфраструктура 
 
Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура 
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Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 

 
 
 
 



Члан 3.

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

 План је израђен у 4 (четири) примерака 
у аналогном и 4 (четири) примерака у 
дигиталном облику. 

 Три примерка донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и три 
примерка у дигиталном облику чувају се у 
надлежним органима општине Беочин.

 Један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка бр. 6/III. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-129    
Дана:26.11.2019.године
Б Е О Ч И Н

Заменик председника 
Скупштине општине 

Миленко Милинковић 
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УВОД 
 
 
Изради Плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину приступило се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину 
(„Службени лист општине Беочин“, број 3/19) чији саставни део је и Решење да се не врши 
Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у 
Беочину на животну средину.  
 
На основу Програмског задатка који је дала Општинска управа Беочин, Одељење за 
инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Плана, 
иницијативе корисника простора, као и на основу Плана генералне регулације насеља Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 2/15 и 7/18), као плана вишег реда, дефинисана је 
основна намена простора у обухвату Плана. 
 
Основни циљ израде Плана јесте стварање планског основа за спровођење поступка 
озакоњења бесправно изграђених објеката и у том циљу План дефинише правила уређења и 
грађења за простор у обухвату Плана и даје смернице за парцелацију, на основу којих ће се 
по ступању на снагу Плана израдити пројекти препарцелације. 
 
План се ради у оквируПрограма „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома“, коју финансира Европска унија из средстава ИПА II 2016, а 
спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, која је 
са општином Беочин закључила Уговор о сарадњи у циљу израде Плана детаљне регулације 
уређења радничких „Колонија“ у Беочину. У складу са тим, средства за израду Плана 
обезбеђена су делом у оквируПрограма „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија из средстава ИПА II 2016, а 
делом из буџета општине Беочин. 
 
У циљу праћења израде Плана, Општина је формирала Радну групу за праћење израде Плана, 
са задатком да прати и активно учествује у обликовању планских решења, у складу са 
реалним потребама заједнице. 
 
Осим процедуре за израду и доношење планског документа, прописане Законом о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и подзаконским 
актима, организоване су итри јавне радионице са ромском и широм заједницом, и то: прва 
уочи раног јавног увида, дана 18.02.2019. године; друга у току израде Нацрта плана, дана 
28.05.2019. године и трећа уочи јавног увида, а пре стручне контроле Нацрта плана, дана 
20.06.2019. године. 
 
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења органа, посебних 
организација, имаоца јавних овлашћења и других институција, који су овлашћени да утврђују 
услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката који су уграђени у планска 
решења.  
 
На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у простору, 
израђен је Нацрт плана који предлаже оптималну просторну и функционалну организацију 
свих планираних садржаја. 
 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за израду Плана је Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације 
радничких „Колонија“ у Беочину („Службени лист општине Беочин“, број 3/19). 
 
Садржина, начин и поступак израде плана детаљне регулације регулисани су одредбама 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка 64/10-УС, 
24/1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и 
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Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 32/19). 
 
Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19-др.закон); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19); 

 Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 83/18); 
 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

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

СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09и 55/13-УС); 
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 
 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93- др. 

закон, 48/94- др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби чл. 81. до 
96.); 

 Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18); 
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 
23/19); 

 Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09); 

 Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС 62/14 
и 95/18-др. закон); 

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

престао да важи осим одредби члана 13. став 1. тачка 6) истав 2. 
уделукојисеодносинатачку 6) ичлан 14. став 2.);  

 Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка, 
14/16 и 95/18-др. закон); 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. 
закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);  

 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13); 
 Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 
 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 

135/04 и 88/10); 
 Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
 Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. 

закон); 
 Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, број 87/18); 
 Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - 

др. закон и 10/15); 
 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
 Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19); 
 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон); 
 као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 
 
Стручну основу за израду овог Плана представља информациона и техничка документација, 
као и услови и подаци добијени од надлежних органа и институција.  
 
 
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
 План генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, 

бр. 2/15 и 7/18)  
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У Беочину се планира реконструкција и ревитализација примарног насељског центра на начин 
да се обезбеде сви садржаји примерени потребама и времену за које се планира, а да се у 
исто време изместе сви непримерени садржаји у предметном простору.  
 
У експлоатационом смислу, концепцијски се планира рехабилитација, реконструкција и 
одговарајуће опремање свих постојећих саобраћајница у оквиру утврђених уличних 
коридора. Изградњом, модернизацијом постојећих капацитета (пешачке стазе) као и 
изградњом нових (пешачке стазе, бициклистичке стазе / траке), безбедност кретања би се 
подигла на одговарајући ниво. Ови видови немоторних кретања били би основни начини 
савладавања унутарнасељских растојања. 
 
У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета оствариће 
се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају новосадски регионални 
систем), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине Беочин, као и само они 
технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. 
 
Постојећа канализациона мрежа задржаваће се у оном делу где она задовољава услове по 
питању материјала и профила цеви. 
 
Поправљање квалитета испоруке електричне енергије и напонских прилика у мрежи 
решаваће се локално, по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских 
објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске, компактне, стубне, зидане и узидане 
трафостанице.  
 
Постојећи капацитети и  изграђеност гасоводне инфраструктуре у насељу Беочин, пружају 
могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења земног гаса за све 
кориснике на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса. 
 
У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање  
ЕК чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима, повећање броја телефонских 
претплатника кроз даљу децентрализацију ЕК мрежа. 
 
Зелене површине на простору обухвата Плана чини парковска површина коју је потребно 
реконструисати. Мрежа парковских путева и стаза у парку треба да повеже остале 
композиционе елементе: пољане, платое са местима за одмор, игру деце и забаву, 
рекреацију. У оквиру парковске површине се не могу градити објекти чија је функција 
супротна основној функцији парка. 
 
 Регулациони план „Центар 2“ Беочин („Службени лист општина Срема“, број 

3/99)  
 
„Колоније“ – зона реконструкције, у чију групу објеката спада јединствена амбијентална 
целина стамбених објеката у низу, доказ је зачетка стамбене изградње у насељу Беочин. 
Евидентно је да су постојећи објекти у Колонији дотрајали и неадекватни за становање. Из тог 
разлога, неопходна је израда Урбанистичког пројекта којим би се дало детаљно решење за 
сваки објекат Колоније (у циљу побољшања услова становања), али и у исто време сачувала 
јединствена амбијентална целина, као и због уклапања овог комплекса у целокупно насељско 
ткиво. 
 
 
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА) 
 
Почетна тачка границе Плана детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину 
се налази на тромеђи Цементашке улице, катастарске парцеле 1461/16 и 156 и катастарске 
парцеле 1461/8. 
 
Од тромеђе граница у правцу севера, дужином од око 22 m прати западну међу Цементашке 
улице, катастарска парцела 1461/16, пресеца је у правцу истока и прати западну међу 
катастарске парцеле 10 и дужином од око 95 m прати северну међу Карађорђеве улице, 
катастарска парцела 14, мења правац ка југу и пресецајући Карађорђеву улицу долази до 

Број 11 - Страна 10                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  27. новембар 2019.



6 
 

тромеђе Карађорђеве улице, катастарска парцела 14, Омладинске улице, катастарска парцела 
146/1 и катастарске парцеле 145/4. 
 
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу Омладинске улице, 
катастарске парцеле 146/1 и 144/1, пресеца катастарску парцелу 143 и долази до тромеђе 
Омладинске улице, катастарска парцела 146/1, Светосавске улице, катастарска парцела 796/1 
и катастарске парцеле 142/1. 
 
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца Светосавску улицу, а затим у правцу запада прати 
јужну међу Светосавске улице и јужном и западном међом Трга беочинске фабрике цемента, 
катастарска парцела 796/2 долази до тромеђе Трга, Цементашке улице, катастарска парцела 
156 и катастарске парцеле 1461/8. 
 
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу Цементашке улице, катастарске 
парцеле 156 и 1461/16 и долази до почетне тачке описа оквирне границе обухвата Плана. 
 
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Беочин. 
 
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи око 6,65 hа. 
 
Обухватом Плана су обухваћене следеће целе катастарске парцеле: 151/2, 151/4, 151/1, 
151/3, 152/1, 152/2, 153, 154/1, 154/2, 155/1, 154/3, 154/4, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 
155/2, 155/10, 155/8, 155/9, 156, 796/2, 155/3, 149/3, 149/2, 149/1, 149, 147/1, 147/2, 147/3, 
144/1 и 146/1 и делови катастарских парцела 14, 143, 1461/16 и 796/1. 
 
 
2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У 

ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 
Опис грађевинског подручја је идентичан граници обухвата Плана. 
 
 
 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Начин коришћења простора 
 
Простор обухваћен Планом налази се у централном делу грађевинског подручја насеља 
Беочин, у зони централних садржаја(према ПГР насеља Беочин, „Службени лист општине 
Беочин“, бр. 2/15 и 7/18). Простор се састоји од приземних објеката више породичног 
становања који чине непрекинути низ, старог градског парка, неколико објеката пословања 
(укупно седам), објекта старе поште и објекта некадашњег биоскопа.  
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Просторна дефиниција обухваћеног простора предвиђена за урбанистичку разраду, је 
грађевинско подручје, у западном  делу централне зоне  насеља Беочин, наслоњено својим 
западним и јужним делом на главну насељску саобраћајницу (ГНС). Северни део обухвата 
излази на сабирну насељску саобраћајницу (СНС), док се источни део наслања на блоковски 
простор централне зоне насеља. 
 
У оквиру предметног локалитета налазе се парк, део породичних стамбених објеката, 
централни садржаји и улични коридори.  
 
Од садржаја саобраћајне инфраструктуре постоје изграђене саобраћајнице (главна, сабирна  
и приступне) које су у функцији приступа поменутим садржајима и веза са насељем и 
категорисаном путном мрежом.  
 
Саобраћајна доступност овог простора остварена је преко главне насељске саобраћајнице у 
улицама Светосавској  (јужни део обухвата) и Цементашкој  (западни део обухвата). Директна 
саобраћајна доступност је омогућена преко приступних саобраћајница унутар блока, у 
улицама  Стевана Петровића Брила, Милоша Обилића и Омладинске. Са севера приступ је 
омогућен из улице Карађорђеве, преко сабирне насељске саобраћајнице. 
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У оквиру предвиђеног локалитета преовладавајућа намена површина (по Важећем ПГР-е) су 
централни садржаји, становањe и парковска површина.  
 
Саобраћајни положај обухваћеног простора, узимајући у обзир приступ на насељску 
саобраћајну мрежу (главну, сабирне и приступне насељске саобраћајнице), односно директан 
излазак на насељску путну мрежу може се окарактерисати као повољан. 
 
Основни проблеми из домена транспортне инфраструктуре су идентификовани кроз: 
- отежану саобраћајну доступност (конфликтне тачке прилаза, споја са насељском мрежом),  
- обезбеђења одговарајућег приступа (недовољне ширине приступних саобраћајница или 

неодговарајући / непостојећи колски прилази / пролази, непостојање основних елемената 
попречног профила), 

- проблематику мирујућег саобраћаја (недостатак паркинг површина). 
 
Водна и комунална инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана констатоване су постојеће инсталације водовода и канализације. 
У улицама Милоша Обилића и Стевана Петровића Брила налази се постојећа насељска 
водоводна мрежа, као и инсталације канализационог система. Велики део водоводне мреже је 
старијег датума изградње, изграђена од различитих материјала, често неодговарајућег 
профила и квалитета цеви, при чему, у таквим условима долази до прекида водоснабдевања 
непосредних корисника, а понекад и шире подручје остане без воде, због чега је присутна 
стална опасност од локалног загађења воде. Канализациона мрежа је дотрајала и мешовита 
на појединим деоницама. 
Електроенергетска инфраструктура  
 
Снабдевање електричном енергијом постојећих купаца у обухвату Плана, омогућено је преко 
изграђених електроенергетских објеката дистрибутивног електроенергетског система, 
средњенапонске, нисконапонске мреже и припадајућих трафостанице 20/04 kV.  
 
Постојећа средњенапонска и нисконапонска електроенергетска мрежа у овом насељу је већим 
делом изграђена надземно, а мали део је изграђен подземно. Стубови на којима су 
постављени водови су челично-решеткасти и бетонски. 
 
Постојећа електроенергетска мрежа у насељу задовољава тренутне потребе и пружа 
могућност проширења у складу са потребама.  
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
У насељу Беочин постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, која својим положајем и 
капацитетом пружа могућност проширења и прикључена нових корисника природног гаса на 
предметном простору. На предметном простору постоји изграђена дистрибутивна гасоводна 
мрежа у личним коридорима, на коју су прикључени постојећи потрошачи природног гаса. 
Дистрибутер природног гаса у насељу Беочин је ДП „Нови Сад Гас“, који је надлежан за 
издавање услова за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу у насељу. 
 
Електронска комуникациона инфраструктура  
 
У обухвату Плана, у уличним коридорима је изграђена електронска комуникациона мрежа. За 
потребе корисника, потребно је изградити савремену широкопојасну мрежу за пружање 
мутимедијалних сервиса. 
 
Заштићена и евидентирана природна добра 
 
На простору обухвата Плана нема заштићених природних добара, нити подручја која су 
планирана за заштиту. Подручје обухваћено Планом се налази у заштитној зони Националног 
парка „Фрушка гора“, који је заштићен на основу Закона о националним парковима 
(„Службени гласник РС“, број 84/15). 
 
Зеленило 
 
Зелене површине на простору обухвата Плана чини „Стари парк“ (у даљем тексту: Парк), који 
се налази између Цементашке улице и објеката радничке „Колоније“ и линијско зеленило у 
коридору Цементашке улице. На простору Парка су у највећој мери заступљене саднице 
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лишћара, које су веће старости и делом девастиране, присутне су травне површине лошег 
квалитета због неадекватног одржавања. Партерно уређење обухвата колске и пешачке 
прилазе објектима. Урбани мобилијар је недовољно заступљен.  
 
Заштићена и евидентирана културна добра 
 
Покрајински завод за заштиту споменика културе, за потребе израде планских докумената на 
нивоу насеља и општина, претходних година је евидентирао неколико непокретности: зграда 
у Светосавској улици број 1, зграда у Светосавској улици број 3, зграда у Светосавској улици 
број 5 и објекти вишепородичног становања – радничке „Колоније“. У предвиђеном законском 
року евидентиране непокретности нису утврђене за културно добро па се сходно томе за те 
објекте не примењују мере заштите утврђене Законом о културним добрима. 
 
Ha простору обухвата Плана није утврђено постојање археолошких локалитета. 
 
 
Заштита, очување и унапређење животне средине  
 
У непосредној околини простора у обухвату Плана свакако најдоминантнију привредну 
активност има фабрика цемента Lafarge-BFC која је у прошлости имала вишедеценијске 
негативне утицаје на ваздух насеља Беочин као природни ресурс.  
 
Lafarge-BFC сврстава се у постројења која подлежу прибављању интегрисане дозволе у 
складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, а 
евидентирано је и у Регистру испуштања и преноса загађујућих супстанци - PRTR, који се у 
оквиру Националног регистра извора загађивања води у Агенцији за заштиту животне средине 
Републике Србије. 
 
Ради праћења квалитета ваздуха, постављене су две аутоматске мониторинг станице у 
непосредној близини простора у обухвату Плана: Беочин Центар и Беочин Фабрика Воде на 
којима се прате концентрације загађујућих материја.  
 
Доступни подаци о квалитету ваздуха у Беочину односе се на оне који су интерпретирани у 
извештају о квалитету ваздуха у Републици Србији за 2015. годину (оцена квалитета ваздуха, 
средње годишње концентрације SO2, NO2, PM10, COиO3). На овим мерним местима нису 
забележена прекорачења граничних и толерантних вредности предметних загађујућих 
материја када је у питању емисија загађујућих материја у ваздух.  
 
Чињеница да у насељу Беочин  постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, која пружа 
могућност коришћења природног гаса на предметном простору, важан је сегмент у очувању 
квалитета ваздуха како предметног простора, тако и целог насеља Беочин. 
 
Постојећи, претежно стамбени објекти на предметном простору имају кровни покривач у виду 
салонит плоча, карактеристичних по томе што садрже азбестни цемент, што је због штетног 
дејства које има по живот и здравље људи у планском периоду неопходно заменити 
материјалом безбедним по људе и животну средину. 
 
