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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 34. став 1. тачка 5. и
члана 120. Статута Општине Беочин ("Службени лист
општине Беочин" бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и
8/15), Скупштина општине Беочин, на седници
одржаној 12.11.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К.О. БЕОЧИН
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне
регулације нове радне зоне у K.O. Беочин (у даљем
тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Завод за
урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под
бројем Е – 2557, а који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и
графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у
"Службеном листу општине Беочин".

примерак 300,00 динара

Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у складу
са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 6 (шест) примерака у
аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III.
Један примерак донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чува се у CHP HOLDCOM DOO
BEOGRAD, Владимира Поповића бр. 6, Нови Београд.
Четири примерка донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и четири примерка у
дигиталном облику достављају се надлежним
органима Општине Беочин и чувају се у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 4.
Доношењем овог Плана престаје да важи План
детаљне регулације нове индустријске зоне у Беочину
("Службени лист општине Беочин" број 7/10).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-115
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

Графички део Плана садржи:

Ред.бр.

Назив графичког приказа

1.
1.1.
1.2.

Графички прилози постојећег стања:
Границе Плана са постојећом наменом површина у обухвату Плана
Извод из ПГР-е насеља Беочин

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Графички прилози планираних решења:
Граница Плана
Подела на карактеристичне целине и зоне, са смерницама за спровођење
Намена површина, у границама, са локацијама за јавне површине, садржаје
и објекте
Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за
обележавање, грађевинске линије, спратност објеката, план грађевинских
парцела и карактеристични пресеци
2.4.1. Подужни и попречни пресек кроз канале и саобраћајнице
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом

2.4.

2.5.

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.

Размера

1:1000
--1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:25
1:1000
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВЕ РАДНЕ ЗОНЕ
У КО БЕОЧИН
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
На основу Програмског задатка и иницијативе за формирање нових зона намењених привредним
делатностима, као и на основу Плана вишег реда, Плана генералне регулације насеља Беочин ("Службени
лист општине Беочин", бр. 2/15), утврђене су потребе за израдом одговарајуће урбанистичке документације за
предметни простор. ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, као Обрађивач приступио је изради Плана
детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин (у даљем тексту: План), на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин ("Службени лист општине Беочин",бр. 5/15).
Планом је обухваћен простор северно-источно од комплекса фабрике цемента " Lafarge-БФЦ" Беочин. Са
северне стране простор је ограничен државним путем IIа реда бр. 119/Р-107, а са источне насељском
саобраћајницом (Цементашком улицом).
Према ПГР-е насеља Беочин, предметни простор предвиђен је за радне површине (индустрија, мала
привреда, складишта).
Како је 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 и 98/13-УС98/13-УС, 132/14 и 145/14) регулисано да планови нижег реда морају
бити у складу са планом вишег реда, пружа се могућност за формирање нове радне зоне кроз детаљну
урбанистичку разраду предметног простора.
На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у простору, израђен јеПлан који
предлаже оптималну просторну и функционалну организацију простора.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин предстваља Одлука о
изради Плана детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин ("Службени лист општине Беочин",бр. 5/ 15).
Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
приступило се припреми Материјала за рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је од стране
Носиоца израде Плана (Општина Беочин) и одржан у периоду од 22. маја до 05. јуна 2015. године.Органи,
организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката су били обавештени о одржавању раног јавног увида и том приликом су позвана да дају
мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
У току раног јавног увида ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад је доставило захтев за допуну поднеска у поступку
издавања водних услова, а ЈКП "Беочин" из Беочина је доставило мишљење. Извештај о одржаном јавном
увиду (бр. 03-350-17/2015, од 08.06.2015. године) достављен је Обрађивачу Плана.
Релеванти 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 и 145/14);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник РС", бр. 64/15)
Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 30/10)
Закон о територијалној организацији РС ("Службени гласник РС",бр. 129/07)
Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-УС)
Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01-СУС и "Службени лист СРЈ", бр. 16/01СУС и "Службени гласник РС", бр. 20/09 и 55/13-УС)
Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон и 83/14-др.закон);
Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 46/14-УС)
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Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", бр. 128/14);
Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12)
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 - одредбeчл.81. до 96.)
Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-У С и
55/14)
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 др.закон и 43/11-УС)
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 управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10)
Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13)
Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09и 88/10)
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", бр. 36/09)
Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Службени гласник РС", бр. 54/15)
Закон о здравственој заштити("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 ,
119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14)
Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11)
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника
("Службени гласник РС", бр. 104/09);
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", бр.
44/77, 45/85 и 18/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и
101/05-др. закон);
Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14)
Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14);
Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи
осимодредаба члана 13. став 1. тачка 6) истав 2. уделукојисеодносинатачку 6) ичлан 14. став 2.);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09);
Закон о биоцидним производима ("Службени гласник РС", бр. 36/09,88/10, 92/11 и 25/15)
Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15)
Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15)
Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и
93/12);
Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон)
Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12)
Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка);
Уредба о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13 и 119/13)
Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68);
Уредба о категоризацији водотока ("Службени гласник СРС", бр. 5/68);
Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10);
Уредба о режимима заштите ("Службени гласник РС", бр. 31/12)
као и други законски и подзаконски акти који на директан или индиректан начин регулишу ову област.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочин представља План
генералне регулације насеља Беочин ("Службени лист општине Беочин", бр. 2/15), којим је предметни простор
планиран за радне површине (индустрија, мала привреда, складишта).
1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Почетна тачка описа прелиминарне границе обухвата Плана детаљне регулације нове радне зоне у К.О.
Беочин се налази на четворомеђи парцела 1470/1, 1467/2, 1470/4 и 1467/4.
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Од четворомеђе граница у правцу истока прати северну међу државног пута IIа реда, бр. 119, парцеле 1 470/4,
1467/16, 1471/3, 1467/12 и 1506/72 и долази до четворомеђе парцела 1507, 1506/72, 1632/3 и 1632/1.
Од четворомеђе граница наставља у правцу југа, пресеца државни пут и даље ка југу прати источну међу
Цементашке улице, парцела 1506/73 и долази до тачке на међи Цементашке улице и парцеле 1512/6 на
продужетку јужне међе парцеле 1461/15, где мења правац ка западу, прати јужну, западну и северну међу
парцеле 1461/15 и долази до тромеђе Цементашке улице, парцела 1506/73 и парцела 1461/15 и 1461/8.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу улице до њене тромеђе са парцелама 1461/8 и
1461/15, скреће ка западу и прати дужином од око 416 м северну међу парцеле 1461/8, мења правац ка северу
и долази до тромеђе парцела 1461/8, 1467/13 и 1467/4.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцеле 1467/4 до почетне тачке
описа прелиминарне границе обухвата Плана.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном, односно прелиминарном границом обухвата Плана износи
око 27,09hа.
Предметна локација се налази у катастарској општини Беочин.
Грађевинско подручје је идентично опису границе обухвата Плана.
1.3.1. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
У обухвату Плана налазе се следеће целе парцеле: 1467/7, 1467/9, 1467/10, 1467/11, 1467/12, 1467/13,
1467/14, 1467/15, 1467/16, 1467/17, 1468/1, 1468/2, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1470/5, 1471/2, 1471/3, 1461/15 и
1506/72 као и део парцеле 1506/73.
1.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Планом обухваћен простор ограничен је: са запада и југа - комплексом фабрике цемента " Lafarge-БФЦ"
Беочин, са севера - одбрамбеним насипом од великих вода реке Дунав, деоница Беочин-Черевић, тј. државним
путем IIа реда бр. 119/Р-107, а са источне стране насељском саобраћајницом (Цементашком улицом).
На простору обухваћеном овим Планом изграђени су само објекати инфраструктуре.
Део постојећих катастарских парцела образоване су као грађевинске парцеле, намењене за изградњу објеката
јавне намене, саобраћајних површина и површина заштитног зеленила као и гасне мерно регулационе
станице. Остале катастарске парцеле нису образоване као грађевинске парцеле за изградњу објеката према
намени простора дефинисаног урбанистичким планом.
Део простора који је приведен урбанистичкој намени изградњом објеката јавне намене, саобраћајних
површина и гасне мерно регулационе станице је вештачки створена површина од коте 80.42 m до коте 83. 28
m, остали део простора обухваћен границом плана представља природну депресију од коте 75.84 m до коте
77.41 m.
Сагледавајући простор који је предмет Плана саобраћајна инфраструктура је заступљена са: државним
путем IIа реда бр. 119/Р-107 1,ГНС – главном насељском саобраћајницом – улица.
Северно од предметне локације налази се одбрамбени насип од великих вода реке Дунав, деоница БеочинЧеревић. На простору обухваћеном овим планом постоје инсталације водовода и канализације.
Најближу инсталацију насељског водовода представља магистрални цевовод ø400 mm, који излази из
фабрике воде и пружа се дуж Цементашке улице до улаза железничке пруге у комплекс "Lafarge", и даље је
усмерен ка насељу Бразилији, односно Черевићу. Најближи постојећи колектор канализације налази се у
Цементашкој улици.
На простору у обухвату Плана изграђена је електроенергетска мрежа 110kV прикључни вод до трафостанице
110/36/6 kV "БФЦ", 20kV и 0,4 kV мрежа.
1
Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена
паралела са постојећим ДП: ДП IIа реда бр.119 чине деонице некадашњег Р-107.
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На простору у обухвату Плана изграђена је електронска комуникациона подземна мрежа за потребе
постојећих корисника у насељу, као и међумесни кабл.
На простору обухвата Плана постоји изграђен гасовод високог притиска МГ 02-01 DN200 за ГМРС "Беочин" .
У насељу Беочин и у непосредној близини планиране радне зоне постоји изграђена гасоводна инфраструктура
средњег и никог притиска као и ГМРС и МРС "Беочин".
У коридору Цементашке улице планира се траса гасовода за измештање гасовода средњег притиска за
Черевић, Баноштор и Сусек из комплекса Lafarge BFC, која иде паралелно са постојећим гасоводом високог
притиска у Цементашкој улици.
Простор обухваћен Планом je на локалитету Скендерат, на коме зелене површине чине самоникло растиње у
виду појединачних група зеленила.
У обухвату Плана се не налазе заштићена подручја, као ни друге целине од значаја за очување биолошке
разноврсности. У непосредној близини обухвата Плана је евидентирано станиште заштићених и строго
заштићених дивљих врста "Ритови од Беочина до Раковца".
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Планом је обухваћен простор планиран за радне садржаје, у складу са планираном наменом из плана вишег
реда, ПГР-е насеља Беочин. Планом детаљне регулације неопходно је обезбедити простор за адекватно
функционисање радних садржаја, који у овом тренутку нису познати, као и садржаја из области енергетике
(два комплекса за когенеративна постројења која би за гориво користила природни гас).
Функционална организација простора треба да омогући стварање радних комплекса и њихово брзо и
квалитетно повезивање на мрежу категорисаних путева, без већег утицаја на постојеће функционисање
саобраћајних токова у насељу. Оно што предметну локацију чини повољном за лоцирање планираних радних
садржаја јесте и близина државног пута IIа реда бр. 119/Р-107, до кога се посредно приступа преко на сељске
саобраћајнице (Цементашка улица), без проласка кроз централно насељско ткиво. Поред државног пута ов а
зона оивичена је и са комплексом Lafarge БФЦ са јужне и западне стране.
Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи овог дела насеља Беочин су:
- стварање просторних услова како би се, кроз модуларни систем уређења, обезбедила флексибилна
могућност реализације;
- дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја и бициклистичких и пешачких токова;
- дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији;
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене;
- дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру;
- дефинисање прикључка за конекцију производног енергетског - когенеративног објекта у јавну
електроенергетску мрежу и систем даљинског централног грејања односно прикључење на Топлану
"Беочин";
- дефинисање прикључка когенеративног постројења на постојећу гасоводну инфраструктуру;
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње енергетског производног објекта,
когенеративног постројења и припадајућих енергетских објеката;
- дефинисање могућности парцелације и препарцелације;
- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.
Простор у предложеном обухвату Плана дели се на две функционалне целине:
- функционална целина комплекса радне зоне:
- зона енергетских постројења са површинама за аквакултуру,
- зона радних површина,
- зона приступних (сервисних) саобраћајница,
- зона заштитног зеленила;
- функционална целина изван комплекса радне зоне:
- зона државног пута IIа реда бр. 119/Р-107,
- зона насељске саобраћајнице,
- зона ГМРС-а.
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Развој просторне целине која је предмет Плана и концепцијско решење исте, поред свега напред наведеног,
заснован је и на:
- претходним условима добијеним од надлежних органа и институција;
- исказаним иницијативама за изградњу на датом простору и захтевима будућих корисника, усклађеним са
стручним мишљењем обрађивача Плана.
Претходни услови, мишљења:
1. ЈП "Грађевинско земљиште и путна привреда", Беочин
2. Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад"
3. ЈП "Електромрежа Србије", Погон преноса "Нови Сад"
4. Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд, Дирекција за технику, Извршна јединица
Нови Сад
5. "ВИП"
6. "ТЕЛЕНОР"
7. ДП "НОВИ САД - ГАС" за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење
8. ЈП "СРБИЈА - ГАС", Нови Сад
9. ЈКП "БЕОЧИН"
10. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад
11. РС, АП Војводина, Покрајински завод за заштиту природе
12. АП Војводина, Покрајински завод за заштиту споменика културе
13. ЈП Национални парк "Фрушка гора"
14. ЈП "Топлана" Беочин
15. РС, АП Војводина, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
1.1.ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ
Функционалну целину комплекса радне зоне чиниће следеће преовлађујуће намене:
- комплекси енергетских постројења са површинама за аквакултуру (CHP ALFA и CHP HOLDCOM);
- површине за радне садржаје са пратећим колско-манипулативним и зеленим површинама ;
- приступне (сервисне) саобраћајнице;
- заштитно зеленило.
У оквиру функционалне целине комплекса радне зоне налазе се и простор ограничене изградње коридора 110
kV, траса гасовода високог притиска и простор ограничене изградње одбрамбеног насипа.
1.1.1. Зона радних површина
Зона рада представља простор намењен привредним активностима, односно оним садржајима, који због своје
природе не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура. Планом су дефинисане модуларне
целине за изградњу планираних садржаја које се, сходно захтевима тржишта, могу спајати или се може
вршити деоба истих.
Неопходно је настојати да се у оквиру радне зоне групишу делатности које су међусобно технички/технолошки
повезане, а које имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог инфраструктурног
повезивања/опслуживања.
У југоисточном делу простора који је у обухвату Плана планирана је изградња два производно енергетска
комплекса (когенеративна постројења), а самим тим и предлог саобраћајне и остале инфраструктуре уз
сагледавање
просторних
могућности,
како
би
се
обезбедило
њихово
адекватно
функционисање. Планирани комплекси у којима би се производила електрична и топлотна енергија, за гориво
би користили природни гас. Планира се да се електрична енергија дистрибуира у дистрибутивну мрежу
електричне енергије, а топлотна енергија дистрибуира до система градске топлане, када се за то стекну
услови, а уз сагласност надлежних предузећа. Уз сагледавање просторних могућности, у сваком од два
планирана комплекса, предвиђено је формирање канала за узгој аквакултура (планиран узгој ракова,
алги,итд.).
Поред планираних енергетских комлекса, у оквиру радне зоне, овим планом дају се и сви потребни
урбанистички параметри за изградњу и других радних садржаја, који у овом тренутку нису познати. Израдом
УП-а ће се постићи уређење простора према посебним захтевима будуће намене, која у овом тренутку није
позната, по модуларном систему уређења, који пружа могућност крајње флексибилне организације и
реализације планираних садржаја (могућност укрупњавања-спајања или деобе парцела у зависности од
конкретних просторних захтева условљених технолошким потребама).
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1.1.1.1. Зона ограничене изградње заштитни појас 110 kV далековода
У зони заштитног појаса 110 kV, која обухвата 25,0 m од крајњих фазних проводника далековода са обе стране
вода, у складу са Законом о енергетици, не могу се градити објекти, изводити други радови, нити заса ђивати
дрвеће и друго растињесупротно закону, техничким и другим прописима.
Власници и носиоци права на непокретности које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад 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.
1.1.1.2. Зона ограничене изградње одбрамбеног насипа од поплава
У зони одбрамбеног насипа од поплава изградња објеката је ограничена и могућа је само у складу са
условима и сагласности надлежног предузећа ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад. Према Мишљењу надлежног
водопривредног предузећа, поред одбрамбеног насипа се предвиђа слободан појас у ширини од 10 m за
радно инспекциону стазу Службе за одбрану од поплава. Такође, у појасу ширине 50 m од ножице насипа
забрањено је бушење бунара.
1.1.2. Зона приступних саобраћајница
У обухвату Плана нема изграђених објеката саобраћајне инфраструктуре који би били у функцији приступа
радним садржајима. С обзиром на стање саобраћајне инфраструктуре потребна је изградња и комплетно
опремање саобраћајном инфраструктуром (приступне саобраћајнице, укрштања и сви остали потребни
елементи).
Приступ радним површинама (комплексима) биће омогућен формирањем интерних уличних коридора, чија је
основна функција да обезбеде адекватно саобраћајно прикључење на постојећу насељску саобраћајницу,
односно на државни пут.
Увођењем коридора приступних (сервисних) саобраћајница обезбеђује се како адекватан саобраћајни приступ
парцелама намењеним за рад, тако и могућност изградње и једноставног прикључења на све видове
инфраструктуре. Зона приступне (сервисне) саобраћајнице унутар обухвата Плана представља површине у
њиховој планираној ширини које служе за постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале
планиране комуналне инфраструктуре.
1.1.3. Зона заштитног зеленила
Локација нове радне зоне налази у близини станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста "Ритови
од Беочина до Раковца". Ради заштите овог станишта, потребно је формирати заштитно зеленило као зону
разграничења између комплекса радне зоне и одбрамбеног насипа од вода Дунава на коме се налази државни
пут IIа реда бр. 119/Р-107, као и уз коридор приступне саобраћајнице према насељској саобраћајници
(Цементашка улица).
Заштитно зеленило треба да заштитити предметно станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста и
биодиверзитет аграрних површина, очува квалитет ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода.
У коридору државног пута који се налази на одбрамбеном насипу, могуће је формирати само травни покривач
ради заштите косина насипа у складу са Законом о водама.
Уз коридор приступне саобраћајнице према насељској саобраћајници (Цементашка улица), формирати
линијско зеленило од више спратова зеленила са учешћем високог, средњег и ниског дрвећа, као и мањим
процентуалним учешћем жбунастих врста. Потребно је све слободне површине затравити.
За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно je:
- зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и физиономије,
тј. спратности дрвенасте вегетације;
- дати предност аутохтоним врстама, које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским
условима;
- избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста.
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ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА ИЗВАН ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ

1.2.1. Зона државног пута
Државни пут IIа реда бр. 119/Р-107, представља основни саобраћајни капацитет међунасељског повезивања и
повезивања привредно значајних садржаја у суседним општинама. Пружа се у правцу запад-исток тангирајући
са северне стране Планом обухваћену радну зону.
На овој деоници државни пут IIа реда бр. 119/Р-107 се налази на насипу, а са радном зоном је повезан преко
насељске саобраћајнице.
1.2.2. Зона насељске саобраћајнице
Насељску саобраћајницу чини део коридора Цементашке улице која ће служити као приступна саобраћајница
планираној радној зони, а такође ће повезивати радну зону са категорисаним путем вишег ранга.
Преко коридора ове саобраћајнице радна зона прикључиће се на постојећу инфраструктурну мрежу насеља,
као и на државни пут IIа реда бр. 119/Р-107.
1.2.3. Зона ГМРС-а и МРС-а
Постојећа ГМРС "Беочин" је са својим капацитетом пројектована за снабдевање свих потрошача у општини
Беочин природним гасом, и редукцијом гаса на притисак од 8barа.
Постојећа ГМРС са МРС "Беочин"за широку потрошњу, налази се у ограђеном простору на кат. парц. бр.
1461/15.
Приликом изградње других инфраструктурних и других објеката у близини зоне постојеће ГМРС са
МРС"Беочин", потребно је придржавати се одредби из Правилникао условима за несметан и безбедан
транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Службеном гласнику РС", бр. 37/13), којима су
дата ограничења за изградњу нових инфраструктурних и других објеката у близини зоне ГМРС са
МРС"Беочин", односно њихова минимална удаљеност од ГМРС и МРС .
1.3. БИЛАНС ПОВРШИНА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
Функционална целина комплекса радне зоне
- зона енергетских постројења са површинама за аквакултуру
- зона радних површина
- зона приступних саобраћајница
- зона заштитног зеленила
Функционална целина изван функционалне целине комплекса
радне зоне
- зона државног пута
- зона насељске саобраћајнице
- зона ГМРС-а
УКУПНО
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21
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1
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2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
2.1. КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈЕЊА
Енергетика је једна од инвестиционо најинтензивнијих грана привреде. Она има вишеструко дејство на
економске резултате привређивања, као и на читаву технолошку основу друштва, и представља једну од
основних подлога укупног развоја сваке земље.
Рационално коришћење енергије и производња из когенеративних постројења су актуелна питања у свим
развијеним земљама, у њиховој употреби се види огроман потенцијал. Ова тема је све актуелнија и у Србији,
нарочито у процесу приступања ЕУ.

13. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Број 12 - Страна 9

Слика 1. Изглед постројења са приказом расхладних канала (лагуна) и главног објекта

Слика 2. Детаљи расхладних канала (лагуна)
Комбинована производња електричне и топлотне енергије резултирају бројним позитивним ефектима:
- ниски трошкови електричне и топлотне енергије;
- нижи трошкови рада;
- већа искоришћеност енергије;
- већа поузданост снабдевања енергијом;
- коришћење енергије независно од јавне мреже;
- велике уштеде примарне енергије;
- производња еколошки прихватљиве енергије;
- смањење емисија стакленичких гасова (СО 2) и емисија других загађења гасовима (CО, SО 2 и NОx);
- одлична биолошка разградивост горива.
2.1.1. Eнергетско постројењe 1 са површинама за аквакултуру (CHP ALFA)
Технолошки процес производње састоји се из процеса добијања електричне и топлотне енергије у
когенеративном постројењу. Поред електричне енергије предвиђа се и производња топлотне енергије која би
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се делом користила у систему даљинског грејања општине Беочин, а делом за постизање оптималних
микроклиматских услова у базенима-лагунама за производњу аквакултура.
Детаљна намена површина енергетског постројења 1:
- објекат когенеративног постројења са погоном за уље и измењивачком потстаницом за испоручивање
топлотне енергије и циркулационим постројењем;
- надстрешница за претакање;
- спољашњи цевоводи;
- расхладни канали (базени-лагуне);
- трафо бокс 10/20 kV;
- колско манипулативне површине;
- пешачко манипулативне површине;
- уређене зелене површине;
- ограде.
2.1.2. Eнергетско постројењe 2 са површинама за аквакултуру (CHP HOLDKOM)
Технолошки процес производње састоји се из процеса добијања електричне и топлотне енергије у
когенеративном постројењу. Поред електричне енергије предвиђа се и производња топлотне енергије која би
се делом користила у систему даљинског грејања општине Беочин, а делом за постизање оптималних
микроклиматских услова у базенима-лагунама за производњу аквакултура.
Детаљна намена површина енергетског постројења 2:
- објекат когенеративног постројења са погоном за уље;
- мерна станица природног гаса;
- објекат филтрационе станице, лабораторија за квалитет воде, складиште хране за аквакултуре;
- надстрешница за претакање;
- спољашњи цевоводи;
- напојни бунари;
- трафо бокс 10/20 kV;
- трафо станица MBTS EV21;
- колско манипулативне површине;
- пешачко манипулативне површине;
- уређене зелене површине;
- ограде.
2.2. РАДНЕ ПОВРШИНЕ
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња једног или више: пословних, производних
и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.
Наведени објекти могу бити следећих садржаја:
- производних погона (металска, грађевинска, занатска и др. компатибилне делатности);
- производних погона лаке индустрије (дорада производа);
- погона за рециклажу биомасе;
- сервисно складишних терминала;
- трговинске делатности;
- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.);
- комерцијалне делатности;
- помоћне и сервисне службе (санитарне, банкарске, поштанске, службе осигурања и др).
У наведеним објектима могуће је оформити и једну стамбену јединицу која је у функцији радног садржаја на
парцели.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: остава,
типских трансформаторских станица, ограда, бунара, водонепропусних бетонских септичких јама (као
прелазно решење) и сл.
Ако се узме у обзир тренутно стање о немогућности давања прецизних информација о планираној изградњи
објеката и садржаја, намеће се неопходност и обавеза израде Урбанистичких пројеката за све планиране
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производне садржаје са специфичним технолошким процесима, док се за пословне и складишне
објекте локацијски услови могу издавати директно из овог Плана.
2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА
Намена површина
ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ РАДНЕ ЗОНЕ
Енергетско постројење 1 са површинама за аквакултуру (CHP
ALFA)
Главни проиводни блок
Трафо-бокс
Расхладни канали
Интерне саобраћајнице
Паркинг површине
Манипулативне површине и пешачке стазе
Површина за упојне бунаре
Озелењене површине
Енергетско постројење 2 са површинама за аквакултуру (CHP
HOLDCOM)
Главни проиводни блок
Објекат филтрационе станице, лабораторија за квалитет воде,
складиште хране за аквакултуре
Трафостаница
Мерна станица природног гаса
Трафо-бокс
Расхладни канали
Интерне саобраћајнице
Паркинг површине
Манипулативне површине и пешачке стазе
Површина за напојне бунаре
Озелењене површине
Радне површине
Приступне (сервисне) саобраћајнице
Заштитно зеленило
ПОВРШИНЕ ВАН КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ
Државни пут II реда бр. 119/Р-107
Насељска саобраћајница
ГМРС
УКУПНО

ха
21

Површина
а
47

2

%
м2
37

79,3

07

62

7,6

10

0,4
0
3,8
0,2
0
1,5
0,2
1,5

1
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1
40
5
40
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35
41
86
00
23
44
33

2

54

34

9,4

10

00

0,4

7

32

0,3

05
8
1
50
5
65
21
96
67
61
64
52
45
09

20
20
35
00
23
00
66
44
94
00
94
47
78
10
54
14
15

0
0
0
3,9
0,3
0
1,9
0,2
2,4
41,4
14,7
6,2
20,7
13,4
5,6
1,7
100

1
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3
1
5
3
1
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3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Планиране површине јавне намене су:
- приступне (сервисне) саобраћајнице;
- заштитно зеленило;
- насељска саобраћајница;
- државни пут II реда бр. 107;
ГМРС и МРС "Беочин".
Намена

парцеле
целе

приступне (сервисне) саобраћајнице
заштитно зеленило
насељска саобраћајница
државни пут II реда бр. 107
ГМРС и МРС "Беочин"

1467/14,1467/15,1470/5
1506/72,1467/12,1471/3,
1467/16,1470/4
1461/15

део
1467/13,1468/1, 1470/3,
1469/9
1467/13
1506/73
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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
Планом регулације су дефинисане површине јавне намене и то су приступне саобраћајнице и заштитно
зеленило. Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Списак новоодређених међних тачака:
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Y
7398971.44
7398982.77
7399103.84
7398986.48
7398981.71
7398985.38
7398993.25
7399000.97
7399383.87
7399392.89
7399397.88
7399290.18
7399280.19

X
5008609.93
5008604.81
5008639.20
5008590.10
5008579.54
5008568.65
5008500.00
5008493.69
5008495.16
5008485.47
5008485.60
5008797.26
5008696.41

Број тачке
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Y
7399278.70
7399333.08
7399305.60
7399306.55
7399169.84
7399182.06
7399202.87
7399195.87
7399229.55
7399217.33
7399196.52
7399203.52

X
5008681.34
5008799.84
5008521.67
5008483.11
5008777.31
5008770.37
5008693.20
5008680.75
5008690.26
5008697.20
5008774.36
5008786.81