 
ПЛАНСКИ ДЕО  
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
1.  ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ 
 
Простор обухваћен Планом налази се у централном делу грађевинског подручја насеља 
Беочин (према ПГР насеља Беочин). Постојећа функционална организација простора дата је у 
графичком прилогу „1.2 Граница Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана“. 
 
При изради Плана, на одређивање просторно-функционалне структуре пресудно су утицали 
следећи фактори: 
- поштовање смерница датих Планом генералне регулације насеља Беочин и Регулационим 

планом „Центар 2“ у Беочину, 
- уважавање Програмског задатка, 
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- поштовање изражених захтева будућих корисника простора, усклађених са стручним 
мишљењем обрађивача Плана, 

- поштовање претходних услова добијених од надлежних органа и установа. 
 
У будућој просторно-функционалној структури предметног подручја, као резултат 
усклађивања наведених фактора, биће заступљене функционалне зоне, које су приказане на 
графичком прилогу „2.1 Граница Плана и подела на карактеристичне зоне“. 
 
Простор у обухвату Плана намењен је формирању функционалних зона: 
- зона становања, 
- зона пословања, 
- зона парка, 
- зона заштитног зеленила, 
- зона саобраћајне инфраструктуре. 
 
 
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 

НАМЕНА 
 
2.1. СТАНОВАЊЕ 
 
Највећи део простора, у обухвату Плана, заузимају стамбене јединице у непрекинутом низу, 
спратности П, које чине јединствену амбијенталну целину, тзв. „Колонија“. То су објекти који 
су доказ зачетка стамбене изградње у насељу Беочин. Ови објекти су у врло лошем стању.  
 
У низу објеката становања налазе се два објекта другачије намене од становања (погледати 
граф. прилог „2.2 Планирана намена површина“), а то су: објекат некадашњег биоскопа у 
чијем се једном делу данас налази боксерски клуб и објекат поште који је напуштен и не 
служи сврси. Овим Планом њима је дата нова намена. Оба објекта ће бити 
мултифункционалног карактера, у којима се предвиђа могућност организовања мањих 
спортских активности, клубова, конференцијских сала, биоскопских пројекција, културних 
манифестација и сл. 
 
2.2. ПОСЛОВАЊЕ 
 
У јужном делу обухвата Плана налази се седам мањих слободностојећих објеката чија је 
намена пословање. Поједини објекти су доброг бонитета, а поједини су у лошијем стању. 
Њихова намена се задржава. На к.п.бр. 155/3 КО Беочин постојећи објекат је, осим намена 
датих овим Планом, могуће и уклонити ако се за тим укаже потреба, тј. ако је уклањање 
објекта у интересу општине Беочин,а до привођења намени предметну парцелу озеленети.  
 
 
2.3. ПАРК 
 
На простору обухвата Плана парковску површину између Цементашке улице и објеката 
радничке „Колоније“ је потребно реконструисати како би испунила све своје функције. 
Приликом реконструкције предвидети више функционалних простора који ће омогућити место 
за окупљање, миран одмор и шетњу и простор за рекреацију и игру деце.   
 
 
2.4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Улични коридори 
 
Постојећи улични коридори у обухвату Плана углавном не поседују задовољавајућу ширину 
регулације (изузев уличних  коридора у улицама Светосавској и Цементашкој)  за смештај 
свих видова постојеће и планиране саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре, као што 
су: водовод, атмосферска и канализација отпадних вода, електроенергетска, гасоводна и 
електронска комуникациона мрежа. Нови улични коридори (приступне саобраћајнице, колски 
прилази и пролази) дефинисани су Планом. Дефинисане су све потребне саобраћајне 
површине у оквиру уличних коридора насељске саобраћајне мреже. 
 
Планирани паркинг  
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Површина стационарног саобраћаја у оквиру обухвата Плана предвиђена је као јавна  
површина за оставку возила корисника простора становања и мултифункционалних садржаја. 
Планом су дефинисане све потребне саобраћајно-манипулативне површине у оквиру 
обухваћеног простора као и врста и начин прикључења на насељску путну мрежу.  
 
 
2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 
Приказ површина постојећег стања 

Планирана намена површина у обухвату Плана Површина % ha а m2 
Објекти становања  01 64 60 24,75 
Јавне површине уз становање 00 78 61 11,82 
Централни садржаји 00 11 72 1,76 
Објекти пословања 00 05 05 0,76 
Парк 00 71 72 10,78 
Игралиште 00 01 00 0,15 
Приступне стазе 00 10 16 1,53 
Паркинг површина 00 05 60 0,84 
Заштитно зеленило 00 04 30 0,64 
Улични коридори 03 12 24 46,97 
Укупна површина у обухвату Плана 6 65 00 100 

 
Приказ површина планираног стања 

Планирана намена површина у обухвату Плана Површина % ha а m2 
Становање 02 98 36 44,87 
Објекти становања 02 86 26 43,05 
Објекти мултифункционалног карактера 00 12 10 1,82 
Пословање 00 14 23 2,14 
Парк 00 50 10 7,53 
Заштитно зеленило 00 04 29 0,65 
Саобраћајне површине 02 96 63 44,81 
Улични коридори 02 67 86 40,28 
Планирана колско-пешачка саобраћајница 00 20 72 3,12 
Планирани паркинг 00 09 41 1,42 
Укупна површина у обухвату Плана 6 65 00 100 

 
 
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
 
Овим Планом одређују се парцеле – површине јавне намене и то: 
- насељске саобраћајнице 
- колски прилаз 
- пешачки пролаз 
- паркинг површина 
- парк 
 
Парцеле – површине јавне намене се одређују од следећих парцела: 
 
Намена парцеле 

целе делови 
насељске 
саобраћајнице 

796/2(Трг БФЦ) 1461/16, 156 (Цементашка улица), 14 (Карађорђева 
улица), 796/1 (Светосавска улица), 150 (улица Стевана 
Петровића Брила), 148 (улица Милоша Обилића), 
146/1, 144/1, 143 (Омладинска улица) 

колски прилаз  155/1,154/2 
пешачки пролаз 153 152/1 

паркинг површина  155/1 
парк  155/1 
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4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА 

ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Регулационе линије парцела - површина јавне намене су дефинисане постојећим и 
новоодређеним међним тачкама. 
Списак координата новоодређених међних тачака 
 
Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7399354.06 5007589.27 112 7399436.79 5007889.00 
2 7399354.54 5007602.70 113 7399436.87 5007880.87 
3 7399375.26 5007598.55 114 7399437.28 5007873.03 
4 7399376.84 5007603.80 115 7399437.54 5007864.18 
5 7399381.49 5007596.88 116 7399437.96 5007852.13 
6 7399381.37 5007604.91 117 7399438.12 5007849.62 
7 7399380.25 5007656.91 118 7399438.21 5007846.31 
8 7399379.82 5007677.85 119 7399438.36 5007842.18 
9 7399379.16 5007681.62 120 7399438.69 5007833.83 
10 7399379.02 5007688.19 121 7399438.75 5007830.35 
11 7399378.71 5007703.26 122 7399438.74 5007825.18 
12 7399377.65 5007705.31 123 7399438.98 5007818.69 
13 7399383.94 5007699.74 124 7399439.43 5007809.93 
14 7399383.67 5007708.93 125 7399439.69 5007807.03 
15 7399376.82 5007741.10 126 7399474.66 5007921.18 
16 7399378.55 5007743.97 127 7399439.70 5007807.03 
17 7399366.66 5007902.17 128 7399439.79 5007803.10 
18 7399373.59 5007902.33 129 7399439.78 5007799.94 
19 7399374.86 5007901.10 130 7399439.96 5007795.64 
20 7399404.77 5008005.43 131 7399440.08 5007790.84 
21 7399398.09 5008005.94 132 7399440.17 5007787.46 
22 7399397.90 5008001.62 133 7399440.36 5007778.81 
23 7399396.29 5007982.52 134 7399440.63 5007772.10 
24 7399394.93 5007982.62 135 7399474.93 5007914.01 
25 7399393.91 5007964.18 136 7399441.20 5007764.60 
26 7399393.45 5007957.55 137 7399441.21 5007756.54 
27 7399393.28 5007954.13 138 7399484.80 5007654.28 
28 7399392.85 5007954.16 139 7399441.71 5007747.67 
29 7399391.62 5007938.04 140 7399441.85 5007744.52 
30 7399391.90 5007938.02 141 7399441.90 5007737.46 
31 7399391.56 5007932.60 142 7399441.98 5007733.34 
32 7399391.29 5007932.63 143 7399442.09 5007728 
33 7399397.86 5007906.21 144 7399442.54 5007721.71 
34 7399398.23 5007894.24 145 7399442.64 5007717.72 
35 7399398.29 5007890.68 146 7399442.71 5007713.75 
36 7399398.46 5007883.87 147 7399442.86 5007709.32 
37 7399398.50 5007882.37 148 7399443.18 5007701.01 
38 7399398.76 5007871.64 149 7399443.44 5007693.50 
39 7399399.06 5007859.02 150 7399443.76 5007684.86 
40 7399399.18 5007852.31 151 7399443.89 5007681.40 
41 7399399.92 5007821.18 152 7399444.03 5007677.76 
42 7399399.95 5007819.97 153 7399444.21 5007669.58 
43 7399400.51 5007797.37 154 7399444.38 5007666.65 
44 7399400.60 5007793.36 155 7399444.42 5007662.26 
45 7399400.71 5007790.40 156 7399445.01 5007646.68 
46 7399400.76 5007789.10 157 7399445.05 5007643.72 
47 7399400.89 5007785.68 158 7399445.50 5007635.47 
48 7399401.08 5007778.11 159 7399445.58 5007631.13 
49 7399401.16 5007768.05 160 7399445.92 5007615.68 
50 7399401.28 5007763.33 161 7399446.00 5007612.09 
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Број тачке Y X Број тачке Y X 
51 7399401.39 5007759.70 162 7399446.15 5007607.47 
52 7399401.43 5007758.40 163 7399446.41 5007600.20 
53 7399401.71 5007745.35 164 7399447.21 5007576.91 
54 7399401.63 5007737.39 165 7399453.63 5007600.43 
55 7399404.20 5007694.74 166 7399453.47 5007604.35 
56 7399404.56 5007690.34 167 7399453.33 5007607.41 
57 7399404.68 5007677.23 168 7399453.34 5007608.81 
58 7399404.69 5007670.88 169 7399452.75 5007623.00 
59 7399405.10 5007654.69 170 7399452.87 5007627.08 
60 7399405.38 5007642.39 171 7399452.72 5007631.33 
61 7399405.45 5007634.07 172 7399452.39 5007639.97 
62 7399406.64 5007634.10 173 7399452.33 5007643.74 
63 7399406.77 5007626.95 174 7399451.22 5007680.55 
64 7399406.88 5007620.96 175 7399449.22 5007731.62 
65 7399403.62 5007620.90 176 7399447.16 5007793.59 
66 7399403.86 5007614.81 177 7399446.31 5007818.35 
67 7399403.76 5007611.77 178 7399441.63 5007950.05 
68 7399395.42 5007925.58 179 7399440.42 5007989.54 
69 7399419.50 5007665.58 180 7399440.34 5007995.72 
70 7399416.77 5007743.02 181 7399445.66 5007996.27 
71 7399416.62 5007746.73 182 7399452.77 5007996.65 
72 7399415.65 5007770.77 183 7399462.84 5007997.17 
73 7399415.58 5007773.81 184 7399464.10 5007995.45 
74 7399415.19 5007786.29 185 7399464.54 5007991.54 
75 7399414.82 5007793.48 186 7399464.76 5007983.29 
76 7399414.96 5007793.49 187 7399464.88 5007982.00 
77 7399414.59 5007801.47 188 7399464.12 5007978.73 
78 7399414.39 5007806.63 189 7399464.22 5007974.95 
79 7399413.79 5007821.17 190 7399464.13 5007966.41 
80 7399411.02 5007902.71 191 7399464.54 5007959.15 
81 7399410.76 5007910.25 192 7399464.70 5007955.67 
82 7399411.19 5007910.27 193 7399466.01 5007932.83 
83 7399410.46 5007933.13 194 7399466.13 5007928.86 
84 7399410.29 5007935.82 195 7399466.53 5007919.93 
85 7399410.24 5007940.47 196 7399466.71 5007916.19 
86 7399409.82 5007955.87 197 7399465.92 5007916.16 
87 7399409.60 5007962.70 198 7399466.17 5007909.66 
88 7399409.32 5007970.68 199 7399469.30 5007834.95 
89 7399409.26 5007972.55 200 7399469.52 5007831.69 
90 7399409.14 5007975.74 201 7399469.58 5007820.33 
91 7399408.95 5007981.26 202 7399469.62 5007818.96 
92 7399408.91 5007984.64 203 7399469.79 5007814.62 
93 7399408.86 5007986.04 204 7399469.85 5007812.01 
94 7399408.79 5007989.67 205 7399470.57 5007787.80 
95 7399408.98 5007994.23 206 7399473.14 5007710.64 
96 7399432.90 5007995.24 207 7399473.37 5007703.22 
97 7399433.21 5007991.85 208 7399474.18 5007694.50 
98 7399433.46 5007981.96 209 7399474.13 5007692.32 
99 7399433.59 5007978.34 210 7399474.22 5007687.23 
100 7399433.98 5007971.96 211 7399474.35 5007686.13 
101 7399434.38 5007960.55 212 7399474.42 5007683.79 
102 7399434.39 5007956.93 213 7399474.47 5007678.89 
103 7399434.68 5007948.79 214 7399474.87 5007663.05 
104 7399434.97 5007941.98 215 7399474.99 5007654.64 
105 7399435.44 5007926.06 216 7399475.76 5007646.71 
106 7399435.79 5007918.09 217 7399475.92 5007640.65 
107 7399436.06 5007911.51 218 7399476.14 5007632.16 
108 7399435.96 5007911.03 219 7399476.37 5007625.11 
109 7399436.11 5007906.55 220 7399476.55 5007616.91 
110 7399436.49 5007900.51 221 7399476.83 5007609.44 
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Број тачке Y X Број тачке Y X 
111 7399436.50 5007896.45    

 
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
Планом нивелације се задржавају постојећи нивелациони елементи – коте нивелете 
саобраћајнице и нагиби нивелете саобраћајнице. 
 
 
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
4.3.1. Правила парцелације 
 
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 
деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову намену. 
 
4.3.2. Правила препарцелације 
 
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 
препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то су: 
- насељске саобраћајнице, 
- колски прилаз, 
- паркинг површина, 
- парк. 
 
4.3.3. Правила парцелације и препарцелације на површинама остале намене 
 
Планом је дат ПРЕДЛОГ парцелације на површинама остале намене – становање.  
 
Након доношења Плана потребно је урадити пројекат парцелације и препарцелације, на 
основу смерница из Плана, у складу са елаборатом посебних делова објекта - етажирање, 
тако да се формирају:  
- парцеле за четири стамбене јединице, са могућношћу даље парцелације (уситњавања 

парцела) у циљу стварања могућности  да свака стамбена јединица има своју 
парцелу;свака парцела намењена становању мора имати излаз на јавну површину/улицу, 
директно или преко приватног/дворишног прилаза; 

- парцеле дворишног прилаза/стазе до објекта, уз могућност њиховог каснијег припајања 
парцелама стамбених јединица испред којих се налазе, односно којима функционално 
припадају; 

- парцеле дворишта, уз могућност њиховог каснијег припајања парцелама стамбених 
јединица испред којих се налазе. 

 
 
5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
Овим Планом одређене су површине јавне намене за уређење и/или изградњу објеката јавне 
намене, и/или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу 
са посебним законом. Површине јавне намене чине: насељске саобраћајнице, колски прилази, 
паркинг површине и парк. 
 
Саобраћајну, комуналну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, као и 
озелењавање, потребно је изводити у складу са важећим законима и прописима који сваку 
појединачну област уређују. 
 
Површине, садржаји и објекти намењени јавном коришћењу морају бити грађени у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, број 22/15).  
 
На графичком приказу „2.6 План површина јавне намене и начин спровођења Плана“, дат је 
приказ површина јавне намене у обухвату Плана.  
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6.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ  

 
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 
Садржаји у оквиру обухвата Плана детаљне регулације (централни садржаји и стамбени 
објекти породичног становања) и даље ће бити везани на насељску саобраћајну мрежу преко 
саобраћајница из улица које оивичавају предметни део централних садржаја – радничких 
Колонија: 
- делови улица Светосавске и Цементашке – ГНС  на правцу запад - југ,  
- улица Карађорђева – СНС у правцу севера, 
- улица Омладинска – ПНС у правцу истока. 
 
Саобраћајна доступност овог дела централне зоне насеља Беочин у нередном периоду ће бити 
остварена преко главне насељске саобраћајнице у улицама Светосавској  (јужни део 
обухвата) и Цементашкој (западни део обухвата). Директна саобраћајна доступност ће се 
остваривати преко приступних саобраћајница унутар блока, у улицама  Стевана Петровића 
Брила, Милоша Обилића и Омладинске. Са севера приступ ће бити омогућен из улице 
Карађорђеве, преко сабирне насељске саобраћајнице. 
 
У оквиру јавних површина, ободних (главне и сабирне насељске) и унутарблоковских              
(приступне насељске и колског прилаза) саобраћајница, предвиђена је реконструкција и 
изградња саобраћајница, површина за немоторна кретања са свим потребним геометријским и 
нивелационим елементима. Системом саобраћајница са различитим степеном изграђености 
(колски прилаз 2,5 m, насељске саобраћајнице 3,0 -7,0) и комбинованим режимом саобраћаја 
(,) део централне зоне - стамбени комплекс „Колонија“ ће имати одговарајући ниво 
саобраћајног приступа и опслужености. 
 
Овим ће се омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава 
(путничких, возила за снабдевање и ургентних возила) у свим временским условима, као и 
одговарајуће одводњавање са свих саобраћајних површина и одговарајући ниво услуге. 
 
Површине за стационирање возила (мирујући саобраћај) у делу централне зоне „Колонија“ 
(узимајући у обзир специфичност предметног простора, величине парцела, постојећу 
изграђеност и друго) планирати искључиво кроз резервисане површине за ту намену.  
 
Постојеће површине за мирујући саобраћај у оквиру  регулационих ширина улица ове зоне 
(улице Светосавска, Цементашка и Омладинска) користиће се за краткотрајна паркирања са 
утврђеним избором система паркирања.     
 
Терминали јавног путничког саобраћаја ће се задржати на дефинисаним микролокацијама  у 
оквиру регулације главне насељске саобраћајнице (Цементашка улица). 
 
Изградњом пешачких, комбинованих пешачко-бициклистичких стаза и бициклистичких 
стаза/трака у оквиру регулације насељских саобраћајница омогућиће се и неометано и 
безбедно кретање ових учесника у саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања и 
њихову бројност. 
 
Положај свих елемената (коловозних површина, пешачких стаза, прикључака и саобраћајних 
површина) дат је у оквиру графичког приказа број „2.3аКарактеристични профили јавних 
саобраћајних површина“.  
 
 
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
 
Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуреје израда Идејних 
пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање 
одредби: 
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18); 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 87/18); 
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- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11); 

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање 
и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 
7/17);  

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 
Главна насељска саобраћајница  
 
У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију  
саобраћајних прикључака на исте, са следећим пројектним елементима: 
- Задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице; 
- Коловоз има ширину 7,0 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m и ивичним 

тракама (ивичњацима) од 0,25 m; 
- Носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по 

осовини); 
- Нагиб коловоза је једностран; 
- Паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или 

сепарисано; 
- Главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног, транзитног и 

јавног саобраћаја; 
- Бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког другог 

материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или 1,75 m (мин. 1,0 m) као 
једносмерне; 

- Вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко 
изграђених пешачких стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону линију. 

 
Сабирне насељске саобраћајнице 
 
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних улица, а у деловима насеља 

где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 16,01 m; 
- Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0 m), а мин. 5,5 m (2х2,75 m) у 

зависности од значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница; 
- Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак 

саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини); 
- Нагиб коловоза је једностран; 
- Паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или сепарисано, 

зависно од конкретне ситуације; 
- Бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког другог 

материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или 1,75 m (мин. 1,0 m) као 
једносмерне; 

- Вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, ширине мин. 1,5 m, обострано уз 
регулациону линију. 

 
Приступне насељске саобраћајнице 
 
- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у зависности од 

мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи нова регулација 
минимална ширина уличног коридора је 10,02 m; 

- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х3,0 m (мин. 2х2,75m) или за 
једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако се за њима 
укаже потреба); 

- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 60 kN по 
осовини); 

- Паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено; 

                                                           
1 За ширине коридора ПНС / СНС у појединим случајевима могуће је и једино оправдано (сви случајеви где су услови терена оштри и захтевни ) 

примењивати и мање ширине (редуковани профили само са коловозним и евентуално пешачким стазама) 6,0-8,0 m. У тим случајевима до израде 
ПДР-е за уличне коридоре, услови изградње на парцелама ће бити условљени померањем грађевинских линија на одређене удаљености које ће 
омогућити каснију коначну реализацију регулационих линија улица. 

2 За ширине коридора ПНС / СНС у појединим случајевима могуће је и једино оправдано (сви случајеви где су услови терена оштри и захтевни ) 
примењивати и мање ширине (редуковани профили само са коловозним и евентуално пешачким стазама) 6,0-8,0 m. У тим случајевима до израде 
ПДР-е за уличне коридоре, услови изградње на парцелама ће бити условљени померањем грађевинских линија на одређене удаљености које ће 
омогућити каснију коначну реализацију регулационих линија улица.   
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- Нагиб коловоза је једностран; 
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу 

прегледност и безбедност; 
- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,5 m где је то могуће у 

попречном профилу ако то није случај мин.ширине је 1,2 m   
 
Колски прилази парцелама 
 
У оквиру обухвата плана планиране су осим приступних саобраћајница (делимично 
изграђених) и колски прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза парцелама. 
Ширине коловоза, као и диспозиција  су утврђени на основу локалних услова. При 
пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторно-
пројектне основе:  
- Задржавање постојећих регулационих линија уз минималне корекције у случајевима где је 

то неопходно (обезбеђење проходности); 
- Колске прилазе изводити искључиво за колски приступ  грађевинским парцелама; 
- У деловима насеља (Колонија 1) где се уводи нова регулација мин. ширина регулације 

колског прилаза је 2,5 m; 
- Примена свих осталих услова изградње као и за све остале саобраћајнице у оквиру 

обухвата плана (коловозне конструкција, услови одводњавања); 
- Немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај обављати заједно на истим површинама. 
 
Аутобуска стајалишта 
 
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта придржавати 
се одредби Закона o превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 
68/15, 41/18, 44/18, 83/18, и 31/19) иПравилника о ближим саобраћајно-техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 
стајалишта („Службени гласник РС“, брoj 7/17). Такође, потребно је придржавати се следећих 
услова:  
- Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m); 
- Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 

m за два или за зглобни аутобус; 
- Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за 

осовинско оптерећење као за средње тежак саобраћај (мин.60 kN по осовини); 
- Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице коловоза. 
 
 
Стационарни саобраћај 
 
Паркинге за путничка возила треба пројектовати у оквиру насељских саобраћајница, у виду 
ламела уз ивицу коловоза, са паркинг местима димензија 5,0 m х 2,5 m. 
 
Препоруке норматива за паркирање путничких возила су дефинисане на основу  насељских 
садржаја, степена моторизације и локалних услова.Укупан број паркинг места (ПА) у оквиру 
површина јавне намене (посебне површине за намену паркирања, регулација саобраћајница) 
у обухвату ПДР-е,(постојећих и планираних) је 120. 
 
6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно причључак на јавну 
саобраћајницу, минималне ширине у зависности од зоне основне намене, уз сагласност 
управљача пута.  
 
 
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 
Цело насеље је покривено водоводном мрежом, која је на појединим деоницама у новим 
условима недовољних димензија, те је неопходна реконструкција на тим правцима, како би се 
избегло стварање уских грла потрошње.Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање свих улица и објеката питком водом, као и заштиту од пожара (хидрантска мрежа 
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одговарајућег пречника и притиска). С обзиром да постојећа мрежа, ни пречником ни 
положајем, не задовољава садашње потребе, предвиђена је замена и полагање новог 
цевовода у планом обухваћеним улицама. Мрежа ће се положити тачно по траси постојећих 
азбест цементних цеви, а вршиће се и замена чворова водоводне мреже и кућних прикључака 
у оквиру насеља „Колонија“. 
 
Канализациону мрежу пројектовати тако да је могуће вршити етапну реализацију, док је 
постројење за пречишћавање отпадних вода потребно изградити и на тај начин комплетирати 
систем. Сакупљање атмосферских вода решити сходно планираном изгледу улице и 
могућностима прикључења на канализацију (сливници, шахтови). 
 
Досадашњи начин сакупљања и одвођења отпадних вода није у потпуности задовољавао 
потребне прописе, те је неопходно у наредном планском периоду приступити реконструкцији 
постојећег система и доградњи нових делова система. Да би се овај задатак обавио успешно, 
потребно је израдити нову пројектно-техничку документацију, или ревидовати постојећу због 
примене савременијих материјала, по којој би се тај задатак реализовао у пуној мери, како не 
би долазило до стихијског развоја канализационе мреже. Неопходна је реконструкција 
канализационе мреже због дотрајалости постојеће мреже и превезивање постојећих одвојака 
секундарне канализационе мреже објеката у насељу „Колонија“. 
 
Атмосферске воде ће се из насеља и даље одводити системом отворених и зацевљених 
канала. Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити у реципијент након адекватног 
третмана. 
 
Предвиђен је посебан систем цевасте уличне каналске мреже за прихватање и спровођење 
сувишне атмосферске воде са свих кровних, коловозних, поплочаних, зелених и осталих 
уређењих површина. Крајњи реципијенти су потоци, односно река Дунав. Димензионисање 
каналске мреже спровести на одговарајућу, "рачунску" кишу која ће се утврдити анализом у 
идејним пројектима. 
 
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
 
Изградњу водоводне мреже и објеката вршити према следећим правилима: 
-уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу; 
-минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад темена 

цеви; 
-јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу; 
-на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на прописним 

растојањима; 
-јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm; 
-динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне не би 

накнадно раскопавале; 
-при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно је 

прибавити сагласности надлежних институција; 
-водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 
-израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне водоводне 

мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу дистрибутивне 
водоводне мреже; 

-сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести у 
складу са законском регулативом и уз сагласност надлежних органа. 
 

Изградњу канализационе мреже и објеката вршити према следећим правилима: 
-у насељу планирати и градитиканализациону мрежу као сепаратну, тако да се посебно 

прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде; 
-уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних 

саобраћајница; 
-минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад темена 

цеви; 
-динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте неби 

накнадно раскопавале; 
-при проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., 

потребно је прибавити сагласности надлежних институција; 
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-канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 
инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

-минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према важећим 
прописима и стандардима; 

-црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој површиниса 
прилазом за сервисно возило; 

 
Изградњу атмосферске канализације и објеката вршити према следећим правилима: 
-атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз 

уличнесаобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-
економскеанализе; 

-атмосферску канализацију поставити изнад нивоа поземних вода, уз обавезнозаптивање 
спојева; 

-израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мрежеза 
подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом задимензионисање 
канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу,реконструкцију и доградњу свих 
потребних објеката за потребе одвођењаотпадних вода; 

-приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да котадна 
новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се 
прикључење у горњој трећини. 

 
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 
 
Прикључењеглавногобјектанаводоводнумрежуизвестипремаусловиманадлежногкомуналногпре
дузећа. 
Прикључакобјектанаводоводнумрежуизвестипреководомерногшахтасмештеногнапарцеликорис
никанамин. 1,0 m изарегулационелиније. Ускладусаусловимапротивпожарнезаштите, 
гдејепотребнопредвидетиизградњупротивпожарнехидрантскемреже. 
 
Прикључењеглавногобјектанаканализационумрежуизвестипремаусловиманадлежногкомунално
гпредузећа. Дубинуукопавањанаместуприкључењасводитинадубинупостојећегцевовода. 
 
Условночистеатмосферскеводесакрововаобјеката, 
могусебезпречишћавањаупуститиуотворенуканалскумрежу. 
 
 
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 
Напајање електричном енергијом обезбеђено је преко изграђених електроенергетских 
објеката дистрибутивног система електричне енергије: 20 kV и 0,4 kV надземни и подземни 
водови, монтажно-бетонска трансформаторска станица „Ресторан“, 20/0,4 kV, снаге 630 kVА и 
зидана трансформаторска станица „Момачке зграде“ 20/0,4 kV, снаге 630 kVА. 
 
Прикључење нових потрошача вршиће се у складу са условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије. 
 
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских 
водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим 
дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће 
бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-бетонска 
постоља на јавној површини у путном појасу саобраћајног коридора или њиховом уградњом 
на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објекта купаца.  
 
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати тамо где је грађена подземна електроенергетска 
мрежа, а расветна тела поставити на стубове. Тамо где је изграђена надземне 
електроенергетске мреже, светиљке поставити на стубове електроенергетске мреже.  
 
Зарасветнателакориститиизворесветлостиускладусановимтехнологијамаразвоја и мерама 
енергетске ефикасности. 
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Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 
11/96). 
 
 
6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 

 
- Електроенергетску мрежу за потребе нових корисника (пословни објекти) и мрежу у 

парковској површини градити подземно, постојећа надземна електроенергетска се 
задржава;  

- електроенергетске каблове полагати на мин. дубини од 0,8 m;  
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза; 
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза; 
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке; 
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- при укрштању са каналом енергетски кабл се поставља у заштитну металну цев  
Ф 160 mm до 0,5 m шире од спољних ивица канала, тако да je могућа замена кабла без 
раскопавања канала; 

- вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви треба да 
износи најмање 1,2 m; 

- штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним 
цевима; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 
- нa крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке; 
- надземну електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 
400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“, бр. 18/92); 

- стубове надземног вода градити као слободностојеће; 
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница; 
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m; 
- сигурносна удаљеност надземних водова напона 20 kV од неприступачних делова објеката 

(кров) треба да буде 3,0 m, а сигурносна удаљеност приступачних делова објекта 4,0 m. За 
нисконапонску мрежу, за приступачне делове објекта, сигурносна удаљеност износи 1,25 
m.  

 
 
Услови за изградњу јавног осветљењa 
 
- Светиљке за осветљење поставити на стубове расвете и декоративне канделабре поред 

саобраћајница и пешачких стаза у парковској површини и деловима где постоји подземна 
електроенергетска мрежа; 

- у уличним коридорима где је надземна електроенергетска мрежа расветна тела поставити 
на стубове електроенергетске мреже; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 
 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 
 
- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном 

коридору градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим површинама 
типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система 
електричне енергије; 

- дистрибутивне трансформаторке станице могу се градити на површинама јавне намене, као 
и на осталим површинама уз обезбеђење права службености кориснику послужног добра 
ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција  Рума“ на парцели на којој 
се гради трансформаторска станица; 

- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као 

слободностојећи објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором 
називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и 
двоструке (са два трансформатора називне снаге до  
630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода); 

- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног 
облика минималних димензија 5,8 х 6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1 х 6,3 m за 
изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским приступом 
са једне дуже и једне краће стране; 

- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних 
димензија 4,2 х 2,75 m за постављање стуба за трансформаторску станицу; 

- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети 
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање 
утрошене електричне енергије јавног осветљења; 

- напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места прикључења, 
по условима надлежнoг оператора дистрибутивног система електричне енергије. 

 
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката  
трансформаторских станица 
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Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа иобјеката трансформаторских 
станица вршиће се на основу овог Плана и услова надлежних оператора преносног и 
дистрибутивног система електричне енергије. 
 
На постојећим и будућим објектима дистрибутивног електроенергетског система ће се вршити 
радови на одржавању и реконструкцији, у циљу очувања поузданог и сигурног напајања 
конзумног подручја, увођења у систем даљинског управљања, као и ради повећања 
капацитета дистрибутивног електроенергетског система због потреба конзума. Наведени 
радови подразумевају замену проводника надземних и подземних водова, са или без 
повећања пресека, замену изолације код надземних водова, замену надземних водова 
кабловским водовима, замену голих проводника надземних водова СКС-ом, замену 
трансформатора у трафостаницама исте или веће снаге. 
 