Планиране парцеле јавне намене се образују од следећих парцела:
Парцеле

Намена

целе

приступне саобраћајница
заштитно зеленило

1467/14

делови
1467/13, 1467/15,
1470/3, 1469/9
1468/1,1467/13,1467/15

Овим Планом су дефинисане и парцеле комплекса за когенеративна постројења и оне се образују од целе
парцеле 1467/7 и делова парцела 1467/9, 1467/13 и 1467/17.
Грађевинске линије
Основне грађевинске линије удаљене су 6m од регулационе линије (види графички прилог бр. 2.3.).
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
За израду генералног нивелационог приказа коришћена је следећа документација: дигитални катастарски план
у размери Р=1:1000.
Генералним нивелацииним решењем приказани су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина приступних саобраћајница;
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница;
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,04-1,27%).
За израду пројектне документације, подужни нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких
испитивања земљишта и геодетског снимања терена.
Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне нивелманске мреж е.
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
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.
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За образовање грађевинских парцела за изградњу објеката који нису објекти јавних намена нити представљају
површине јавних намена дат је предлог парцелације који представља оптималну величину грађевинске
парцеле за изградњу објеката предвиђене намене.
Израдом Плана ће се постићи уређење простора према посебним захтевима будуће намене, која у овом
тренутку није позната, по модуларном систему уређења, који пружа могућност крајње флексибилне
организације и реализације планираних садржаја. Планом је дат предлог парцелације, могућност
укрупњавања-спајања или деобе парцела у зависности од конкретних просторних захтева условљених
технолошким потребама, тј. потребама будућих корисника.
4.3.2. Правила препарцелације
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се образују
нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне намене, а то су приступне саобраћајнице и заштитно
зеленило.
5.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5.1.ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Предметна локација нове радне зоне се налази у близини станишта заштићених и строго заштићених дивљих
врста "Ритови од Беочина до Раковца".
Према Закону о заштити природе, повољно стање дивљих врста обезбеђује се заштитом њихових станишта, a
"очување дивљих врста и њихових станишта саставни je део мера и услова заштите природе" .
На основу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива ("Службени гласник PC", бр.5/10 и 47/11) , заштита и очување строго заштићених и
заштићених дивљих врста, спроводи се предузимањем мера и активности на управљању популацијама, међу
којима je на првом месту заштита станишта. Ова станишта су издвојена на основу Правилника о
критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за
заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување ("Службени гласник РС",
бр. 35/10).
Према Закону о заштити природе, мере заштите и унапређења врста, њихових популација, природних
станишта и екосистема спроводе се, између осталог, очувањем биодиверзитета у њиховом непосредном и
ширем окружењу. Очување биодиверзитета урбаних и руралних површина, заснива се на стварању и
одржавању зелених површина.
Закон о потврђивању Конвенцијео биолошкој разноврсности ("Службени лист СРЈ", Међународни уговори, бр.
11/01), указује на потребу регулисања или управљања биолошким ресурсима важним за очување биолошке
разноврсности, у оквиру или ван заштићених подручја, a у циљу њиховог очувања и одрживог коришћења.
5.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Стручна служба Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, која је обавила
археолошко рекогносцирање предметног простора и констатовала да у предложеном обухвату Плана нема
евидентираних нити предложених за заштиту културних добара, тј. нема ни археолошких локалитета који се
могу површински регистровати.
Покрајински завод утврдио је следеће услове:
- У случају да се приликом земљаних радова на простору у К.О. Беочин открију до сада нерегистровани
непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да заустави радове и преузме мере
заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе и
омогући стручној служби да обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним
непокретним и покретним културним добрима,
6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на подстицању
градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим објектима ,
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ради смањења текућих трошкова. Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката тако да се
обезбеди удобан и конфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије.
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се:
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења интерног комуницирања и смањења
коришћења моторних возила;
- 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 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 север-југ, јер се захватање сунчеве енергије најефикасније изводи са јужне
стране), заштита од сунца, природна вентилација и сл;
- примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); примена
прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена савремених котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, примена савремених
топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача
топлоте и др. 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 обезбеђења
потребног квалитета осветљености);
- ефикасно коришћење енергије за расвету обезбеђује се првенствено коришћењем дневног светла, а ако то
није могуће, онда треба користити енергетски ефикасне светиљке и припадајуће елементе. У нестамбеним
зградама поред тога треба обезбедити регулацију осветљености у зависности од интензитета дневне
светлости и присуства корисника у просторији.
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.
7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Предметни простор тангира простор Lafarge БФЦ фабрике цемента, а у непосредној близини је и фабрика за
прераду воде у чијем кругу се налази и бунар подземних вода са којег се поред осталих снабдева насеље.
Такође, предметна локација нове радне зоне се налази у близини станишта заштићених и строго заштићених
дивљих врста ("Ритови од Беочина до Раковца") као и зоне становања. Имајући у виду наведене просторне
карактеристике, као и еколошке проблеме насеља, који су се у претходном периоду манифестовали,
неопходно је пажљиво разматрати и усмеравати уређење преосталог простора у обухвату Плана, чији
корисници и њихове делатности у овом тренутку нису познати. Од посебне важности је конципирати будуће
садржаје тако да се избегну евентуални негативни кумулативни и синергијски утицаји корисника простора на
животну средину.
На подручју у обухвату Плана и у непосредном окружењу вредноване су карактеристике животне средине, тј.
кумулативни утицај низа природних и антропогених фактора (близина стамбеног дела насеља, Lafarge БФЦ
фабрике цемента, фабрике воде, станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста - Ритови од
Беочина до Раковца), као и еколошки проблеми који су се у претходном периоду манифестовали на подручју
насеља Беочин.
Обзиром на исказану потребу да се овим Планом обезбеде услови за адекватно функционисање садржаја из
области енергетике (два комплекса за когенеративна постројења која би за гориво користила природни г ас)
као и за остале радне садржаје чија делатност у тренутку израде Плана није позната, Планом су предвиђене
мере и активности у циљу даљег развоја простора у складу са основним принципима одрживог развоја.
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Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производних делатности, као и других планираних
активности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или деградација
животне средине на други начин.
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане су законским и
подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и заштиту на раду, као и заштиту у
случају ванредних ситуација и удеса. За инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о техничким
нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и извођењу,
односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.
Услови и мере заштите ваздуха су:
- поштовати Закон о заштити ваздуха и Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 6/11-исправка);
- Применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом пројектовања, градње и
експлоатације постројења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху не прелази
прописане граничне вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно је
предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би се
концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности;
- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, или до
поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије,
носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији,
односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати непријатни
мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих
материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;
- формирати заштитно зеленило око радних садржаја, као баријере у промету загађивача у односу на околне
садржаје;
- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана
обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је
да пре пуштања у рад прибави дозволу.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или
материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и
контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је
дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
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, 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 ("Службени гласник РС", бр. 75/10) прописани су
индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.
Према потреби (услед одвијања саобраћајних активности и евентуалне употребе радних машина), надлежни
орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником о методологији за одређивање
акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима.
Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су:
- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује при
прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, не прекорачује прописане граничне
вредности;
- након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно мерење нивоа буке на
граници комплекса и извршити оцену ефикасности примењених мера заштите, при чему се узима као
меродаван критеријум за ноћ, будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада
погона (у случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати звучну изолацију
према осетљивим и угроженим објектима).
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У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама и Законом о заштити животне средине,
предвиђене су следеће мере заштите вода за појединачне објекте:
- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе граничне
вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за
упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи реципијент;
- забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;
- отпадне воде потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који задовољава санитарнотехничке услове за испуштање у јавну канализацију, након чега ће се упустити у насељску
канализациону мрежу;
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;
- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода.
За потребе функционисања енергетског постројења користи се санитарна вода док је за потребе узгоја
аквакултура неопходна вода доброг квалитета. Најважнији параметар ове воде је количина раствореног
кисеоника неопходног за биолошку активност организама, што ће се постићи одржавањем оптималне
температуре, заменом односно додавањем свеже воде.
Посебни услови и мере заштите земљишта које су у функцији заштите земљиште су:
- примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање паркинга, улица и манипулативних
платоа;
- адекватно управљање комуналним и осталим врстама отпада који настаје на простору у обухвату Плана;
- редовно одржавање простора за држање посуда за привремено сакупљање отпада (контејнера и канти),
њиховим пражњењем од стране надлежног комуналног предузећа и применом мера којим се спречава
расипање отпада по околини из посуда за сакупљање.
Услови управљања отпадним материјама
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада код надлежних
организација и да се у зависности од његове природе са њим поступа у складу са законским прописима.
Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом, Законом о амбалажи и
амбалажном отпаду и подзаконским актима: обезбеди потребан простор за одлагање отпада, обезбеди
потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја ,
а да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу дозволу за
управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл).
Услови који се односе на све објекте и садржаје на простору у обухвату Плана превасходно се односе на
примену општих и посебних санитарних мера и услова предвиђених законом и другим прописима којима се
уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа и организација.
Посебне мере за постројења и радне садржаје 2
Услови који се односе на сва постројења и радне садржаје планиране на простору у обухвату Плана
превасходно се односе на примену општих и посебних санитарних мера и услова предвиђених законом и
другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове надлежних органа
и организација. За све планиране радне садржаје односно комплексе или постројења обавезна је примена
претходно наведених мера заштите ваздуха, заштита од буке, заштита воде, земљишта, као и услове
управљања отпадом.
Ове посебне мере и услови се односе на следеће:
- предвидети одговарајуће мере заштите, односно опрему, техничка и технолошка решења, којима се
обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности;
- спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, које се односе на заштиту вода и
ваздуха, заштиту од буке;
- применити опште и посебне санитарне мере и услове у складу са законом и важећим прописима којима се
уређује област санитарног надзора, у случају да се на делове комплекса или планиране активности
примењују одредбе наведених прописа;
- прикључење комплекса у обухвату Плана на постојећу и планирану комуналну инфраструктуру, у свему у
складу са урбанистичким условима за уређење простора;
2
Према Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, објављеним од стране надлежног министарства за послове
заштите живтоне средине 2010. године
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- обезбедити посебан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено
чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, процесни отпад, рециклабилни
материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.), у складу са законом и другим прописима
којима се уређује поступање са секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, до предаје лицу са
којим је закључен уговор, а које је регистровано или има дозволу за управљање отпадом (складиштење,
третман, одлагање и сл.);
- обезбедити потребне количине воде за рад комплекса, укључујући унутрашњу и спољну хидрантску мрежу,
односно захтеве противпожарне заштите; испоштовати посебне услове/сагласности које су утврдили
надлежни органи и организације;
- применити неопходне мере за правилно и безбедно чување и руковање хемијским средствима,
хемикалијама и производима који их садрже, у складу са законом и важећим прописима којима се уређује
управљање хемикалијама;
- спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, просипање, цурење хемикалија, уља и тд.),
као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација; прибавити сагласност надлежног органа
за предвиђене мере заштите од пожара;
- заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и
пратећим правилницима, као и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96);
- у случају планирања простора за селективно сакупљање отпада који се не може чувати у контејнерима за
комунални отпад, обавеза је власника/корисника да прибави услове, односно дозволу/сагласност
надлежног органа за потребе уређења или коришћења наведеног простора;
- извршити уређење и озелењавање слободних површина у складу са пројектом хортикултурног уређења;
- спроводити програм праћења утицаја рада погона на животну средину, који се односи на мерења емисије