Зона заштите електроенергетских објеката 
 
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно закону, 
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити 
засађивати дрвеће и друго растиње. 
 
Оператор дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку 
редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта. 
 
Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод или 
поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се 
онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског 
субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.  
 
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 
проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  
број 145/14) и износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 
- за голе проводнике 10 m; 
- за слабо изоловане проводнике 4 m; 
- за самоносеће кабловске снопове 1 m. 
 
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m. 
 
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 
- Услове, начин и место прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) 

дефинише надлежни оператор дистрибутивног система у складу са плановима развоја 
ДСЕЕ, законским и другим прописима; 

- прикључење корисника на ДСЕЕ се планира на средњенапонском нивоу (20kV) и на 
нисконапoнском нивоу (0,4kV), у зависности од захтеване снаге и потреба корисника;  

- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 
изградити подземни или надземни прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ);  

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

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 43,47 kW 
прикључење се врши са нисконапонске мреже, уз проверу задовољења напонских 
прилика, граде се искључиво као кабловски подземни уз коришћење слободностојећих 
ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту (типски ормани ПОММ-1 - за 
једно бројило снаге до 43,47 kW, ПОММ-2, ПОММ-4, ПОММ-6), постављених на 
припадајућем армирано-бетонском постољу САБП/300, САБП/600 са или без КПК ЕВ-1П, 
САБП/800 са или без КПК ЕВ-2П, са постављањем ормана мерног места у регулационој 
линији парцеле корисника или на јавној површини у траси мреже поред прикључног стуба 
надземне мреже или прикључног дистрибутивног разводног ормана подземне кабловске 
мреже; 
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- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом преко 43,47 kW до 
200kW прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 
трансформаторске станице;  

- прикључци снаге са везивањем у напојној дистрибутивној трафостаници (20/0,4kV), 
уколико постоје довољни слободни капацитети у трафостаници, се граде искључиво као 
кабловски подземни једноструким или двоструким водом типа PP00-YAS 4x150 mm2 уз 
коришћење слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту 
(типски ормани ПИ-1/a, ПИ-1/б и ПИ-1/ц), постављених на армирано-бетонском постољу са 
или без кабловске прикључне кутије у истом и са постављањем ормана мерног места у 
регулационој линији парцеле корисника на граници са јавном површином. 

 
 
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 
У постојећим улицама постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. Постојећа 
дистрибутивна гасоводна мрежа својим положајем и капацитетом пружа могућност даљег 
проширења ради снабдевања планираних садржаја на овом простору.  
 
У новопланирaној улици, предвиђена је изградња дистрибутивне гасоводне мреже у уличном 
коридору. 
 
Приликом одржавања, заштите, уређења и изградње термоенергетске инфраструктуре 
потребно jeиспоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник 
РС“, број 86/15), као и техничке услове добијене од надлежних институција, органа, 
организација, јавних и енергетских система и привредних субјеката са чијим 
инфраструктурним објектима се гасовод укршта, паралелно води или пролази у близини. 
 
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 
Правила грађења за  гасоводе притиска до 16 бара 
 
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима. 
 
Приликом изградње гасовода у близини стамбених и других објеката не сме се угрозити 
стабилност објеката (применити додатне мере заштите уколико је то потребно). 
 
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 
ивице цеви до темеља објекта) 
 
Радни притисак MOP ≤ 4 bar (m) 
Гасовод од полиетиленских цеви 1 
 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 
MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 
 

Инфраструктурни и други објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
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Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 
2,0 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на 
гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу. 
 
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже 
и стубова далековода 
 
Минимално растојање 
Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 
1 kV ≥ U 1 1 
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

 
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не 
сме угрозити стабилност стуба. 
 
Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног 
продора гаса у канализацију. 
 
Локација МРС 
 
Минимална хоризонтална растојања МРС од стамбених објеката и објеката у којима 
стално или повремено борави већи број људи 
 
Капацитет 
m3/h 

MOP на улазу 
MOP ≤ 4 bar 

до 160 уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона опасности) 
 
 
Минимална хоризонтална растојања МРС од осталих објеката 
 

Објекат MOP на улазу 
MOP ≤ 4 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 
Локални пут 3 m 
Интерне саобраћајнице 3 m 
Јавна шеталишта 3 m 
Трансформаторска станица 10 m 

Надземни електроводови 
0 bar < MOP ≤ 16 bar: 
1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 
1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

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

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

Објекат Минимална дубина укопавања 
(cm) 

до дна одводних канала путева  100 
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до горње коте коловозне конструкције пута 135 
 
Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за 
тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да 
минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 
 
Заштитни појас гасовода за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе гасовода на обе 
стране. 
 
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности без писменог 
одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном појасу гасовода забрањено је 
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.  
 
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са 
захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима управљача 
јавног пута. 
 
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима 
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar 
(„Службени гласник РС“, број 86/15). 
 
 
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 
 
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону 
мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење 
широкопојасних сервиса.  
 
Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. Каблове полагати у коридорима 
саобраћајница и зеленим површинама.  
 
6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре 
 
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе 

електронских комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);  
- ЕК мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  зеленим површинама или у 

случају потребе у пешачким површинама; 
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m код полагања каблова у ров, 

односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у мини ров и 0,1-0,15 у микроров у коловозу, 
тротоару и сл.; 

- ако већ постоје трасе, нове ЕК каблове полагати у исте; 
- минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и хоризонтално 

растојање (паралелан ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК инсталација, и 
траса свих других будућих подземних инсталација (водовода, атмосферске канализације, 
фекалне канализације, електроенергетских каблова за напоне до 1 kV, инсталација КДС-а, 
гасовода средњег и ниског притиска), мора бити 0,5 m; 

- минимална хоризонтална удаљеност средњенапонских 20 kV (за напоне преко  
1 kV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на трасе 
постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m; 

- уколико се прописана удаљеност у односу на EK инсталације не може постићи, на тим 
местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, 20 kV 
електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице приближавања, с 
тим да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација најмање 2,0 m; 

- минимална вертикална удаљеност (при укрштању инсталација) високонапонских ВН 20 kV 
електроенергетских каблова у односу на трасе постојећих EK инсталација треба да буде 
мин. 0,5 m; 
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- уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба 
поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална удаљеност не сме 
бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буде од добро 
проводљивог материјала, а за EK каблове од лоше проводљивог материјала; 

- на местима укрштања све будуће подземне инсталације, обавезно положити испод 
наведених постојећих EK инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90 
степени, али не сме бити мањи од 45 степени; 

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

- уколико се у непосредној близини траса свих наведених подземних EK каблова, и празних 
ПЕ цеви пречника 40 mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски путеви, 
паркинг простори, или неке друге површине са тврдим застором, ивица истих мора бити на 
минималном хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова од 1,0 m; 

- ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских 
комуникационих уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ и изводних EK стубова 
који су постављени у зеленом појасу улицe, морају бити на минималном хоризонталном 
растојању у односу на трасу будућих подземних инсталација, ивице коловоза, приступних 
путева, паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m; 

- уколико се планирани коловози, колски прелази, паркинг простори или неке друге 
површине са тврдим застором прекривају трасу наведених постојећих EK каблова, исти 
морају бити израђени од решеткастих „МЕ-БА“ елемената да би се омогућио стални приступ 
EK кабловима, или се на целој дужини EK кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, 
паркинг простор и сл., мора планирати полагање празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 
mm (поред трасе постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m). 
 

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и 
уређаја (ИПАН) 
 
ИПАН, МСАН, мини ДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји, могу се градити у оквиру уличних коридора 
(улични кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају 
преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну 
инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са 
обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на 
јавну инфраструктуру. 
 
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним или 

надземним прикључком по условима надлежног предузећа; 
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

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

 
 
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
На простору обухвата Плана је потребно приликом планирања/пројектовања очувати остатке 
Парка и унапрeдити стање ботаничких и архитектонских садржаја који су лоцирани између 
Цементашке улице и објеката радничке „Колоније“. Потребно је повећати функционалност и 
естетску атрактивност Парка, уз истовремену заштиту биодиверзитета овог дела урбаног 
подручја. 
 
Такође, у обухвату Плана је потребно формирати и линијско зеленило у оквиру уличних 
коридора и паркинг простора.  
 
Парк 
 
У оквиру парковске површине приликом реконструкције предвидети више функционалних 
простора који ће омогућити место за окупљање, миран одмор и шетњу и простор за 
рекреацију и игру деце.   
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Реконструкција Парка обухвата елиминацију старих девастираних биљних врста и садњу 
нових здравих садница доминантних врста у Парку, као и врста које су прилагођене 
станишним условима. Задржати све здраве и неговане саднице, а посебно саднице липе, 
келреутерије и два стабла платана. Такође приликом планирања/пројектовања парка 
потребно је предвидети баријере којима би оградили парк и заштитили зелене површине. За 
баријере се могу користити ивичњаци, бетонске кугле, стубови за ограђивање. 
 
Препоручује се примена следећих дрвенастих врста: Tilia argentea (сребрнолисна 
липа),Koelreuteria paniculatа (келреутерија),Styphnolobium japonicum (софора),Paulownia 
tomentosa (пауловнија), Liriodendron tulipifera(тулипановац), Liquidambar styraciflua 
(ликвидамбар), Fraxinus excelsior (бели јасен), Celtis australis (копривић), Acer pseudoplatanus 
(горски јавор),Betula veruccosa (бреза), Prunis pisardii (црвенолисна трешња), Cercis 
siliquastrum (јудино дрво).  
 
Од четинарских врста предвиђене су следеће саднице: Cedrus deodara (кедар), Chamaeciparis 
lawsoniana (пачемпрес), Cupresus sempervirens (чемпрес) и Abies concolor (дугоигличава јела).  
 
Пожељно је уношење жбунастих врста декоративних цветова или плодова, као и различитих 
нијанси листова у циљу повећања естетских вредности Парка. Препоручује се примена 
следећих жбунастих врста: Magnolia spp. (магнолија), Forsythia x intermedia (хибридна 
форзиција), Pyricantha coccinea (ватрени грм), Prunus laurocerasus (ловор вишња), Thuja 
occidentalis (западна туја), Јuniperus squamata (хималајска боровица), Juniperus virginiana 
(вирџинијска клека), Juniperus chinensis (кинеска боровица). 
 
Предвидети формирање цветних површина од различитих врста трајница. У Парку је потребно 
задржати што већи проценат површина под травним покривачем, уз коришћење смеша трава 
отпорних на гажење. 
 
У зони пословања применити ободно озелењавање ниским растињем, у сврху постизања 
ефекта визуелне и функционалне целовитости овог простора. 
 
Формирати мрежу пешачких стаза која ће повезати стамбене и  пословне објекте и бити у 
функцији шетње и рекреације, како би се избегло прављење дивљих стаза и девастација 
травних површина од стране корисника. Пешачке стазе и платое формирати на простору 
Парка  адекватним поплочањем (бехатон, штампани бетон).  
 
Такође, потребна је обнова и постављање додатних елемената урбаног мобилијара 
(надстрешнице, клупе, расвета, корпе за отпатке, канделабри, справе за игру деце, фонтана). 
Справе за игру деце поставити на природну подлогу. Предвидети и терен за баскет, који треба 
поставити на подлогу од рециклиране гуме. 
 
Зелене површине Парка ће преко линијског зеленила повезати остале категорије зеленила у 
насељу у систем зелених површина. Формирање и одржавање зелених површина у обухвату 
Плана ће омогућити унапређење микроклиматских услове (повећање релативне влажности 
ваздуха, пречишћавање ваздуха, регулисање јачине ветра, смањење температуре, смањење 
буке), утицати на смањење негативних ефеката Lafarge-БФЦ и унапредити визуелно – 
естетске карактеристике овог дела насеља. 
 
Зеленило уличних коридора и зеленило паркинг простора 
 
Уређење зелених површина у виду линијског зеленила је потребно дуж коридора 
саобраћајница Цементашке и Светосавске улице, као и уличног коридора између радничке 
„Колоније“ и Парка.  
 
На паркинг просторима, такође, формирати линијско зеленило од високих лишћара и лишћара 
средњег раста које треба засадити након сваког трећег паркинг места. Паркинг простор 
оивичити живом оградом од нижих жбунастих врста која би представљала визуелну баријеру 
између Парка и објеката пословања. 
 
За линијско зеленило се препоручују следеће саднице: Tilia alba (сребрнолисна 
липа),Liriodendron tulipifera(тулипановац), Liquidambar styraciflua (ликвидамбар), Fraxinus 
excelsior (бели јасен), Celtis australis (копривић), Acer pseudoplatanus (горски јавор).  
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За живу ограду су погодне следеће жбунасте врсте: Ligustrum ovalifolium (калина), Prunus 
laurocerasus (ловор вишња), Berberis thumbergii (жутика), Buxus sempervirens (шимшир), 
Hibiscus syriacus (сиријска ружа), Taxus baccata (тиса). 
 
Правила за озелењавање 
 
- Обавезна је израда  пројектне документације за обнову и реконструкцију „Старог парка“ 

(Парка), и пројектне документације који подразумевају партерно уређење и озелењавање 
којим ће се дефинисати положај стаза и њихово поплочање, вртни мобилијар, избор и 
количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере 
неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Обавезно прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе за израду техничке 
документације и применити мере заштите у складу са  њиховим условима; 

- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким 
нормативима за пројектовање зелених површина: 

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

 
- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m; 
- Избор дендролошког материјала оријентисати на предложене и аутохтоне врсте; 
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%; 
- Примена четинарских врста максимално треба да износи 20% на целој површини Парка, и 

то само уз планирано интензивно одржавање;  
-  Избегавати примену инвазивних врста током реконструкције Парка. На нашим подручјима 

су инвазивне следеће биљне врсте следеће: циганско перје (Asclepias syriaca), 
јасенолисни јавор(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha 
fruticosa), западникопривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави jасен (Fraxinus 
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimiflium), 
петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotna), jапанска 
фалопа (Reynouria syn Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест 
(Ulmus pumila). 

 
 
 
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА 
 
7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
На основу услова Покрајинског завод за заштиту природе, утврђено је да се на подручју 
обухвата Плана не налазе заштићена подручја, ни подручја која су планирана за заштиту. 
 
Приликом планирања/пројектовања Парка препоручује се очување остатака Парка као и 
унапређење стања ботаничких и архитектонских садржаја. У партеру у зони парковског 
зеленила задржати што већи могући проценат травних површина. У спрату дрвећа 
препоручује се задржавање здравих старих стабла липе у дрвореду уз стазу на Цементашкој 
улици у обе зоне, као и стабла липе, келреутерије и два стабла платана у оквиру зоне 
парковског зеленила. Препоручује се попуњавање дрвореда доминантном врстом, уношење 
живе ограде у појас између стазе и саобраћајнице, уношење жбунастих врста декоративних 
цветова или плодова, јестивих плодова за птице, као и различитих нијанси листова у циљу 
повећања естетских вредности Парка. Предвидети партерно уређење формирањем цветних 
површина, a у зони пословања ободно озелењавање ниским растињем у циљу постизања 
ефекта визуелне и функционалне целовитости простора обухваћеног Планом. 
 
Забрањено је уклањање вегетације у Парку у периоду од 15. марта до 15. августа,  које се 
прописује у циљу очувања строго заштићених врста птица. 
 
Кроз концепт озелењавања унутар граница Плана: 
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- Формирати систем јавног зеленила и повећати проценат зелених површина у обухвату 
Плана и одржавати их у блиско природном стању; 

- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20%, а оптимално 50%, a 
примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним 
зеленим површинама са наглашеном естетском наменом; 

- Очувати зелене површине унутар блокова са становањем као преовлађујућом наменом и 
повезати их у целину; 

- Избегавати примену инвазивних врста токомуређења зелених површина и подизања 
заштитног зеленила. 

 
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би 
могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да пријави надлежном 
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе. 
 
 
7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
Према условима добијеним од Покрајинског завода за заштиту споменика културе, а на основу 
резултата претходних рекогносцирања и истраживања терена, утврђују се следећи услови 
заштите:  
- За све објекте од споменичког значаја и археолошке локалитете, као и за 

њиховунепосредну околину (припадајуће парцеле) важе одредбе Закона о културним 
добрима („Службени гласник PC“, број 71/94). За радове на тим објектима сходно 
члановима 99-110 Закона о културним добрима, власници-носиоци права коришћења 
морају прибавити посебне услове - мере техничке заштите од стране Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе Петроварадин, као и сагласност на пројектну документацију. 

- Свака врста интервенције на споменицима културе, евидентираним целинама ипојединачним 
објектима мора се темељити на мерама техничке заштите како би се сачувала културно-
историјска основа настанка и развоја подручја и објеката. 

 
8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих извора енергије и 
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 
технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова. 
 
У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђивања одрживе 
градње, применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе 
објеката, неопходно је унапредити енергетска својства објеката. Применом одговарајућих 
система, материјала, уређаја, енергената и слично, оствариће се унапређење енергетске 
ефикасности. 
 
Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и 
личног стандарда. Коришћење обновљивих извора енергије утиче на раст животног 
стандарда, очување и заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, 
сунчева енергија, енергија ветра и друго. 
 
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се: 
- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се 

амбијент сличан природном), 
- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености 

сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова-као компензација 
окупираном земљишту, 

- сопственом производњом енергије и другим факторима,  
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора 

енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења.  

 
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни 
света), заштита од сунца, природна вентилација и сл, 
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- примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 
површина),  

- примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост 
и друге мере), 

- примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена 
савремених котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 
даљинско грејање, примена савремених топлотних подстаница, регулација температуре, 
уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере), 

- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура 
регулише или се може снизити, могуће у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, 
влажности и чистоће ваздуха), 

- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки 
ради обезбеђивања потребног квалитета осветљености). 

 
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у 
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење објеката. 
 
 
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 

ЉУДИ 
 
У контексту заштите и одрживог развоја предметног подручја, у складу са планираним 
концептом уређења, који је опредељен за изградњу садржаја претежно породичног 
становања, Планом су  дефинисане мере заштите животне средине (мере заштите ваздуха, 
воде, земљишта, мере заштите од буке). Неопходно је обезбедити функционисање 
планираних садржаја на оптималан начин, у циљу превенције  деградације и заштите 
исцрпљивих природних ресурса и унапређења микроклиматских и санитарно хигијенских 
услова предметног простора.  
 
Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитет ваздуха, као 
природног ресурса, с обзиром на близину „Lafarge-BFC“, односи се на настављање вршења 
мониторинга квалитета ваздуха  на основу утврђене мреже мерних станица и/или мерних 
места у државној и локалној мрежи мерних станица, у складу са законском регулативом и 
условима од стране надлежне институције.  
 
Заштита ваздуха  од евентуалног загађења ће се обезбедити поштовањем одредаба Закона о 
заштити ваздуха, којим су уређене обавезе субјеката чије делатности утичу или могу утицати 
на квалитет ваздуха и обезбеђењем природног гаса за грејање објеката у обухвату Плана 
односно прикључењем на дистрибутивну гасну мрежу. 
 
Поред адекватног снабдевања  свих улица и објеката питком водом, као и за заштиту од 
пожара, заштита вода од загађења обезбеђује се изградњом сепаратне канализационе мреже, 
забраном испуштања загађених вода и свих штетних материја у реципијенте, пречишћавањем 
отпадних вода до одговарајућег капацитета, као и предузимањем других општих и посебних 
мера. 
 
Мере за санирање штетних утицаја на земљиште првенствено се односе на примену свих 
законских прописа и стандарда при изградњи инфраструктурних објеката, као и заштиту од 
евентуалних загађења.  
 
Заштита земљишта од потенцијалне деградације ће се обезбедити: 
- изградњом санитарне и атмосферске канализације, као и предузимањем превентивних 

мера при претакању или претовару материја које имају загађујући карактер, 
- адекватним управљањем комуналним и осталим врстама отпада који настаје на простору у 

обухвату Плана и  
- редовним одржавањем простора за држање посуда за привремено сакупљање отпада 

(контејнера и канти), њиховим пражњењем од стране надлежног комуналног предузећа и 
применом мера којима се спречава расипање отпада по околини из посуда за сакупљање. 

 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу 
или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање 
испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје 
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делатности на квалитет земљишта и обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о 
заштити земљишта и другим законима. 
 
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да 
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности 
изврши испитивање квалитета земљишта. 
 
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних 
вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у 
циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 
Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини.  
 
Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на акустичко зонирање на својој територији 
(што обухвата и предметни простор), одређивање мера забране и ограничења у складу са 
Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, 
обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији и 
вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини. 
 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини  прописани су индикатори 
буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.  
Према потреби, надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 
Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 
подзаконским актима. 
 
Озелењавање простора у обухвату Плана формирањем планираних категорија, укључујући 
парк, биће у функцији унапређења санитарно хигијенских и амбијенталних услова овог дела 
насеља. 
 
Да би се избегао негативан утицај на живот и здравље људи, при изградњи инфраструктурних 
објеката је неопходно водити рачуна о поштовању прописа о техничким нормативима и 
стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при постављању и извођењу, 
односно изградњи објеката, као и неопходним удаљеностима инфраструктурних објеката од 
одређених садржаја.  
 
За  све објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган 
прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о 
заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о 
садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 69/05) 
и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 
114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите простора у контексту 
заштите животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидента. 
 
 
 
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ 

СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују 
штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Законом о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се конкретне мере и 
активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења 
ризика катастрофа и План заштите и спасавања. 
 
Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, пожара, метеоролошких 
појава: атмосферске падавине - киша, град, атмосферско пражњење, ветрови. 
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Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на картисеизмичког хазардаза повратни 
период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VII степен сеизмичког интензитета према 
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98).  
У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване 
деформације за VII степен, сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица 
манифестовати „силан земљотрес“. 
 
Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу објеката, 
примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., 
као и строго поштовање и примену важећих грађевинско техничких прописа за изградњу 
објеката на сеизмичком подручју. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за 
изградњу или реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен 
сеизмичког интензитета према (VII степен ЕМС-98), како би се максимално предупредила 
могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством. Мере заштите од земљотреса обезбедиће 
се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне 
ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се 
обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 
 
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 
искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 
Могућност настанка пожара је већа у производним објектима и складиштима робе и 
материјала са веома високим пожарним оптерећењем. Мере заштите од пожара обухватају 
урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
 
Заштита од пожара се обезбеђује:  
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске 

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

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

ватрогасна возила); 
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између 

производних, складишних, пословних објеката, помоћних објекатаи сл.) 
у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима и 
стандардима који уређују ову област. 
 
Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за 
објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од 
пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу 
Сектора за ванредне ситуације). 
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 
 
Појава града је најчешћа у периоду од априла до септембра. Заштита од града се  обезбеђује 
лансирним (противградним) станицама, са којих се током сезоне одбране од града испаљују 
противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних 
станица (500 m) у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, 
као и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне 
облаке. У оквиру обухвата Плана не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом 
заштитном зоном. 
 
Атмосферске воде ће се из насеља и даље одводити системом отворених и зацевљених 
канала. Предвиђен је посебан систем цевасте уличне каналске мреже за прихватање и 
спровођење сувишне атмосферске воде са свих кровних, коловозних, поплочаних, зелених и 
осталих уређењих површина. Крајњи реципијенти су потоци, односно река Дунав.  
 
 
На посматраном подручју доминирају ветрови из источног односно југоисточног правца 
(кошава) и северозападног правца. Брзина ветра на овом подручју се креће у интервалу од 
1,8-2,6 m/s, с тим што је максимална брзина у марту, а најмања у  августу. Основне мере 
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заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих 
ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице и канале. 
 
 
10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ 
 
У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у 
обухвату  Плана не налазе севесо постројења/комплекси.  
 
Међутим, у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником 
о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о 
безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као полазни 
основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од 
граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве 
зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође, 
идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о листи опасних 
материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које 
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник PC“, бр. 41/10 и 
51/15).  
 
Због претходно наведеног je потребно пажљиво планирати лоцирање и изградњу нових 
севесо постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних 
материја, како би се избегле лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно 
управљање безбедношћу од хемијског удеса и ограничиле последице тих удеса по здравље 
људи и животну средину. 
 
 
10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА 
 
За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације нема посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 
 
У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 87/18), ради заштите од елементарних непогода и других 
несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру 
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
 
Као други заштитни објекти користе се просторије, прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара. Приликом изградње и/или реконструкције стамбених и пословних 
објеката, препорука је да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако 
објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. 
 
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или 
реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити се 
склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове. 
 
 
11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних 
површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других 
објеката за јавно коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са 
инвалидитетом.  
 
Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, 
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих 
се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике 
или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.  
 
Објекти за јавно коришћење у обухвату Плана су: објекти спорта и рекреације (фудбалски 
стадион и базен), колске, пешачке саобраћајнице и објекти преко канала (мостови). 
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При планирању, пројектовању и грађењу саобраћајних (колских и пешачких) површина, 
прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката за јавно 
коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи приступачности за све потенциjaлне 
кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).  
 
 
 
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну 
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску 
мрежу, дистрибутивну гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Такође, 
прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност 
предузећа, надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 
 
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева 
могућност колског прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну, канализациону, 
електроенергетску, гасну и електронску комуникациону мрежу.  
 
За потребе издавања одговарајућих дозвола и аката у складу са Законом, неопходно је 
обезбедити одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, 
односно обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру, која је неопходна за 
нормално функционисање објеката одређене намене.  
 
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање 
одговарајућих дозвола и аката у складу са Законом, дат је по зонама и целинама у обухвату 
Плана, за које се одговарајуће дозволе и акта у складу са Законом издају директном 
применом овог Плана:  
1. Зона становања: саобраћајна, комунална, електроенергетска и електронска комуникациона 

инфраструктура. 
2. Зона пословања: саобраћајна, комунална, електроенергетска и електронска 

комуникациона инфраструктура. 
 
 
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења се доносе за зоне у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне 
грађевинске парцеле као основ за издавање локацијских услова. 
 
За потребе реализације планских решења у обухвату Плана дефинисани су урбанистички 
критеријуми и услови за градњу планираних садржаја: 
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII степени 

сеизмичког интензитета према ЕМС-98 скали, 
- спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне 

средине у складу са Законом о заштити животне средине, 
- обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или 

палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста 
пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе, 

- препорука је да се, пре извођења радова на реконструкцији, санацији и адаптацији 
објеката становања, претходно прибаве посебни услови о мерама техничке заштите од 
надлежне институције, 

- при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од 
пожара, 

- објекти јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити тако да особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и 
рад. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 
2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА 
 
Правила за изградњу објеката у зони становања дата су према предлогу парцелације за зону 
становања (графички прилог „2.3б Предлог парцелације“). 
 
2.1.1. Правила грађења за објекте становања 
 
Врста и намена објеката који се могу градити  
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле (у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле), 
на којој не постоји изграђен објекат, дозвољена је изградња главног објекта (мање стамбене 
јединице). 
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле (у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле), 
на којој већ постоји изграђен главни објекат, дозвољена је изградња помоћног објекта 
(гаража, остава, ограда, и сл.), односно објекта који је у функцији коришћења главног 
објекта, а чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.  
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Грађевинске парцеле ће бити формиране према Пројекту парцелације/препарцелације у 
складу са условима датим Планом (тачка 4.3.3. Правила парцелације и препарцелације на 
површинама остале намене). Овим Планом је дат предлог парцелације (графички прилог 
„2.3б Предлог парцелације“). 
 
Парцеле под изграђеним стамбеним објектима формирати након урађеног пројекта етажирања 
и решених имовинско-власничких односа.  
 
Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске 
парцеле, највећи дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или 
спратност 
 
Максималан дозвољен индекс заузетости у овој зони је 70%. 
 
Дозвољена спратност главног објекта је макс. П+Пк (приземље и поткровље), при чему је 
неопходно испоштовати висину слемена/стрехе постојећих објеката Колонија. 
 
Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П (приземље). 
 
Услови за изградњу објеката 
 
Главни објекат на парцели могуће је градити на међи, ако објекти на суседним парцелама 
немају отворе са те стране. Међусобни размак између два стамбена објекта на двема суседним 
парцелама не може бити мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те стране (потребно 
је да се обезбеди довољна количина дневне светлости у просторијама постојећих објеката на 
суседним парцелама). 
 
Помоћни објекат на парцели може да се гради на међусобном размаку од 0,0 m ако су 
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак 
не може бити мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те стране (потребно је да се 
обезбеди довољна количина дневне светлости у просторијама постојећих објеката на 
парцели). 
 
Кровне равни гараже морају имати пад у сопствено двориште и врата гараже се морају 
отварати око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже, уколико је гаража постављена 
на регулациону линију. 
 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом оградом или 
транспарентном оградом висине макс. 1,0 m.  
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Ограда се поставља према катастарском плану и операту тако да елементи ограде буду на 
парцели која се ограђује. Капијена уличној огради сенемогуотваративанрегулационелиније.  
 
Начин градње ограда у погледу избора материјала ускладити са претежним постојећим 
стањем у предметном делу насеља (улице, блока).  
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити 
колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m.  
 
За паркирање возила за сопствене потребе пожељно је обезбедити паркинг место тј. простор 
за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место. Због специфичне ситуације 
(затеченог стања), уколико се овај услов не може испунити, паркирање возила вршити на 
јавним паркинг површинама. 
 
Заштита суседних објеката 
 
Ако се објекти постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом 
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, 
двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са падом у 
сопствено двориште). 
Одвођењеатмосферскихпадавинасакровнихповршинаморасерешитиуоквируграђевинскепарцел
енакојојсеградиобјекат. 
 
 
Архитектонско обликовање и материјализација 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетске и визуелне целине у блоку.  
 
Обавезна је израда косог крова, с тим да се нагиб и тип кровне конструкције усклади са 
архитектуром објекта и изабраном врстом кровног покривача. Дозвољава се нагиб кровних 
равни у распону од 15 о до 45о. 
 
Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала 
или малтерисане и бојене у такве тонове којима ће се тежити успостављању хармоничног 
визуелног утиска на нивоу парцеле и блока.  
 
Правила за реконструкцију, адаптацију и санацију постојећих објеката 
 
Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима: 
- адаптација и реконструкција постојећег објекта може се дозволити искључиво у оквиру 

постојећих хоризонталних и вертикалних габарита (волумена објекта) исте намене и 
услова датих овим Планом, ако се тиме неће угрозити објекти, засади или други садржаји 
на суседној парцели, 

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту 
неће нарушити услови дати овим Планом, 

- доградња постојећег објекта се не може дозволити ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана, 

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 
 
Неопходним обимом реконструкције, доградње, адаптације или санације за побољшање 
услова живота и рада сматра се: 
- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 

постојећем габариту, 
- реконструкција свих врста инсталација, 
- адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор. 
 
Спратност објеката варира (од П до П+1) – погледати графички прилог „2.3 Регулационо-
нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске 
линије и спратност објеката“. Затечена спратност се задржава. Приликом реконструкције 
неопходно је испоштовати постојећу висину слемена/стрехе. Тавански простор се може 

Број 11 - Страна 40                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  27. новембар 2019.



36 
 

пренаменити у стамбени, без промене постојеће кровне равни, а осветљење решити полеглим 
кровним прозорима. 
 
2.1.2. Правила грађења за објекте мултифункционалног карактера 
 
На парцелама намењеним објектима мултифункционалног карактера није дозвољена 
изградња, нити доградња нових објеката. Дозвољена је реконструкција, адаптација и 
санација постојећих објеката, чија намена може бити: мање спортске активности, клубови 
(спортски, пензионерски, уметнички и сл.), конференцијске сале, биоскопске сале, 
просторије/сале за различите културне манифестације и сл. 
 