загађујућих материја у ваздух и праћење квалитета испуштених отпадних вода, у складу са важећим
прописима.
За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује потребу из раде
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", бр. 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", бр. 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.
8.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И
РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Мере заштите од пожара односе се на поштовање урбанистичких и грађевинско-техничких параметара. Овим
планом испоштоване су урбанистичке мере, које се односе на планирање простора кроз урбанистичке
показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења (регулациона
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, потребни
радијуси, паркиралишта и др.), а које се односе на обезбеђење услова заштите објеката од ширења пожара
односно на безбедносне међусобне удаљености објеката. Грађевинско-техничке мере заштите се односе на
стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења.
Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката од пожара, у склад у са
Законом о заштити од пожара, Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, Уредбом о
разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Службени гласник РС ",
бр. 76/10), Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од
пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 74/90), осталим законским актима који се непосредно односе на ову
област, као и техничким нормативима за изградњу електроенергетских и гасних постројења.
Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела
објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се
складишти и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се
обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење.
Уредбом о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара прописују се
основи, мерила и услови за категоризацију објеката, делатности и земљишта (у даљем тексту: објекти) према
угрожености од пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија, врсте и количине
материјала који се производи, прерађује или складишти, врсте материјала употребљеног за изградњу
објеката, значаја и величине објеката и врсте биљног покривача.
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Испуњеност услова за разврставање из става 1. члана 6. ове Уредбе доказује се документацијом у којој је
обрађена процена пожарне угрожености и у којој су приказане примењене мере заштите од пожара и
експлозија. Субјекти заштите од пожара дужни су да поступају у складу с обавезама утврђеним Законом о
заштити од пожара и прописима донесеним на основу њега, да обезбеде примену планова заштите од
пожара и других аката и одговорни су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове
заштите од пожара.
Пројектом заштите од пожара потребно је утврдити пожарне класе објеката (процена угрожености од пожара),
односно пожарно оптерећење, као и потребан степен отпорности. Пожарни ризик за објекат зависи од мог ућег
интензитета и трајања пожара, као и конструктивних карактеристика носивих елемената објекта.
Обзиром да је тежња да се постигне што већа сигурност, првенствено за лица, али и за материјалне
вредности, неопходно је утврдити пожарне сегменте и пожарне секторе објекта, чиме ће се спречити ширење
пожара из једне целине у другу односно ширења ватрене стихије у објекту.
Предметни простор мора бити покривен спољном и унутрашњом хидрантском мрежом, на основу Правилника
о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 30/91), што ће
се обезбедити прикључењем на јавну водоводну мрежу насеља. Количина воде у литрима на секунд потребна
за један пожар, зависно од запремине у кубним метрима објекта који се штити дефинише се на основу степена
отпорности објекта према пожару односно категорије технолошког процеса према угрожености од пожара.
Око објекта који се штити од пожара постављају се надземни хидранти, а ако надземни хидранти ометају
саобраћај, постављају се подземни хидранти. У непосредној близини хидранта предвиђеног за непосредно
гашење пожара поставља се ормар за смештај црева, млазнице кључа и друге потребне опреме. Број црева
стандардне дужине одређује се зависно од удаљености хидранта од објекта и од потреба за интервенцијом са
спољне стране објекта.
Унутрашња хидрантска мрежа у објектима и производним погонима може бити засебна или заједничка са
мрежом воде за пиће. У засебној унутрашњој хидрантској мрежи може се користити и вода употребљена у
технолошком процесу. Унутрашња хидрантска мрежа мора стално да буде под притиском воде, без обзира на
извор из ког се снабдева водом.
Такође, у објектима је потребно поставити и средства за почетно гашење пожара.
Обавезно је да објекти буду опремљени системом за дојаву пожара (аутоматским и ручним), нужном расветом
која се аутоматски укључује са нестанком електричне енергије и обезбеђује осветљење ограниченог
временског трајања, као и громобранску заштиту помоћу уређаја за рано стартовање.
Диспозиција и ширина приступних саобраћајница морају задовољити захтеве дефинисане Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини
објеката повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95). На путевима, пролазима, платоим а и
сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и
имовине угрожених пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.
На предметном простору потребно је спроводити следеће превентивне мере у контексту заштите од техничкотехнолошких несрећа (акцидената):
- омогућити услове за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна или разарајућа по здравље
људи и животну средину (тло, воду, ваздух, биљни и животињски свет или њихове особине);
- паркирање цистерни, грађевинских и других машина и возила вршити само на уређеним местима, уз
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним дериватима;
- редовно одржавати хигијену простора, а прилазе одржавати чистим и незакрченим;
- прилазе апаратима за гашење пожара држати увек слободним и незакрченим;
- ручне и превозне апарате за почетно гашење пожара поставити на видно доступна места и користити их
само у сврху за коју су намењени;
- редовно вршити сервисирање апарата, испитивање и одржавање у прописаним роковима;
- редовно вршити пробе и контроле противпожарног система;
- противпожарне путеве за пролаз ватрогасних возила одржавати чистим и проходним и забранити
задржавање и паркирање других возила;
- електроинсталације и уређаји морају бити редовно одржавани, контролисани и испитивани у прописаним
роковима од стране овлашћених лица;
- редовно одржавати, контролисати и испитивати громобранску инсталацију у складу са одговарајућим
прописима и стандардима.
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С обзиром да је планирано да се предметни простор снабдева природним гасом, чији је саставни део метан
који је високо запаљив и лако сагорева, у простору котларнице не смеју се налазити материје које повећавају
опасност од пожара или експлозија. Котлове је потребно сместити у одвојене просторије са обезбеђеном
вентилацијом. Такође, обавезно је обезбедити одвод отпадних продуката сагоревања вертикално навише,
изнад крова објекта.
Вентилацију затвореног простора потребно је предвидети уз загревање и хлађење укупне количине ваздуха
(неопходне количине свежег и рециркулисаног).
Обавезно је дефинисање евакуационих путева према карактеристикама објекта, потребном времену
евакуације и брзини евакуације, узимајући у обзир потенцијалне факторе успоравања (очекивани број лица за
евакуацију, кретање низ степениште, скретања која се налазе на правцу намењеном за евакуацију). Све
излазе из објекта и евакуационе путеве у објекту је обавезно видно означити.
Мере заштите од земљотреса подразумевају строгу примену грађевинско-техничких прописа на сеизмичком
подручју при пројектовању и изградњи објеката.
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и града) обезбедиће се
извођењем громобранских инсталација у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења ("Службени листу СРЈ", бр.11/96). Заштита од града ће се обезбедити
постојећим системом одбране од града.
Oбавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у случају настанка елементарне непогоде
утврђене су Законом о ванредним ситуацијама.
Заштита од ратних дејстава
За простор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље коју прописују надлежни органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), чл. 60.и чл.
62., ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у
оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се запослени склоне у склоништа, заклоне или друге
објекте погодне за заштиту. Као други заштитни објекти (код изградње нових објеката) користе се просторије
прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Као вид заклона, приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, у оквиру радне зоне, препорука
је да се изнад једне приземне просторије, или целог приземља изгради ојачана плоча која може да издржи
урушавање дела објекта или целог објекта.
9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене, 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.
При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних 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 потенцијалне 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 ("Службеном гласнику РС", бр. 22/1 5).
Обавезни елементи приступачности су:
- елементи приступачности за савладавање висинских разлика;
- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење;
- елементи приступачности јавног саобраћаја.
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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, дистрибутивну гасоводну и
електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе према техничким
условима и уз сагласност предузећа, надлежног за одређену комуналну инфраструктуру.
Да би надлежни орган издао локацијскеуслове за парцеле у обухвату Плана које су предвиђене за изградњу,
неопходно је да имају директан приступ јавној саобраћајној површини, као и могућност прикључења на
водопривредну и електроенергетску инфраструктуру.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове
за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја:
- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине8? MCS (Сеизмолошка
карта за повратни период од 50 година, Сеизмолошки завод Србије);
- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
- поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС",
бр. 21/92).
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
1.1. ЗОНА РАДА
У зони рада обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-техничке услове за рад и
боравак запослених, у складу са важећим стандардима и прописима: применом савремених техничких
решења, одговарајућим капацитетима и функционалном организацијом простора и објеката (производних,
складишних, стоваришних, управних, трговинских, техничких, пратећих, итд.), увођењем свих потребних
инсталација, међусобним везама радних места (нарочито у појединачним функционалним целинама).
Ако се узме у обзир тренутни став инвеститора о немогућности давања прецизних информација о планираној
изградњи објеката и садржаја, намеће се неопходност и обавеза израде Урбанистичких пројеката за све
планиране производне садржаје са специфичним технолошким процесима, док се за пословне и складишне
објекте локацијски услови могу издавати директно из овог Плана.
Урбанистичким пројектима би се, на основу конкретних захтева инвеститора, дао ситуациони приказ
урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са нивелационим и регулационим решењем,
урбанистичко-архитектонско решење уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и
пејзажног уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну
мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина.
Врста и намена објеката
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња једног или више: пословних, производних
и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.
Наведени објекти могу бити следећих садржаја:
- производни погони (металска, грађевинска, занатска и друге компатибилне делатности);
- производни погони лаке индустрије (дорада производа);
- погони за рециклажу биомасе;
- сервисно складишни терминали;
- трговинске делатности;
- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.);
- комерцијалне делатности;
- помоћне и сервисне службе (санитарне, банкарске, поштанске, службе осигурања и др).
У наведеним објектима могуће је оформити и једну стамбену јединицу која је у функцији радног садржај а на
парцели.
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Услови за формирање грађевинске парцеле (минимална и максимална површина)
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје
који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног
индекса заузетости и индекса изграђености земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0 m 2 са ширином уличног фронта минимално 20,0 m.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Грађевинска линија је у односу на регулациону линију одмакнута мин. 6,0 m (види графички прилог). Објекти
који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.
Обзиром да технолошки процес у великој мери условљава организацију парцеле, тј. изградњу објеката
решаваће се од случаја до случаја. Мин. услови које је неопходно испоштовати су: удаљеност грађевинске
линије од границе суседне парцеле је 5,0 m (евентуално је дозвољена и мања удаљеност мин. 1,0 m под
условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две
суседне парцеле већи од 4,0 m, тј. већи од половине вишег објекта).
Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле са платоима и саобраћајницама је 70%.
Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Највећа дозвољена спратност и висина објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:
- пословни: макс. П+1 (приземље+једна етажа);
- у изузетним случајевима дозвољава се и већа спратност кад пословни објекти представљају просторне
репере већих комплекса;
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње;
- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта - оставе дозвољена је максималне спратности П (приземље).
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе.
Кота приземља објекта не може бити нижа од коте тротоара.
Кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте тротоара, а разлику између коте пода и коте тротоара
решити унутар објекта.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу у оквиру парцеле (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације)
може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене грађевинске парцеле, до
дозвољеног максималног индекса заузетости, односно изграђености.
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Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: остава,
типских трансформаторских станица, ограда, бунара, водонепропусних бетонских септичких јама (као
прелазно решење) и сл.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз
парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
прилаз је минималне ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:
- минимална
ширина
саобраћајнице
је
3,5
m
са
унутрашњим
радијусом
кривине
5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг
простор (за путничко возило мин. 2,5х5,0 m, за теретно возило минимално 3,0х6,0 m, односно у зависности
од величине теретног возила).
Заштита суседних објеката
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2 ,5 m.
Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску линију.
Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Ободом парцеле формирати зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних
суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и
задржао издувне гасове и прашину.
Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или
савремнији начин.
Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Раван кров се дозвољава само у
случајевима када то захтева технолошки процес.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са
нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других природних и вештачких фасадних
облога.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. радног комплекса.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом,транспарентном или комбинацијом зидане и
транспарентне ограде до висине до 2,2 m (рачунајући од коте тротоара).Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на међну или регулациону линију, тако да ограда, стубови ограде и
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капија на уличној огради не могу се от варати ван
регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
1.2.