Правила за реконструкцију, адаптацију и санацију  
 
Адаптација и реконструкција објеката чија је намена мултифункционалног карактера може се 
дозволити под следећим условима: 
- адаптација и реконструкција постојећег објекта може се дозволити искључиво у оквиру 

постојећих хоризонталних и вертикалних габарита (волумена објекта) исте намене и 
услова датих овим Планом, ако се тиме неће угрозити објекти, засади или други садржаји 
на суседној парцели, 

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту 
неће нарушити услови дати овим Планом, 

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 
 
Неопходним обимом реконструкције, адаптације и санације за побољшање услова живота и 
рада сматра се: 
- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова, 
- пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање животне 

средине, 
- замена дотрајалих инсталација и уређаја. 
 
Затечена спратност објеката се задржава. Приликом реконструкције неопходно је 
испоштовати постојећу висину слемена/стрехе. 
 
 
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОСЛОВАЊА 
 
Врста и намена објеката који се могу градити  
 
Као главни објекти на парцели, могу се градити објекти пословно-услужног карактера: 
делатности намењене трговини, образовању (едукација, уметничке колоније, атељеи и сл.), 
или различите услуге (пословне, занатске, финансијске, техничке). 
 
Објекти се граде као слободностојећи, или у непрекинутом низу (полуатријумски). 
 
На к.п.бр. 155/3 КО Беочин постојећи објекат је, осим намена датих овим Планом, могуће и 
уклонити ако се за тим укаже потреба, тј. ако је уклањање објекта у интересу општине 
Беочин, а до привођења намени предметну парцелу озеленети.  
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Предлог парцелације/препарцелације у овој зони, дат је у графичком прилогу „2.3 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, 
грађевинске линије и спратност објеката“. 
 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 115 m2, а максимално 221 m2. 
 
Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске 
парцеле, највећи дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или 
спратност 
 
У оквиру зоне пословања, објекти се предњом фасадом постављају на грађевинску линију или 
се повлаче у дубину парцеле. Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или је 
увучена у односу на регулациону линију (1,0 m и 3,0 m) - у свему према графичком прилогу 
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„2.3 Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, 
грађевинске линије и спратност објеката“.  
 
Максималан дозвољен индекс заузетости је 90%. 
 
Објекти су спратности од П+Пк до П+1 (као у графичком прилогу „2.3 Регулационо-
нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске 
линије и спратност објеката“). 
 
Висина венца и слемена објеката се усклађује са венцем и слеменом суседног, изграђеног 
(планираног) објекта. 
 
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако 
не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта и то:  
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута; 
- кота приземља за пословне објекте максимално 0,2 m виша од коте нивелете јавног или 

приступног пута;  
- ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта. 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простору за паркирање су идентични као и 
у зони становања (2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА 2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 
ОБЈЕКТЕ СТАНОВАЊА). 
 
За зону пословања, Планом је предвиђен посебан паркинг простор довољног капацитета за 
будуће кориснике (погледати графички прилог „2.2 Намена површина“ и „2.3 Регулационо-
нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске 
линије и спратност објеката“). 
 
Заштита суседних објеката 
 
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 
нарушити животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама 
и њихово нормално функционисање. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле. 
 
Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 
 
Архитектонско обликовање и материјализација 
 
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 
традиционалан или савремeнији начин (у складу са усвојеним архитектонским решењем). 
 
Кровови могу бити двоводни и/или равни, са нагибом кровних равни у зависности од врсте 
кровног покривача. 
 
Кровни покривач може бити од етернита или теголе, дијагонално постављених, приближних 
димензија и облика по угледу на кровове који се налазе на прочељу „Колоније“, у ул. 
Светосавској број 3 и 5. 
 
Фасаде објеката у нивоу приземља треба да буду беле боје, а у нивоу поткровља у тону 
кровног покривача. 
 
 
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПАРКА 
 
Услови за уређење и изградњу објеката у овој зони дати су у поглављу „6.1. УСЛОВИ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА“. 
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2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Услови за уређење и изградњу објеката у овој зони дати су у поглављу „6.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“. 
 
 
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка 
истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику 
Србију, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима. Основна геолошка 
истраживања се изводе за потребе просторног планирања и вредновања укупних геолошких 
потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине као простора за 
градњу објеката. Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се 
врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-
геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке 
средине. 
 
Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима.За 
подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким истраживањима.  
 
На основу Геолошке карте Републике Србије анализиран простор представља подручје које је 
хетерогено у погледу састава и неуједначених инжењерско-геолошких својстава, а чине га 
лапорци, глинци и алевролити. 
 
Према расположивим сазнањима на предметном подручју и у непосредној близини нису 
регистроване и истражене појаве минералних сировина.  
 
При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката 
обавезно је уважити могуће ефекте за VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како 
би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством. 
 
 
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 
За парцеле јавне намене (насељске саобраћајнице, колски прилази, паркинг површине и 
парк), као и за парцеле под објектима становања и пословања, прописује се обавезна израда 
пројекта парцелације и/или препарцелације са пројектом геодетског обележавања. 
 
 
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 
 
у зони становања 
 
За објекте становања  
 
Услови за изградњу 
 
- Индекс заузетости: 70%  
- Спратност објеката:  

помоћни објекат: максимум П  
 
Услови за реконструкцију 
 
Адаптација и реконструкција постојећег објекта може се дозволити искључиво у оквиру 
постојећих хоризонталних и вертикалних габарита (волумена објекта) исте намене и услова 
датих овим Планом, ако се тиме неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној 
парцели, а доградња постојећег објекта се не може дозволити ако грађевинска парцела 
својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана. 
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Неопходним обимом реконструкције, доградње, адаптације или санације за побољшање 
услова живота и рада сматра се: 
- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 

постојећем габариту 
- реконструкција свих врста инсталација 
- адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор 
 
За објекте мултифункционалног карактера  
 
Услови за реконструкцију 
 
- Спратност објеката: постојећа спратност  
 
у зони пословања 
 
- Индекс заузетости: 90%  
- Спратност објеката: П+Пк и П+1 
- Остварени проценат зеленила: минимум 10% (укључујући и приступне стазе) 
 
 
6.  ПРИМЕНА ПЛАНА 
 
План детаљне регулације уређења радничких „Колонија“ у Беочину представља основ за 
израду пројекта парцелације и/или препарцелације, односно издавање информације о 
локацији и локацијских услова за предметни простор. Ступањем на снагу Плана, ван снаге се 
ставља План детаљне регулације „Старог парка“ – Измене и допуне Регулационог плана 
„Центар 2“ у Беочину („Службени лист општине Беочин“, број 3/14). 
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 На основу члана 19. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – 
усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. 
изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн.,  
104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. 
изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и 95/2018 
– др. закон“), Уредбе о изменама Уредбе о 
највишем и најнижем износу боравишне 
таксе („Сл. гласник РС“, бр. 132/2014), Уредбе 
о условима и начину утврђивања висине 
годишњег износа боравишне таксе за физичко 
лице које пружа угоститељске услуге смештаја 
у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству, као и начин и рокови 
плаћања („Сл. гласник РС“, бр. 47/2019), члана 
73. Закона о угоститељству („Сл. гласник РС“, 
бр. 17/2019) и члана 41. тачка 30. Статута 
општине Беочин („Службени лист општинe 
Беочин“ број 3/2019), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 26.11.2019 
године,  донела је 

ОДЛУКУ 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се обвезници, 
висина, олакшице, рокови и начин плаћања 
боравишне таксе за боравак у угоститељском 
објекту за смештај (у даљем тексту: боравишна 
такса) на територији општине Беочин.

Члан 2.
 Обвезник боравишне таксе је лице које 
користи услуге смештаја у угоститељском 
објекту, изван свог пребивалишта, на 
територији општине Беочин.
 Под угоститељским објектом за 
смештај, у смислу Закона, подразумева се: 
хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко 
насеље и подврста туристичког насеља, 
пансион, камп, кампиралиште, хостел, 
преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, 
соба, сеоско туристичко домачинство, ловачка 

199.
 На основу члана 41. став 1. тачка 7. и 
члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 3/19), 
а у складу са Локалним акционом планом за 
унапређење образовног статуса Рома у општини 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
10/10) Скупштина општине Беочин на седици 
одржаној дана 26.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА 
И СТУДЕНАТА 

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

Члан 1.
 У Одлуци о стипендирању ученика и 
студената ромске националности („Службени 
лист општине Беочин“, број 8/14 и 11/16), у 
члану 4. став 1. алинеја 2 се мења и гласи:
 „Студенти који су уписали први пут 
једну од година (од друге до последње) студија 
првог степена - основне  академске или основне 
струковне студије и који су уписали студије 
другог степена  - дипломске академске студије 
– мастер».
      

Члан 2.
 У члану 11. став 4. алинеја 1 се брише.

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-011-128/19
Дана: 26.11.2019. године   
Б Е О Ч И Н
                                    

Заменик председника 
Скупштине општине                                                                      

Миленко Милинковић 
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образовне установе, упут лекарске комисије и 
друго).
 

Члан 5.
 Наплату боравишне таксе врше 
привредни субјекти који пружају услугу 
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја)
 Давалац смештаја наплаћује боравишну 
таксу истовремено са наплатом услуге 
смештаја.  
 Давалац смештаја дужа је да на рачуну 
за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе, као и да наведе основ 
ослобађања од плаћања или умањења износа 
боравишне таксе, у складу са чланом 4. ове 
Одлуке.
          

Члан 6.
 Изузетно од члана 5. ове одлуке, 
боравишну таксу плаћа угоститељ, који 
као физичко лице пружа услуге смештаја у 
објектима домаће радиности (кућа, апартман, 
соба) и сеоском туристичком домаћинству.
 Боравишну таксу из става 1. овог члана 
физичко лице плаћа у утврђеном годишњем 
износу на прописан начин.
 Висину боравишне таксе из става 1. 
овог члана утврђује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе у складу са актом Владе 
Републике Србије.

Члан 7.
            Давалац смештаја је дужан да средства од 
наплаћене боравишне таксе  уплаћује до петог 
у месецу за претходни месец  на прописан 
уплатни рачун буџета општине Беочин –  број   
840 – 714552843 – 83  с позивом на број 50-210.
           Ако давалац смештаја не наплати таксу, или 
је наплати у мањем износу од прописане, дужан 
је да на свој терет уплати износ ненаплаћене 
боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући 
од дана утврђене обавезе, на прописан уплатни 
рачун буџета општине Беочин.

Члан 8.
 Средства од наплаћене боравишне таксе 
су приход буџета општине Беочин.

вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка 
колиба, као и други објекти за пружање услуга 
смештаја. 

Члан 3.
         Боравишна такса се  плаћа у дневном 
износу од  60,00 динара.
    Боравишна такса не може се наплаћивати у 
износу већем или мањем од прописаног.

Члан 4.
           Боравишну таксу из члана 1. ове Одлуке 
не плаћају:
 - деца до седам година старости;
 - лица упућена на бањско и 
климатско лечење, односно специјализовану 
рехабилитацију од стране надлежне лекарске 
комисије;
 - особе са инвалидитетом са телесним 
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 
од прве до пете групе, цивилни инвалиди 
рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 
оболела од дистрофије и сродних мишићних 
и неуромишићних обољења, параплегије и 
квадриплегије, церебралне и дечје парализе и 
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, 
као и пратилац наведених особа; 
 - ученици истуденти који организованоа 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних активности 
по програму министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај 
ради извођења наставе у складу са наставним 
планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у 
знању и вештинама; 
 - страни држављани који су по 
међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања таксе и 
 - лица која непрекидно бораве у објекту 
за смештај дуже од 30 
 Боравишну таксу умањену за 50%  
плаћају лица од 7 до 15 година старости .
 Лица   из  става  1. овог   члана  не  
плаћају  боравишну  таксу ако поднесу доказ 
да су испуњени услови из става 1. овог члана 
(чланска карта, потврда школе, односно 
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новчаном казном од 10.000 динара
 За прекршај из става 2. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном од 
40.000 динара.
 

Члан 12.
 Ступањем   на  снагу   ове   Одлуке   
престаје  да  важи  Одлука о боравишној 
такси („Службени лист општине Беочин“ број 
1/2010).

Члан 13.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општинe  Беочин“.
        
        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН                                                               
Број:01-011-132/19 
Дана: 26.11.2019. године                                                    
Б Е О Ч И Н                                              

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Миленко Милинковић

201.
 На основу члана 27. став 10.  и 11,  
члана 28. став 2, члана 36. став 6,  члана 49. 
став 3,  члана 69. став 3. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 
и 95/18), члана 41. став 1. тачка 7. и тачка 36. 
Статута општине Беочин  („Службени лист 
општине Беочин“, број 3/19), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И 
УПРАВЉАЊУ 

СТВАРИМА И ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ 
ПРАВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Члан 9.
 У погледу начина утврђивања 
боравишне таксе, застарелости, наплате и 
принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна 
камате и осталог што није посебно прописано 
овим законом, сходно се примењују одредбе 
закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација, ако законом којимсе 
уређује област угоститељства није другачије 
одређено.

Члан 10.
 Надзор над спровођењем ове одлуке 
врши Одељење за привреду и локално 
економски развој.
 Инспекцијски надзор у делу провере 
наплате и уплате боравишне таксе, истицање у 
рачуну и др. увидом у унете податке о кориснику 
услуге и другу пратећу документацију, као 
и у делу уплате боравишне таксе од стране 
угоститеља као физичког лица из члана 6. став 
1. ове одлуке и принудну наплату неплаћене 
боравишне таксе, врши Одељење локалне 
пореске администрације Општинске управе 
општине Беочин.

Члан 11.
 Новчаном казном од 150.000 до 350.000 
динара казниће се прекршајно физичко лице   
ако:
 - боравишну таксу не плаћа у утврђеном 
годишњем износу на прописан начин.

 Новчаном казном у износу од  50.000 
динара казниће се за прекршај правно лице 
ако: 
 - боравишну таксу не наплати за сваки 
дан боравка у угоститељском објекту за 
смештај;
 - у рачуну за услугу смештаја  не искаже 
посебно износ боравишне таксе;
 - средства од наплаћене боравишне 
таксе не уплати до петог у месецу за претходни 
месец;
             - поступи супротно одредбама члана 7. 
став 2. ове Одлуке.
 За прекршај из става 2. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
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202.
 На основу члана  99. став 5. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19 – др. закон), члана 2. став 2. Одлуке 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 6/19) 
и члана 41. став 1. тачка 20. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), на предлог Општинског већа општине 
Беочин, Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 26.11.2019. године 
донела је

П  Р  О  Г  Р  А  М
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1. 
   Програмом отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин за 2020. годину (у даљем 
тексту: Програм) утврђује се грађевиснко 
земљиште у јавној својини општине Беочин 
које ће се отуђити или дати у закуп у 2020. 
години. 

Члан 2.
 Грађевинско земљиште у јавној својини 
општине Беочин ће се отуђити или дати у закуп 
из јавне својине у складу са одредбама Закона 
о планирању и изградњи и Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Беочин.
 За грађевинско земљиште у јавној 
својини које је предмет овог Програма донети 
су одговарајући плански документи на основу 
којих се издају локацијски услови и грађевинска 
дозвола. 
 Отуђење грађевинског земљишта које 
је предмет овог Програма спровешће се у 
поступку јавног надметања или прикупљањем 

Члан 1.
 У Одлуци о прибављању, располагању 
и управљању стварима и другим имовнинским 
правима у јавној својини општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 6/19) у 
члану 26. став 1. се мења и гласи:
 „Непокретности у јавној својини 
Општине могу се давати у закуп на одређено 
време најдуже до 15 година, што се ближе 
одређује актом о покретању поступка давања у 
закуп.“
 Став 2. члана 26. остаје непромењен.  
 

Члан 2. 
 У члану 27. став 4. се мења и гласи:
 „Рок за подношење пријава за јавно 
надметање, односно достављање писмених 
понуда за давање у закуп непокретности не 
може бити краћи од 8  дана  ни дужи од 30 
дана од дана  јавног оглашавања у средствима 
јавног информисања.“ 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број:01-011-131/19                                                
Дана:26.11.2019. године    
Б е о ч и н
 

Заменик председника 
Скупштине општине   

Миленко Милинковић
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грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 4 - К.О. Баноштор
 - број парцеле: 2878/1
 - лист непокретности: 2646 
К.О.Баноштор
 - површина у м2: 29195
 - улица/потес: Крушевље
 - начин коришћења земљишта: изградња 
кућа за одмор и рекреацију-викенд објекти 
са помоћним објектима који су у функцији 
основног објекта (гаража, остава и сл.)
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 5 - К.О. Луг
 - број парцеле: 293
 - лист непокретности: 836 К.О.Луг
 - површина у м2: 944
 - улица/потес: Фрушкогорска
 - начин коришћења земљишта: 
породично стамбени-пословни, пословни-
стамбени породичног типа или складишни 
објекат, економски, помоћни и изградња у 
комбинацијама
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 6 - К.О. Беочин
 - број парцеле: 1643/9
 - лист непокретности: 2403К.О.Беочин
 - површина у м2: 1315
 - улица/потес: Железничка
 - начин коришћења земљишта: 
производни, складишни или пословни објекат
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 7 - К.О. Беочин
 - број парцеле: 1681/1

писмених понуда на основу спроведеног јавног 
огласа, по тржишним условима.  

Члан 3.
 Грађевинско земљиште које је предмет 
отуђења из јавне својине:  

Локација бр. 1 - К.О. Раковац
 - број парцеле: 3606/29
 - лист непокретности: 2600 К.О.Раковац
 - површина у м2: 669
 - улица/потес: Фрушкогорска
 - начин коришћења земљишта: 
породично стамбени-пословни, пословни-
стамбени породичног типа или складишни 
објекат, економски, помоћни и изградња у 
комбинацијама
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 2 - К.О. Раковац
 - број парцеле: 3606/12
 - лист непокретности: 2600 К.О.Раковац
 - површина у м2: 1003
 - улица/потес: Белегир
 - начин коришћења земљишта: 
породично стамбени-пословни, пословни-
стамбени      породичног типа или складишни 
објекат, економски, помоћни и изградња у 
комбинацијама
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 3 - К.О. Грабово
 - број парцеле: 460/1
 - лист непокретности: 10К.О.Грабово
 - површина у м2: 1058
 - улица/потес: Ограде
 - начин коришћења земљишта: 
породично стамбени-пословни, пословни-
стамбени породичног типа или складишни 
објекат, економски, помоћни и изградња у 
комбинацијама
 - врста земљишта: земљиште у 
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 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Члан 4.
 Овај Програм ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  
Број: 01-463-159/19     
Дана: 26.11.2019. године 
Б Е О Ч И Н 

Заменик Председника 
Скупштине општине 

Миленко Милинковић

203.
 На основу чланова 48., 49. и 56. Закона 
о локалним изборима (“Службени гласник РС” 
бр. 129/07, 34/10- одлука УС и 54/11), члана 
31. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07) и члана 143. став 
1. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општине Беочин” бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 
26.11.2019. године,  донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Скупштине општине Беочин – КАРЧИКИ 
КАТОНА рођ. 1957. год., по занимању 
машински техничар , из Беочина - са Изборне 
листе „Александар Вучић – Србија побеђује“. 

Члан 2.
 Мандат одборника из члана 1. овог 

 - лист непокретности: 2403К.О.Беочин
 - површина у м2: 9751
 - улица/потес: Трг Цара Лазара
 - начин коришћења земљишта: зона 
привредно услужних делатности, намена 
трговина, угоститељство и различите услуге. 
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 8 - К.О.Раковац 
 - број парцеле: 3537
 - лист непокретности: 2600К.О.Раковац
 - површина у м2: 3855
 - улица/потес: Арсин до
 - начин коришћења земљишта: 
породично стамбени-пословни, пословни-
стамбени породичног типа или складишни 
објекат, економски, помоћни и изградња у 
комбинацијама
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 9 - К.О. Беочин
 - број парцеле: 301/7
 - лист непокретности: 2403К.О.Беочин
 - површина у м2: 440
 - улица/потес: Фрушкогорска 29
 - начин коришћења земљишта: објекти 
за пословну делатност (хладњаче, магацински 
простор, прерада воћа и сл.)
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју
 - право својине: јавна својина општине 
Беочин, цело право 1/1

Локација бр. 10 - К.О. Беочин
 - број парцеле: 1681/22
 - лист непокретности: 115К.О.Беочин
 - површина у м2: 56
 - улица/потес: Краља Петра Првог
 - начин коришћења земљишта: изградња 
за пословне намене
 - врста земљишта: земљиште у 
грађевинском подручју

Број 11 - Страна 50                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  27. новембар 2019.



19.11.2019. године са предлогом Скупштини 
општине Беочин да донесе Решење о 
потврђивању мандата кандидату за одборника 
Карчики Катона са Изборне листе „Александар 
Вучић – Србија побеђује“.
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом следећем 
кандидату са исте изборне листе коме није 
био додељен мандат одборника, а ставом 5. 
истог члана да мандат новог одборника траје 
до истека мандата одборника коме је престао 
мандат. 
 Чланом 56. став 6. истог Закона 
прописано је да када Скупштина после 
конституисања одлучује о потврђивању 
мандата нових одборника, у гласању, поред 
одборника, могу учествовати и кандидати 
којима су мандати додељени у складу са 
чланом 48. тог Закона и имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. 
 Скупштина општине Беочин је на 
седници одржаној дана 26.11.2019. године, 
на основу Извештаја Мандатно имунитетске 
комисије и утврђеног чињеничног стања, а у 
складу са наведеним прописима донела одлуку 
као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-013-158/19     
Дана: 26.11.2019. године 
Б Е О Ч И Н

Заменик председника 
Скупштине општине

Миленко Милинковић            

решења почиње да тече од дана доношења 
овог решења и траје до истека мандата 
Скупштине општине Беочин конституисане 
дана 26.05.2016. године.

Члан 3.
 Против овог решења може се поднети 
жалба Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења.

Члан 4.
 Ово решење ће се објавити се у 
“Службеном листу општине Беочин”.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Скупштина општине Беочин је Решењем 
бр. 01-013-46/19 од 10.10.2019. године утврдила 
да је одборнику Горану Ковачевићу са Изборне 
листе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 
престао мандат одборника у Скупштини 
општине Беочин пре истека времена на које је 
изабран, због поднете оставке.  
 Мандатно имунитетска комисија је о 
наведеном обавестила Општинску изборну 
комисију општине Беочин. 
 Општинска изборна комисија је након 
спорведеног поступка на седници одржаној 
дана 18.11.2019. године доделила мандат 
кандидату Карчики Катона  рођеном 1957. 
године, по занимању машински техничар, 
из Беочина, са Изборне листе  „Александар 
Вучић – Србија побеђује“ у складу са чланом 
48. Закона о локалним изборима и Мандатно 
имунитетској комисији доставила Решење о 
додели мандата бр. 01-013-134 од 18.11.2019. 
године и Уверење о избору за одборника бр. 
01-013-135 од 18.11.2019. године. 
 Мандатно имунитетска комисија је 
сагласно овлашћењима из члана 67. Пословника 
Скупштине општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 6/10 и 16/13) на седници 
одржаној дана 19.11.2019. године разматрала 
Решење Општинске изборне комисије о додели 
мандата новом одборнику  бр. 01-013-134 
од 18.11.2019. године и Уверење о избору за 
одборника бр. 01-013-135 од 18.11.2019. године 
те сачинила Извештај бр. 01-06-196/3/19 од 
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205.
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 и 47/18), члана 41.став 1. тачка 65. 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(“Службени лист општинe Беочин” бр. 3/19) 
и члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног предузећа „Топлана“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној 
дана26.11.2019. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

У ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ТОПЛАНА”
БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 Даје се сагласност на Измене и допуне 
програма пословања Јавног предузећа 
“Топлана” Беочин за 2019. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа 
“Топлана” Беочин одлуком бр. 644 на седници 
одржаној дана 15.11.2019. године.

Члан 2.
 Измене и допуне програма пословања 
Јавног предузећа “Топлана” Беочин за  2019. 
годину саставни су део овог решења.
      

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-281/19
Дана: 26.11.2019. године                            
Б Е О Ч И Н

Заменик председника Скупштине општине
Миленко Милинковић   

204.
 На основу члана 41. став 1. тачка 66. 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), 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, 62/13, 63/13 испр. 
108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18 и 31/19) Скупштина општине 
Беочин је на седници одржаној дана 26.11.2019. 
године донела 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. 
ГОДИНЕ ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

  
   Члан 1.  
 Прихвата се Извештај Одељења за буџет 
и финансије број 01-400-251  од 15.10.2019. 
године  о извршењу буџета општине Беочин 
за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. 
године који је усвојило Општинско веће 
на седници одржаној дана 31.10.2019. 
године. 
 

Члан 2. 
 Извештај Одељења за буџет и финансије 
број 01-400-251 од 15.10.2019. године  о 
извршењу буџета општине Беочин за период 
од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године 
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: 01-400-272/19
Дана: 26.11.2019. године                           
Б Е О Ч И Н

Заменик Председник Скупштине општине
Миленко Милинковић  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-280/19
Дана: 26.11.2019. године                            
Б Е О Ч И Н

Заменик председника Скупштине општине
Миленко Милинковић 

207.
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
и 47/18), члана 41. став 1. тачка 65. и члана 143. 
став 1. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општинe Беочин” бр. 3/19)  и члана 26. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.11.2019. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
“БЕОЧИН” БЕОЧИН

ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 Даје се сагласност на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног 
комуналног предузећа “Беочин” Беочин за 
2019. годину, које је усвојио Надзорни одбор 
Јавног комуналног  предузећа “Беочин” Беочин 
одлуком бр. 887/5 од 19.11.2019. године.

Члан 2.
 Измене и допуне Годишњег програма 
пословања Јавног комуналног предузећа 
“Бeочин” Беочин за  2019. годину саставни је 
део овог решења.

206.
 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 
47/18),члана 41. став 1. тачка 65. и члана 143. 
став 1. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општинe Беочин” бр. 3/19), а везано за члан 
27. став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног предузећа „Топлана“ Беочин са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.11.2019. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2019. 
ГОДИНУ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ 
БЕОЧИН  

Члан 1.
 Даје се сагласност на Измене и допуне 
посебног програма коришћења субвенција из 
буџета општине Беочин за 2019. годину Јавног 
предузећа “Топлана” Беочин, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа “Топлана” 
Беочин одлуком бр. 645 на седници одржаној 
дана 15.11.2019. године. 

Члан 2.
  Посебнан програм коришћења 
субвенција из буџета општине Беочин за 2019. 
годину Јавног предузећа “Топлана“ Беочин, 
саставни је део овог решења.

Члан 3.
  Ово решење ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у “Службеном 
листу општине Беочин”.
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је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног  
предузећа “Беочин” Беочин одлуком бр. 887/4 
од 19.11.2019. године. 

Члан 2.
 Измене и допуне Посебног програма 
коришћења субвенција из буџета општине 
Беочин за 2019. годину Јавног комуналног 
предузећа “Беочин” Беочин, саставни је део 
овог решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-283/19
Дана: 26.11.2019. године                            
Б Е О Ч И Н

Заменик председникa Скупштине општине
Миленко Милинковић  

209.
 На основу чланова 45. и 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), члана 7. и члана 12. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
5/10, 7/10-исправка, 10/11 и 10/12), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 
26.11.2019. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 

КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА 
ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Члан. 1.
 Дужности председника у Комисији за 
кадровска и административна питања и радне 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-282/19
Дана: 26.11.2019. године                            
Б Е О Ч И Н

Заменик председника Скупштине општине
Миленко Милинковић 

208.
 На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 
47/18 ),  члана 41. став 1. тачка 65. и члана 143. 
став 1. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општинe Беочин” бр. 3/19)  и члана 26. 
став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин 
са Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.11.2019. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2019. 
ГОДИНУ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН  

Члан 1.
 Даје се сагласност на Измене и допуне 
Посебног програма коришћења субвенција из 
буџета општине Беочин за 2019. годину Јавног 
комуналног предузећа “Беочин” Беочин, којe 
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РЕШЕЊЕ  
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 Формира се радна група ради  
реализације поступка скидања усева са 
пољопривредног земљишта у државној својини 
које се налази на територији општине Беочин 
услед коришћења истог без правног основа.

Члан 2.
 У  Радну групу именују се:
 1. Лука Апић,помоћник председника 
     општине;
 2. Маја Гудурић, члан Општинског већа;
 3. Ђорђе Јелкић, пољочувар;
 4. Маја Грујић, геометар; 
 5. Јелена Пашћан, Саветник на 
     пословима пољопривреде;
 6. Бранислава Милојевић, сарадник за 
     јавне набавке;
 Лука Апић, помоћник председника 
општине, је координатор Радне групе.

Члан 3.
 Радна група има задатак да реализује 
поступке скидања усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини које се налази 
на територији општине Беочин у складу 
са одредбама Одлуке о скидању усева са 
пољопривредног земљишта у државној својини 
које се налази на територији општине Беочин и 
важећих законских и подзаконских прописа. 

Члан 4.
 Задаци Радне групе за скидање усева 
су:
 1. Утврђивање предлога Одлуке о 
скидању усева за појединачне катастарске 
парцеле, односно за појединачна лица 
која су без правног основа користили 
пољопривредно земљиште у државној и 
јавној својини.
 Предлог Одлуке о скидању усева радна 

односе разрешава се ГОРАН КОВАЧЕВИЋ.

Члан 2.
       У састав Комисије за кадровска и 
административна питања и радне односе 
именују се КАРЧИКА КАТОНА – за 
председника. 
 

Члан 3.
  Мандат именованог траје до истека 
мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана  26.05.2016. године.
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-101/19
Дана: 26.11.2019. године
Б  Е О Ч И Н 

Заменик председника Скупштине општине
Миленко Милинковић  

210.
 На основу члана 67. став 1. тачка 2. 
Статута општине Беочин ( „Службени лист 
општине Беочин“ број 3/19),  и члана 3. 
Одлуке о скидању усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини које се налази на 
територији општине Беочин, број („Службени 
лист општине Беочин“ број 8/17), Општинско 
веће општине Бeoчин на седници одржаној 
дана 29.10.2019. године, донело је

Општинско веће Општине Беочин
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посао поверити и лицу чије седиште није на 
територији општине Беочин.
 Приликом избора лица, радна група 
ће се руковoдити принципима ефикасности, 
економичности и целовитости, посебно 
имајући у виду природу посла које ће изабрано 
лице извршавати.
 Општина Беочин ће закључити 
одговарајуће уговоре са лицима изабраним 
за обављање послова скидања, транспорта и 
складиштења усева.
 Трошкови ангажованог правног или 
физичког лица биће намирени након продаје 
пожњевених - убраних усева, од средстава 
остварених продајом пожњевених - убраних 
усева, а у висини не већој од цене одређене 
ценовником Задружног савеза Војводине 
за текућу годину, што ће се прецизирати 
уговорима из претходног става.

 3. Активности након доношења 
Одлуке о скидању усева 
 Након доношења Одлуке од стране 
Председника општине о скидању усева за 
појединачне катастарске парцеле, за које је 
утврђено да се користе без правног основа, а 
која садржи датум скидања усева уз назнаку 
часа и места - локације скидања усева Радна 
група ће издавати налоге за рад:
 - Овлашћеној геодетској организацији 
са лиценцом за рад за вршење премера, да 
изради скицу премера површине са које ће се 
скидати усев и за присуство приликом скидања 
усева, када лицу које скида усев означава 
границе парцела са којих се скида усев
 - Ангажованом лицу за скидање усева 
за извршење посла скидања усева
 - Ангажованом лицу за транспорт 
пожњевених-убраних усева за извршење посла 
транспорта усева до лица ангажованог за 
складиштење усева
 - Ангажованом лицу за складиштење 
усева – за извршење складиштења
 Одлуку о скидању усева Радна група 
објавиће на званичном сајту општине Беочин 
и огласној табли Општинске управе Беочин.   