ЗОНА КОМПЛЕКСА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА ПОВРИШИНАМА ЗА АКВАКУЛТУРУ

За комплексе когенеративних постројења 1 и 2 овим Планом, на основу технолошког поступка, одређене су и
величине парцела, као и њихова функционална организација. Предметним планом биће утврђени услови
уређења и грађења, тј. изградња наведених садржаја вршиће се на основу усвојеног ПДР-е нове радне зоне.
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1.2.1. Eнергетско постројењe 1 са површинама за аквакултуру (CHP ALFA)
Врста и намена објеката
Основни објекат на парцели (комплексу) намењен је за процес добијања електричне енергије у когенерацијској
јединици (КГЈ-генераторско постројење). Поред основног објекта на парцели се налазе и расхладни кана ли –
резервоари, као и упојни бунари.
Главни производни блок
У оквиру објекта конципирати следеће садржаје:
- погон за смештај две когенерацијске јединице (КГЈ);
- погон за јединицу Органског Ракиновог Циклуса (ОРЦ);
- високонапонско разводно постројење;
- нисконапонско разводно постројење;
- циркулационо постројење;
- погон за уље, са надстрешницом за претакање;
- измењивачка станица погона за хлађење;
- 2 трафо бокса;
- радионица;
- административне просторије;
- радна платформа;
- кухиња/трпезарија;
- гардеробе;
- санитарни чворови;
- хоризонталне и вертикалне комуникације.
Максимална површина дозвољена за изградњу овог објекта је 1000 m2 (40x25 m).
Габарит и позиција објекта дати су у графичком прилогу.
Максимална висина објекта: 10 m.
Максимална спратност: зависно од технолошког процеса производње.
Конструктивни систем: скелетнамонтажна СБ конструкција од префабрикованих АБ
елемената, са равним кровом.
Материјализација: обрада фасада – префабриковани сендвич панели.
Расхладни канали-резервоари
Планирана је изградња канала-резервоара за аквакултуре, како би се искористила топлотна енергија из
oрганског ракиновог циклуса (ОРЦ) и из когенерацијске јединице (КГЈ), а као саставни део планира се и
изградња упојних бунара.
Расхладни систем канала-резервоара чиниће 2 канала.
Димензије једног канала-резервоара: 5808 m 2 (264x22 m).
Дубина канала: 1,7 m (видети графички прилог).
Услови за формирање грађевинске парцеле
На основу намене као и пратећих садржаја за планирани комплекс енергетског постројења одређена је и
величина парцеле.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели биће пратећи објекти и инсталације неопходни за адекватно функционисање
планираног технолошког процеса:
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спољашњи цевоводи топле воде;
развод природног гаса унутар грађевинске парцеле;
упојни бунари;
развод технолошке воде;
канализација;
осветљење;
инфраструктурни прикључци.

Услови за постављање ограда на парцели
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом, транспарентном или комбинацијом зидане и
транспарентне ограде до висине до 2,20 m (рачунајући од коте тротоара). Транспарентна ограда се постаља
на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на међну или регулациону линију, тако да ограда, стубови ограде и
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капија на уличној огради не могу се от варати ван
регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
Комплекси енергетског постројења преко интерне саобраћајнице, унутар радне зоне, имаће прикључак на
коридор насељске саобраћајнице па самим тим на постојећу инфраструктурну мрежу насеља, као и на
државни пут IIa реда бр.119/Р-107.
1.2.2. Енергетско постројењe 2 са површинама за аквакултуру (CHP HOLDKOM)
Врста и намена објеката
Основни објекат на парцели (комплексу) намењен је за процес добијања електричне енергије у когенерацијској
јединици (КГЈ-генераторско постројење). Поред основног објекта, главног производног блока, на парцели се
налазе и објекат намењен филтрационој станици, лабораторији за квалитет воде и складиштење хране за
аквакултуре, као и мерно-регулациона станица природног гаса, трафостаница, расхладни канали – резервоари
и напојни бунари.
Главни производни блок
У оквиру објекта конципирати следеће садржаје:
- погон за смештај две когенерацијске јединице (КГЈ);
- погон за јединицу Органског Ракиновог Циклуса (ОРЦ);
- високонапонско разводно постројење;
- нисконапонско разводно постројење;
- погон за уље, са надстрешницом за претакање;
- измењивачка станица погона за хлађење;
- 2 трафо бокса;
- складиште;
- радионица;
- радна платформа;
- административне просторије;
- остава;
- кухиња/трпезарија;
- гардеробе;
- санитарни чворови;
- хоризонталне и вертикалне комуникације.
Максимална површина дозвољена за изградњу овог објекта је 1000 m2 (40x25 m).
Габарит и позиција објекта дати су у графичком прилогу.
Максимална висина објекта: 10 m.
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Максимална спратност: зависно од технолошког процеса проиводње.
Конструктивни систем: скелетна монтажна СБ конструкција од префабрикованих АБ
елемената, са равним кровом.
Материјализација: обрада фасада – префабриковани сендвич панели.
Објекат филтрационе станице, лабораторија за квалитет воде и складиште хране за аквакултуре
У оквиру објекта конципирати следеће садржаје:
- филтрациона станица;
- лабораторија за узорковање хране и квалитет воде;
- канцеларија за инспекцијске органе;
- просторија за контролне узорке;
- складишта;
- техничке просторије;
- санитарни чворови;
- хоризонталне и вертикалне комуникације.
Максимална површина дозвољена за изградњу овог објекта је 816 m2 (34x24 m).
Габарит и позиција објекта дати су у графичком прилогу.
Максимална висина објекта:8 m.
Максимална спратност: П+1.
Конструктивни систем: скелетна монтажна СБ конструкција од префабрикованих АБ
елемената, са равним кровом.
Материјализација: обрада фасада – префабриковани сендвич панели.
Расхладни канали-резервоари
Планирана је изградња канала-резервоара за аквакултуре, како би се искористила топлотна енергија из
oрганског ракиновог циклуса (ОРЦ) и из когенерацијске јединице (КГЈ), а као саставни део планира се и
изградња напојних бунара.
Расхладни систем канала-резервоара чиниће 2 канала.
Димензије једног канала-резервоара: 5808 m 2 (264x22 m).
Димензије другог канала-резервоара: 6256 m 2 (136x46 m).
Дубина канала: 1,7 m (видети графички прилог).
Услови за формирање грађевинске парцеле
Основна намена као и пратећи садржаји за планиране комплексе енергетских постројења одредиће и
величину парцеле.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели биће пратећи објекти и инсталације неопходни за адекватно функционисање
планираног технолошког процеса:
-

спољашњи цевоводи топле воде;
развод природног гаса унутар грађевинске парцеле;
упојни бунари;
развод технолошке воде;
канализација;
осветљење;
инфраструктурни прикључци.
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Услови за изградњу наведених садржаја дати су у поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 3. Услови за
прикључење објеката (садржаја) на мрежу комуналне инфраструктуре.
Услови за постављање ограда на парцели
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом, транспарентном или комбинацијом зидане и
транспарентне ограде до висине до 2,2 m (рачунајући од коте тротоара). Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на међну или регулациону линију, тако да ограда, стубови ограде и
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капија на уличној огради не могу се отварати ван
регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
Комплекси енергетског постројења преко интерне саобраћајнице, унутар радне зоне, имаће прикључак на
коридор насељске саобраћајнице па самим тим на постојећу инфраструктурну мрежу насеља, као и на
државни пут IIa реда бр. 119/Р-107.
2. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА
На простору у обухвату плана нема изграђених објеката, осим високонапонских далековода 110 kV напона у
систему преносног система електричне енергије.
У постојећим коридорима далековода могу се по потреби због интервенције у случају квара или
ревитализације, вршити санације, адаптације и реконструкције постојећих далековода.
3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА (САДРЖАЈА) НА МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Посредни излазак на државни пут IIа реда бр. 119/Р-107 (преко ГНС-главне насељске саобраћајницеЦементашке улице), положај у оквиру насеља, као и диспозиционирани објекти радних и производних
комплекса су елементи који овом простору дају изванредне просторно-саобраћајне предиспозиције за
неометан развој, посебно са аспекта путног-друмског транспорта.
На основу тога саобраћајни положај планиране индустријске зоне уз државни пут, може се окарактерисати као
врло повољан.
Садржаји будуће радне зоне биће везани преко приступних саобраћајница са прикључењем на ГНС преко које
ће бити остварена веза са категорисаном путном мрежом - ДП II реда бр. 119/Р-107, што се може сматрати
врло повољним с обзиром на значај и будућу намену посматраног подручја.
Основну везу целог комплекса индустријске зоне са насељским системом саобраћајница и категорисаном
путном мрежом чиниће мрежа приступних саобраћајница која ће се имати дваприкључка/изласка на ГНС(Цементашка улица).
Саобраћајно решење у оквиру индустријске зоне је конципирано тако да се избегну директна сукобљавања
саобраћајних струја на саобраћајницама са значајним постојећим/перспективним саобраћајним токовима, са
приступним саобраћајницама као основом интерног саобраћајног система и одговарајућим бројем
прикључења на путну - уличну мрежу. Планирана прикључења су дефинисана-са свим неопходним
елементима који ће омогућити безбедно и неометано прикључивање, без утицаја на функционисање
насељског саобраћаја и ниво услуге државног пута.
У оквиру јавних површина-коридора приступних саобраћајница предвиђена је изградња саобраћајница, са
свим потребним елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних
средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина. Површине за

13. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Број 12 - Страна 27

стационарни саобраћај у оквиру површине за јавне намене -уличних коридора нису предвиђене, потребе за
паркирањем првенствено треба решавати у оквиру парцела. Ако то буде неопходно за мирујући саобраћај
може се ангажовати простор у оквиру коридора саобраћајница.
Изградњом пешачко-бициклистичких стаза, омогућиће се неометано и безбедно кретање ових учесника у
саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања и њихову бројност.
За ову зону која се налази у градском грађевинском подручју насеља Беочин важе следећи параметри:
- приступне саобраћајнице
- ширина коридора
15,0m;
- ширина коловоза
6,0m;
- државни пут II реда
- ширина коридора
- ширина коловоза

мин 30,0 m;
7,1 m.