група ће упућивати Председнику општине 
Беочин.   
 Предлог Одлуке о скидању усева 
радна група ће утврђивати на основу 
документације коју је дужно да достави 
Одељење за привреду и локални економски 
развој (записници Републичке пољопривредне 
инспекције, Изјаве о бесправном коришћењу 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, односно грађевинског земљишта 
у јавној својини, записници Пољочуварске 
службе, обавештења фитосанитарне 
инспекције да се ради о семенском усеву...). 
Одељење за привреду и локални економски 
развој одговорно је за веродостојност 
докумената о парцелама у својини Републике 
Србије којим располаже и управља  Република 
Србија  преко Министарства, a које су 
обухваћене Програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општинеБеочин за текућу годину 
као и о парцелама грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Беочин које се користе 
за пољопривредну производњу без правног 
основа.
 Радна група ће нарочито водити рачуна 
о редоследу доношења Предлога за скидање 
усева, имајући у виду период доспећа усева за 
бербу-жетву.

 2. Избор правног или физичког 
лица за послове скидања, транспорта и 
складиштења пожњевених - убраних усева, 
као избор геометра.
 Избог овлашћеног геодетског предузећа 
за потребе послова премера потребних за 
реализацију поступка скидања усева, извршиће 
се по „Правилнику о катастарском премеру 
и катастру непокретности“ („Сл. гласник 
РС“ број 7/16), а предност при избору има 
геодетско предузеће које има закључен Уговор 
са Општином Беочин.
 Изабрано лице за наведене послове 
мора бити са територије општине Беочин.
 Изузетно, ако са територије општине 
Беочин нема пријављених лица која су 
регистрована за делатност посла који ће 
обављати Радна група може предметни 

Број 11 - Страна 56                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  27. новембар 2019.



Члан 7.
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                         
Број: 01-02-96/19
Дана: 29.10.2019. године    
Б Е О Ч И Н 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Милинковић

211.
 На основу 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 
на седници одржаној дана 31.10.2019. године, 
донело је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1.
 Ставља се ван снаге Решење 
Општинског већа општине Беочин бр. 01-
114-36/17 од 07.03.2017. године о утврђивању 
нанкаде за рад матичарима. 

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

  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
Број: 01-114-114/19                                                                  
Дана: 31.10.2019. године
Б Е О Ч И Н 

Председник општине
Митар Милинковић

 4. Обавештавање Министарства 
унутрашњих послова – Полицијска станица 
Беочин и Републичке пољопривредне 
инспекције о времену и месту скидања усева
 О доношењу Одлукео скидању усева, 
датуму скидања усева уз назнаку часа и места 
- локације скидања усева, радна група ће 
благовремено обавештавати Министарствo 
унутрашњих послова – Полицијску станицу 
Беочин и Републичку пољопривредну 
инспекцију.

Члан 5.
 По обављеном послу скидања, 
транспорта и ускладиштења усева, продају 
усева и намирење трошкова ће вршити 
Општина Беочин.
 Продаја усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини Републике 
Србије, односно са грађевинског земљишта 
које се користило за пољопривредну 
производњу у јавној својини општине без 
правног основа, врши се одмах по складиштењу 
усева а најкасније у року од 15 дана од дана 
складиштења.
 Радна група посебним решењем налаже 
продају усева по тржишној цени и у истом 
одређује да купац утврђени износ финансијских 
средстава уплати на посебан подрачун буџета 
Општине Беочин.
 Након прилива средстава од продаје 
скинутог усева Радна група, писаним путем, 
одређује да Одељење за финансије плати 
трошкове ангажованих лица на пословима 
скидања, транспорта и складиштења усева, 
геометарским пословима, као и плаћања 
трошкова ПДВ-а, а да преостала средства 
расподели у складу са чланом 71. став 2. Закона 
о пољопривредном земљишту.

Члан 6.
 Административне послове за потребе 
Радне групе обављаће Одељењe за привреду и 
локални економски развој Општинске управе 
Беочин.
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Члан 1.
 Овим Решењем утврђују се просечне 
цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2020. годину на територији 
општине Беочин.

Члан 2.
 На територији општине Беочин 
одређене су четири зоне за утврђивање пореза 
на имовину, према комуналној опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима општине 
Беочин, односно са радним зомама и другим 
садржајнима у насељу, и то: I зона, II зона, III 
зона и IV зона, при чему је I зона утврђена за 
најопремљенију зону.

Члан 3.
 Просечне цене квадратног метра за 
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину 
на територији општине Беочин износе:

212.
 На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 
7а. став 1. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“ број 26/2001, 
„Службени лисг СРЈ“ број 42/2002 - одлука 
СУС, и „Службени гласник РС“ број 80/2002, 
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука 
УС, 47/2013 и 68/2014 - др. Закон, 95/2018 и 
99/2018 – одлука УС) и члана 145. став 2. 
Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/2019), Општинско веће 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
26.11.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЋИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. 
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. став 1. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“ број 26/2001, „Службени лисг СРЈ“ број 42/2002 - одлука СУС, и 
„Службени гласник РС“ број 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. Закон, 95/2018 и 99/2018 – одлука 
УС) и члана 145. став 2. Статута општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/2019), Општинско веће општине Беочин, на седници одржаној дана 26.11.2019. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

 
Члан 1. 

 Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Беочин. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Беочин одређене су четири зоне за утврђивање пореза на имовину, 
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Беочин, односно са радним зомама и другим садржајнима у 
насељу, и то: I зона, II зона, III зона и IV зона, при чему је I зона утврђена за најопремљенију 
зону. 
 

Члан 3. 
 Просечне цене квадратног метра за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на 
територији општине Беочин износе: 
 

КАТЕГОРИЈА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЦЕНЕ ПО ЗОНАМА (дин/м2) 

I II III IV 
Грађевинско земљиште 1.778,25 1.185,50 593,00 593,00 
Пољопривредно земљиште / 118,50 60,00 40,00 
Шумско земљиште / 30,00 30,00 30,00 
Грађевинско земљиште –  
намена пољопривредно / 118,50 60,00 40,00 

Грађевинско земљиште –  
намена шумско / 30,00 30,00 30,00 

Друго земљиште (које није 
грађевинско, пољопривредно или шумско 
земљиште) (просечна цена пољопр. земљ., 
умањена  за 40%,) 

/ 71,10 36,00 24,00 

Стан 53.457,50 27.771,00 17.782,50 17.782,50 
Кућа за становање 35.565,00 29.637,50 23.710,00 23.710,00 
Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) 
грађевински објекти који службе 
за обављање делатности 

43.863,50 43.863,50 43.863,50 43.863,50 

Гараже и гаражна места 16.597,00 16.597,00 16.597,00 16.597,00 
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213.
 На основу члана 63. став 1. тачка 
9. и члана 144. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, број 3/19),  
Председник општине Беочин дана 31.10.2019. 
године донео је    

Р  Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КОНТРОЛУ СТАЊА РАСТИЊА И ГРАНА 
ОКО ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БЕОЧИН  

Члан 1. 
 Именује се Комисија за контролу 
стања растиња и грана око Јавне расвете на 
територији општине Беочин (у даљем тексту: 
Комисија)  у следећем саставу:
 - Стеван Марункић, за председника,
 - Илија Јефтић, за члана и 
 - Анте Мајданчић, за члана.

Члан 2.
 Задатак Комисије је да изврши контролу 
стања растиња и грана око Јавне расвете на 
целој територији општине Беочин да би се 
утврдило де је потребно крчење и сечење 
грана, те да о истом сачини Извештај који ће 
доставити Председнику општине. 
 

Члан 3.
 Комисија се именује на период до 
завршетка посла. 

Члан 4.
 Комисија за извршени посао има право 
на накнаду у износу од 1500,00 динара.  

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

Члан 4.
 За сврху утврђивања основице пореза на 
имовину, неизграђено грађевинско земљиште 
које се користи искључиво за гајење биљака, 
садног материјала, односно шума, разврстава се 
у пољопривредно, односно шумско земљиште.
 Гајењем биљака, односно садног 
материјала, односно шума, у смислу става 1 
овог члана, сматра се гајење (једногодишњих, 
двогодишњих, односно вишегодишњих) 
биљака, односно гајење садног материјала, 
односно гајење шума, које је класификовано 
у области пољопривреда, шумарство и 
рибарство, у складу са прописом којим се 
уређује класификација делатности.
 За просечне цене квадратног метра 
за земљиште наведено у ставу 1 овог члана, 
узимају се цене за категорију „пољопривредно 
земљиште“, односно „шумско земљиште“, а 
све у складу са зонама одређеним у члану 3 
овог Решења.

Члан 5.
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Беочин“ и на званичној 
интернет презентацији општине Беочин.

Члан 6.
 Ово Решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу општине 
Беочин“, a примењиваће се код утврђивања 
пореза на имовину  за 2020. годину.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
Број: 01-43-2/19    
Датум: 26.11.2019. године   
Б Е О Ч И Н

Председавајући Општинског већа
Председник општине
Митар Милинковић

Председник општине Беочин
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површинског копа „Филијала“ К.О. Беочин, 
који могу бити од утицаја на стање животне 
средине са проценом и мерама које су нужне 
како би се евентуални утицаји свели у граничне 
вредности.
 Питања и проблеми, везани за заштиту 
животне средине, који ће бити разматрани у 
Извештају о стратешкој процени су:
 - утицај формирања радне зоне за 
експлоатацију цементних сировина, изградње 
потребних објеката  и инфраструктуре као 
и сличних објеката који су компатибилни 
основној намени на флору и фауну, њихова 
станишта, биодиверзитет, капацитет животне 
средине и екосистем у целини,
 - утицај експлоатације на животну 
средину,
 - утицај на регулацију водотока,
 - утицај деградације (аерозагађења, 
бука ... ) на животну средину,
 - заштита природних вредности,
 - заштита културних добара.

Члан 3.
 Извештај о стратешкој процени утицаја 
ће садржати следеће елементе, односно биће 
сачињен по следећој методологији:

  I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

 1. Садржај и циљеви  Плана  и њихов 
однос са другим плановима,
 2. Валоризација постојећих стања 
животне средине, карактеристике животне 
средине и простора који може бити изложен 
негативном утицају,
 3. Разматрани проблеми из области 
животне средине у Плану и образложење 
изостављања одређених проблема у поступку 
процене,
 4. Приказ Планом предвиђених 
варијантних решења у контексту заштите 
животне средине,
 5. Резултати претходних консултација са 
заинтересованим органима и организацијама 
поводом израде Стратешке процене.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ            
Број: 01-02-97/19     
Дана: 31.10.2019. године
Б Е О Ч И Н      
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
Митар Милинковић

214.
 На основу члана 9. став 1. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( “Службени гласник РС”, број 135/04 
и 88/10), а  у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник 
РС”, број 72/09 и 81/09 –исправка, 64/10 –УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС,  50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14,  83/18, 31/19, 37/19-др.закон) 
и члана 33. и 35. Одлуке о општинској управи 
(„Службени лист општине Беочин“, број  3/14, 
5/15, 15/16, 17/16-исправка и 6/17) начелник 
Општинске управе Беочин  дoнео је

Р  Е Ш Е Њ Е
ДА СЕ ВРШИ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОВРШИНСКОГ КОПА „ФИЛИЈАЛА“ 

К.О. БЕОЧИН

Члан 1.
 Приступа се вршењу стратешке процене 
и изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације површинског копа „Филијала“ К.О. 
Беочин ( у даљем тексту: Стратешка процена ).

Члан 2.
 Разлози за вршење стратешке процене 
су сагледавање свих промена у просторно- 
функционалној организацији подручја која 
се планирају Планом детаљне регулације 

Начелник општинске управе Беочин
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 5. Други елементи у зависности од 
врсте Плана.

VI ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ 

ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ 
НАЧИНА НА КОЈИ СУ ПИТАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У 
ПЛАН

VII ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО 
ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

Члан 4.
 За носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени одређује се ЈП за 
послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске 
Митровице.
 За израду Извештаја о стратешкој 
процени носилац израде образоваће стручни 
тим, који ће се састојати од дипломираног 
просторног планера, дипломираног инжењера 
хортикултуре, дипломираног инжењера 
архитектуре,  дипломираног инжењера 
пејзажне архитектуре, хидроинжењера, 
дипломираног инжењера електротехнике, 
дипломираног инжењера машинства и 
дипломираног инжењера саобраћаја.
 Рок за израду Извештаја о стратешкој 
процени износи 120 дана од дана ступања на 
снагу овог решења.

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 физичка и правна 
лица могу доставити примедбе, о времену и 
месту одржавања јавне расправе, као и друге 
информације које су од значаја за јавни увид. 

II  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ( СА ИЗБОРОМ 

ИНДИКАТОРА )

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА 
ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ 

АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ

 1. Процена утицаја варијантних решења 
Плана на животну средину са мерама заштите,
 2. Поређење варијантних решења и 
избор најповољнијег решења са образложењем 
( укључујући и варијантно решења у случају  
нереализовања Плана),
 3. Процена утицаја планираних 
активности на:
   - ваздух,
   - воду,
   - земљиште,
   - флору, фауну и биодиверзитет,
   - природна добра,
   - пејзаж,
   - становништво,
   - насеље (архитектонско наслеђе),
   - непокретна културна добра,
   - инфраструктуру.
 4. Опис карактеристичних утицаја,
 5. Усклађеност наведених утицаја са 
важећим стандардима и прописаима,
 6. Коришћење методологије у изради 
стратешке процене,
 7. Идентификација могућих 
прекограничних утицаја  на животну средину,
 8. Мере за спречавање и ограничење 
негативних утицаја.

IV  СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА 
НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА

V   ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. Циљеви,
 2. Индикатори,
 3. Права и обавезе надлежних органа,
 4. Опис поступка у случају појаве 
акцидената,
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Члан 6.

 Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени обезбедиће инвеститор.

Члан 7.
 Ово Решење се доставља Скупштини 
општине Беочин и представља саставни део 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
површинског копа „Филијала“ К.О. Беочин.

Члан 8.
 Ово Решење објављује се у „Службеном 
листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК     
Број: 01-501-53/8                                                      
Дана: 20.09.2019. године
Б Е О Ч И Н

НАЧЕЛНИК
Гордана Ћировић, 

дипл.правник
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Рег. бр. предмета страна

С А  Д Р Ж А Ј

197. Одлука о изради Плана детаљне регулације површинског копа ‘’Филијала’’ 
 к.о. Беочин;

198. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације уређења радничких 
 „Колонија“ у Беочину;

199. Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању ученика и студената 
 ромске националности;

200. Одлука о боравишној такси;

201. Одлука о изменама Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
 стварима и другим имовнинским правима у јавној својини општине Беочин;

202. Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
 општине Беочин за 2020. годину;

203. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Беочин;

204. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Беочин за 
 период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године;

205. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 
 Јавног предузећа „Топлана“ Беочин за 2019. годину;

206. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма 
 коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину Јавног  
 предузећа „Топлана“ Беочин за 2019. годину;

207. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма 
 пословања Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2019. годину;

208. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма 
 коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2019. годину Јавног 

1

6

45

45

47

48

50

52

52

53

53

54

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

27. новембар 2019.                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  Број 11 - Страна 63



CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
34(497.113 Беочин)(094.5)
СЛУЖБЕНИ лист општине Беочин / главна и 
одговорна уредница Гордана Ћировић. - Год. 10, 
бр. 11 (2019)-  . -
Беочин: Општинска управа Беочин, 2011 - . - 30цм

ISSN 1821-4312
COBISS.SR-ID 248163847

Издавач:
Општинска управа Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин

Главна и одговорна уредница: Гордана Ћировић
Телефон: 021/870-260

Матични број: 08439940, ПИБ: 101619734
Уплатни рачун: 840-714552843-83

Штампа: Школска књига НС, Нови Сад
Живојина Ћулума 32, Телефон: 021/419-197

Број 11 - Страна 64                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                  27. новембар 2019.

 комуналног предузећа „Беочин“ Беочин за 2019. годину;

209. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за кадровска и 
 административна питања и радне односе;  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

210. Решење о формирању радне групе за скидање усева са пољопривредног 
 земљишта у државној својини које се налази на територији општине Беочин;

211. Решење о стављању ван снаге Решења Општинског већа општине Беочин бр. 
 01-114-36/17 од 07.03.2017. године;

212. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
 непокретности за утврћивање пореза на имовину за 2020. годину на 
 територији општинеБеочин;

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

213. Решење оименовању Комисије за контролу стања растиња и грана око јавне 
 расвете на територији општине Беочин; 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

214.  Решење да се врши стратешка процена утицаја на животну средину Плана
 детаљне регулације површинског копа „Филијала“ к.о. Беочин
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