3.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуреје израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску
дозволу за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима;
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима;
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина и објеката треба обезбедити
следеће просторно полазне основе и то:
- све саобраћајнице у оквиру површина јавне намене пројектовати у складу са одредбама Правилника о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута и у складу са одредбама Закона о јавним путевима;
- државни пут II реда задржати у оквиру утврђеног коридора уз примену мера за одржавање постојећих
елемената попречног профила дефинисаних прописима;
- сабирну саобраћајницу задржати у утврђеном коридору са коловозном конструкцијом за средње тежак
саобраћај(носивост коловозне конструкције110 kN), једностраним нагибом коловоза, ширином од 6,0 m и
осталим припадајућим елементима;
- сервисну (приступну) саобраћајницу дефинисати укоридору од 15,0 m, са коловозном конструкцијом за
средње тежак саобраћај(носивост коловозне конструкције 110 kN), једностраним нагибом коловоза,
ширинама од 6,0 m и осталим припадајућим елементима;
- прикључења саобраћајница (прикључци) на насељску саобраћајну мрежу – сабирну саобраћајницу,
извести/редефинисати уз придржавање - обезбеђивање услова прегледности и неометаног укључивања
(троуглови прегледности, полупречник проходности);
- пешачке стазе или комбиноване пешачко бициклистичке стазе (у оквиру сабирне насељске саобраћајнице)
извести од асфалта (бехатон плоча) са ширином од мин 2,0m, по диспозицији на плану;
- одводњавање са коловозних површина решавати путем попречних и подужних падова до сливника и даље
до реципијента;.
Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Прикључење у зони сабирних и приступних саобраћајнице извести са следећим елементима:
- режимска брзина у зони прикључка - раскрснице(30)40 km/h;
- раскрснице извести са одговарајућим геометријским елементима (одговарајући радијуси прикључења на
основу криве трагова меродавног возила и прописана даљина прегледности);
- коловозна конструкција са истом носивошћу као и приступна саобраћајница/општински пут (мин. осовинско
оптерећење од 110 kN).
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3.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.2.1. Услови за уређење водопривредне инфраструктуре
Снабдевање водом
Целокупни простор нове радне зоне, ће се водом снабдевати прикључењем на насељски водоводни систем
Беочина. Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и системе
за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). Прикључење свих планираних
објеката на насељски водоводни систем извешће се према условима и сагласностима надлежног комуналног
предузећа.
За потребе функционисања комплекса когенеративног постројења (енергетско постројење 1 CHP ALFA и
енергетског постројења 2 CHP HOLDKOM), неопходно је обезбедити организовано и редовно снабдевање
водом, како за санитарне потребе запослених (санитарна вода из насељског система водоснабдевања), тако и
за остале потребе (снабдевање водом хидрантске противпожарне мреже, прање и заливање и за пуњење
расхладних канала – базена за узгајање аквакултура). Снабдевање санитарном водом обезбедиће се
прикључењем на насељски водоводни систем Беочина и то прикључењем на постојећи магистрални цевовод
ø400 mm, који излази из фабрике воде и пружа се дуж Цементашке улице до улаза железничке пруге у
комплекс "Lafarge", и даље усмерен ка насељу Бразилији, односно Черевићу.
За потребе технолошког поступка, као и за друге потребе, унутар енергетског комплекса когенеративног
постројења(постројење 2 CHP HOLDKOM), предвиђено је бушење бунара на које ће се везати развод
индустријске (технолошке) воде. Разводна мрежа ће обезбедити напајање водом објекта расхладне куле, а
испоручиваће воду и до објекта измењивача. Приликом бушења и постављања бунара, обавезно испоштовати
услов надлежног водопривредног предузећа којим се ограничава постављање бунара на минимално 50 m од
одбрамбеног насипа.
У простору намењеном за комплексе (1 и 2) енергетских постројења планирани су и расхладни канали –
базени, који у ствари представљају базене за узгој аквакултуре, а њихова намена је да се искористи топлотна
енергија из ОРЦ јединица и јединица КГЈ. Расхладни систем канала – базена се састоји од 2 канала дубине до
1,7 m, а њихово снабдевање водом обезбеђено је преко објекта филтарске станице. Запремина Базена износи
2x8000 m3, а прво пуњење ових базена предвиђено је санитарном водом из насељске водоводне мреже.
Базени се пуне у складу са расположивом количином воде и са пуњењем од 10 l/s, потребно је 10 дана да се
напуни један базен од 8000 m 3. Након започињања рада енергетског постројења и достизања оптималне
температуре воде и квалитетних параметара воде, успоставља се процес производње ракова. У зависности од
температуре воде и атмосферских услова, очекивано испаравање са водене површине базена износи од 180
до 260 l/h, што значи да је потребно обезбедити свакодневни доток свеже воде у базене у количини од 0,5 до
1,0 l/s. Вода се из базена повремено филтрира кроз филтрациону станицу и довољно је обезбедити једну
измену воде недељно.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко постројења за
пречишћавање отпадних вода до коначног реципијента. Мрежа је планирана до свих објеката и корисника
простора на посматраном подручју, а траса канализационих водова се планира дуж приступних (сервисних)
саобраћајница користећи расположиве просторе и падове терена.
Услед технолошког поступка, унутар комплекса енергетског комлекса когенеративног постројења (постројење
2 CHP ALFA) јављају се отпадне воде различитог порекла и састава. Санитарном канализацијом биће
прикупљене отпадне воде настале услед употребе запослених (WC, туш кабине) и усмерене ка насељској
канализационој мрежи. Уколико нема могућности за прикључење на насељски систем, отпадне воде ће се
усмерити ка водонепропусној септичкој јами одговарајућег капацитета, а која ће се празнити аутоцистерном,
ангажовањем надлежног комуналног предузећа. Када се створе услови (када насељска мрежа буде изграђена
у овом делу насеља), објекат септичке јаме ће се прикључити на канализациони систем према условима
надлежног комуналног предузећа.
Хемијском канализацијом решава се прикупљање и одвођење отпадних вода из сегмента производних
блокова и места за претакање уља. Прикупљена вода се усмерава ка резервоару отпадних вода и технологије
укупне запремине 35 m3, а након тога одвози на депонију ангажовањем надлежног комуналног предузећа на
инсинерацију.
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Атмосферске воде са кровова објеката биће цевима усмерене ка подземним усисним дренажним блоковима,
који се налазе у зеленом појасу самог комплекса и са њом се врши допуњавање базена. Кишница са интерних
саобраћајница и платоа пролази кроз пешчане филтере и сепаратор уља и након тога се усмерава ка
базенима.
У објекту филтрационе станице налази се лабораторија за квалитет воде где се врши узорковање и
испитивање квалитета воде, а у филтрационој станици се додају адитиви због евентуалног побољшања
квалитета воде. Преко базена плутају механички аератори, а повремено чишћење базена вршиће се помоћу
вакуумских усисивача који скупљају материје са дна базена. Отпад из базена се заједно са отпадом након
филтрације безбедно уклања. По дну базена биће постављене перфориране цеви кроз које ће се вршити
допуњавање свеже воде. Природни доток воде ће спречавати таложење честица по цевима, а остатак базена
се чисти преко централног вакуумског усисивача или ручних усисивача за неприступачна места.
Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих
површина до реципијента. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног
третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одгаварајућем
уређају. У каналску мрежу и Дунав може се упуштати искључиво атмосферска канализација са
предталожењем.
Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар насеља и
индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне
услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се
изграђена делом рационално уклапа у будуће решење.
3.2.2. Услови за изградњу водопривредне инфраструктуре
Снабдевање водом:
-

снабдевање комлекса санитарном водом обезбедити из насељског водоводног система;
за потребе технолошког процеса и друге потребе, могуће је бушење бунара унутар комплекса;
на мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни испуст;
дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова;
цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и стандардима;
трасе водовода водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице;
пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном
заштитном цеви;
- дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0-1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и
саобраћајног оптерећења.
Одвођење отпадних и атмосферских вода:
- канализацију радити по сепаратном систему;
- системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за све
привредне субјекте;
- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од  200 mm;
- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим прописима и
стандардима (не препоручују се бетонске цеви);
- дубина не сме бити мања од 1,2 m од нивелете коловоза;
- за потребе прикупљања отпадних вода, ће се изградити водонепропусна септичка јама одговарајућег
капацитета, а која ће се периодично, већ према потреби, празнити аутоцистернама, ангажовањем
надлежног комуналног предузећа;
- изградити атмосферску канализациону мрежу са сливницима и системом ригола и каналета;
- сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор
масти и уља;
- трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице;
- реципијент је река Дунав;
- коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају;
- све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.
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Водопривредни објекти и системи:
- у природне и вештачке водотоке, забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији вода ("Службени гласник РС",
бр. 5/68) обезбеђују одржавање II класе вода водопријемника и које по Уредби о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово
достизање ("Службенигласник РС", бр.35/11);
- поред одбрамбеног насипа предвидети слободан појас у ширини од 10 m за радно инспекциону стазу
Службе за одбрану од поплава;
- у појасу ширине 50 метара од насипа не могу се постављати бунари;
- граница и намена земљишта на које право коришћења има надлежно водопривредно предузеће, не може
се мењати без посебне сагласности ЈВП "Воде Војводине".
Услови за прикључење на водопривредну инфраструктуру:
- планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу; према претходно
прибављеним условима и сагласностима од стране надлежног комуналног предузећа;
- прикључење на насељски канализациони систем ће се извести према условима надлежног комуналног
предузећа.
3.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату Плана потребно је изградити
дистрибутивне трансформаторске станице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 2х630 kVA на јавној
површини. Из ових трансформаторских станица напајаће се потрошачи максималне снаге до 200kW, док ће се
већи потрошачи напајати из сопствених трансформаторских станица изграђених на парцелама корисника.
Процењена максимална ангажована снага износи око 2-2,5MWза кориснике радне зоне и око 2MW за потребе
сопствене потрошње когенертивног постројења.
Трансформаторске станице ће се 20 kV каблом, по условима надлежног оператора дистрибутивног система,
прикључитина будућу трансформаторску станицу 110/20 kV "Беочин", инсталисане снаге 2х31,5MVA.
Производни енергетски, когенеративни објекти, који се планирају уоквиру зонеEнергетско постројењe 1 са
површинама за аквакултуру (CHP ALFA) и Eнергетско постројењe 2 са површинама за аквакултуру (CHP
HOLDKOM) за производњу електричне и топлотне енергије прикључиће се на дистрибутивни систем електрич не енергије у складу са условима/Мишљењем надлежног оператора дистрибутивног система електричне
енергије на будућу трансформаторску станицу 110/20 kV/kV"Беочин", инсталисане снаге 2х31,5MVA, односно
до реализације трансформаторске станице110/20 kV/ kV"Беочин", прикључење је могуће извршити 20 kV
каблом на 20 kV расклопно постројење у оквиру трансформаторске станице 110/35/20 kV/kV"Нови Сад 1".
За потребе сопствене проширењ когенеративних објеката обезбедиће се напајање из дистрибутивног система
електричне енергије прикључењем 20 kV напон, који ће се преко трансформаторских станица у комплексу и у
самом постројењу трасформисати у на 10 kV, односно 0,4 kV напон за потребе постројења и остале потрошње
у комплексу.
Такође ће се извршити трансформација са 10 kVна 20 kV напон при конекцији предаји, произведене
електричне енергије у дистрибутивни систем електричне енергије.
Прикључење потрошача на нисконапонску дистрибутивну мрежу која се планирадуж уличних коридора
вршиће се кабловима.
Електроенергетска мрежа за потребе јавног осветљења ће се каблирати, а светиљке ће се поставити на
стубове поред саобраћајница.
Уважавајући принципе енергетске ефикасности за осветљење користити савремене светиљке, засноване на
новим технологијама развоја.
У складу са Законом о енергетици, у заштитном појасу 110kV далековода бр.195/1 ТС Нови Сад-ТС Беочин и
бр.195/2 ТС Беочин-ТС Сремска Митровица, који износи 25,0 m од крајњих фазних проводника далековода са
.
обе стране вода, не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње
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Оператор преносног система надлежан за енергетски субјект, дужан је да о свом трошку редовно уклања
дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта.
Коришћење обновљивих извора енергије
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије,
чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне
средине.
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас, геотермална
енергија, соларна) могу се градити у склопу радних комплекса, који ће ову енергију користити за сопствене
потребе или конектовати у мрежу дистрибутивног системе електричне енергије.
3.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Правила за изградњу подземне електроенергетске мреже:
- 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);
- дистрибутивна мрежа система електричне енергије ће бити грађена подземно у уличним коридорима, мин.
0,5 m од локалне саобраћајнице;
- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају бити
поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа трупа пута или
спољне ивице путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на
предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута,
увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,351,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;
- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на мин. 10,0 m;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,0 m;
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, најмање
растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;
- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90о ;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, сем при
укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;
- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће
од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20(10)/0,4 kV:
-

-

-

дистрибутивне трансформаторске станице за 20(10)/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору градити
као монтажно-бетонске или стубне, а на осталим површинама типа стубне, монтажно-бетонске, зидане
или у склопу објеката, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног
оператора дистрибутивног система електричне енергије;
минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободно стојећи 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 монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан простор
макс. димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1х6,3 m за изградњу двоструке монтажнобетонске трафостанице;
за постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске станице се мора обезбедити
слободан простор димензија 4,2х2,75 m за изградњу темеља портала и постављање заштитног уземљења;

Број 12 - Страна 32

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

13. новембар 2015.

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

Услови изградње у заштитном појасу 110 kV далековода:
-

-

-

свака градња у близини 110 kV далековода условљена је Законом о енергетици, Законом о планирању и
изградњи, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV("Службени лист СФРЈ",бр.65/88 и "Службени лист СРЈ",бр.18/92),
Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V
("Службени лист СФРЈ", бр.4/74),Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетска
постројења називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СРЈ", бр.61/95), Законом од нејонизујућих
зрачења са припадајућим правилницима, SRPS N.CO.105 Техничким условима заштите подземних
металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења ("Службени лист СФРЈ",бр.65/88 и
"Службени лист СФРЈ",бр.68/86), SRPS N.CO.101 Заштитом телекомуникационих постројења од
утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности ("Службенилист СФРЈ",бр.68/86), као и SRPS
N.CO.102-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита
од сметњи ("Службенилист СФРЈ",бр.68/86);
приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у
близини далековода ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен
испод далековода се не сме насипати;
приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације објеката, потребно је придржавати се
свих мера безбедностии здравља на раду, а посебно сигурносних растојања до проводника под напоном –
препоручено 5,0 m за далеководе 110 kV, у супротном потребно је благовремено затражити искључење
далековода;
забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи мање од 5,0 m
од проводника далековода напонског преноса 110 kV;
нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести
подземно у случају укрштања са далеководом;
све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални делови (ограде и друго)
морају бити прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању потенцијала;
у заштитном појасу далековода напонског преноса 110 kV није дозвољено засађивање средње и
високорастућег дрвећа и воћки које се својим растом могу приближити на мање од 5,0 m од проводника
далековода, као и у случају пада дрвета.

Правила за изградњу јавног осветљења:
- светиљке за јавно осветљење у радним зонама поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.
Правила за изградњу производних енергетских објеката:
-

-

могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: производни објекат који производи
енергију (топлотну, електричну) и др., соларни колектори, трансформаторско и разводно постројење,
пословни објекат, средњенапонски и нисконапонски подземни водови;
комплекс опремити неопходном саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском
комуникационом инфраструктуром;
соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача;
електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног енергетског објекта
градити подземно.

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру:
За прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије потребно је изградити прикључак, који
ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).
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3.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
Прикључење планиране радне зоне извешће се изградњом дистрибутивне гасоводне мреже у уличним
коридорима и прикључењем на ГМРС "Беочин" или МРС "Беочин" у Цементашкој улици или постојећи гасовод
ниског притиска у Цементашкој улици, а према условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас ЈП
"Србијагас" или ДП "Нови Сад-Гас" из Новог Сада, у зависности на коју ће се мрежу прикључити будући
потрошачи. Тачан начин прикључења биће дефинисан када буду упућени конкретни захтеви за прикључење са
потребним количинама гаса. Планирана дистрибутивна гасна мрежа за индустријску зону, полагаће се у
уличним коридорима до потрошача.
Когенерацијска електрана CHP HOLDCOM и CHP ALFA
Технолошки процес производње састоји се, из процеса добијања електричне енергијеу когенерацијској
јединици сагоревањем природног гаса у моторима са унутрашњим сагоревањем и коришћењем топлотне
енергије из издувних гасова мотора за производњу електричне енергије у јединици органског Ранкиновог
циклуса(ОРЦ). Вишак топлотне енергије која настаје код хлађења КГЈ, коју не искористе енергане за своје
потребе, а она испуњава параметре потребне за грејање, биће испоручена до измењивачке станице, а даље
до градске топлане у Беочину, у складу са договором између топлане и когенерацијске електране CHP
HOLDCOM иCHP ALFA. Нископотенцијална топлотна енергија изОРЦ-a биће деградиранаи такође довожена до
измењивачке подстанице или испуштана напоље преко отворених расхладних кула, које су саставни део
електрана.
Природни гас потребан за рад електрана, биће узиман са ГМРС "Беочин" сходно мишљењу о условима и
могућностима за прикључење на транспортни гасоводни систем ЈП"Србијагас"-а. Место прикључења на
транспортни гасоводни систем и примопредаје природног гаса је ГМРС "Беочин"са тренутним расположивим
капацитетом од 4000m³/h и притиском од 8bar. Од ГМРС "Беочин" изградиће се гасовод средњег притиска до
планиране МРС (мерно-регулационе станице) на грађевинској парцели CHP HOLDCOM, капацитета довољног
за снабдевање за снабдевање постројења CHP HOLDCOM као и још једне когенерацијске јединице истог
капацитета CHP ALFA на суседној парцели. Од планиране МРС изградиће се две линије гасовода ниског
притиска са мерно-регулационом опремом, који ће ићи подземно кроз измењивачку станицу, а затим надземно
мостним разводом до главног блока за производњу ка когенеративним јединицама CHP HOLDCOM и CHP
ALFA.
Вишак топлотне енергије која настаје код хлађења КГЈ, биће испоручен до измењивачке станице, а даље
цевоводом до градске топлане у Беочину, у складу са договором између топлане и когенерацијске електране
CHP HOLDCOM и CHP ALFA.
3.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Гасовод средњег притиска
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 m, али
на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема опасности од великих оптерећења;
- при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m;
- при укрштању са улицама је 1,3 m.
Када се гасовод средњег и ниског притиска води паралелно са саобраћајницама његово растојање од спољне
ивице одводног канала мора бити минимално 0,5 m.
Удаљеност укопаног гасовода средњег и ниског од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и
ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака.
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода средњег притиска са другим
подземним инсталацијама је:
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Минимална дозвољена растојања
гасовод
водовод
вреловод или топловод
канализација од бетонских цеви
ПТТ инсталације
ТВ и комуникациони кабели
високонапопски водови
нисконапонски водови
вишегодишње дрвенасто растиње
шахтови

паралелно вођење (m)
0,5
0,5
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
1,0
0,3
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укрштање (m)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
HE
HE

Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља објекта је:
- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar;
- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
Дата растојања могу бити и мања али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за гасоводе 7-13 bar, ако
се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се по правилу води под
правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60 до 90° .
Гасовод ниског притиска
Дубина полагања гасовода је мин. 0,6 до макс. 1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се дубина од 0,8 m.
Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито
тешком терену, уз примену додатних техничких мера заштите.
Локација ровова по могућности треба бити у зеленом појасу. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се
води испод тротоара, бетонираних платоа и површина или испод канала за одвод атмосферске воде на
дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите
од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална
прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Вредности минималних прописаних растојања гасовода ниског притиска у односу на укопане инсталације су:
Минимална дозвољена растојања
други гасовод
водовод, канализација
ниско и високо-напонски електро каблови
телефонски каблови
технолошка канализација
бетонски шахтови и канали
високо зеленило
темељ грађевинских објеката
путеви и улице

укрштање
0,2 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
1,0 m

паралелно вођење
0,3 m
1,0 m
0,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
0,5 m

Удаљеност гасовода стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити мин. 0,5m.
Гасни прикључак завршава се на приступачном месту главним запорним цевним затварачем, који може да се
угради непосредно по уласку у објекат или ван њега (у прикључном ормарићу или у зидном ормарићу).
Мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема природне вентилације, мора
бити удаљен од електричног ормарића минимално 1 m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално
1 m, мерено по хоризонтали.
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Комплекс МРС
Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на
посебним темељима. Растојања од других објеката су:

до зграда и других објеката
до пута (до ивица)
До надземних електро водова

Улазни притисак
Улазни притисак
до 7 бар
од 7 до 13 бар
10 m
15 m
5m
8m
1,5 пута висина стуба

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. Удаљеност
ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m.
Грађевински објекат мерне станице природног гасаи ма димензије 5m x 4m, и биће решен као зидани објекат
са изолованим кровним покривачем. Темељ ће бити површински (темељне траке).
Топловод
Дубина полагања топловода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између
тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог
појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за
одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа
пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
При паралелном вођењу дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално светло растојање
износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног топловода
са подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0
m.
Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако
се прорачуном докаже да то није потребно.
Минимална дубина укрштања топловода са путевима и улицама је 1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а са
индустријским колосецима 1,0 m.
При укрштању топловода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора
бити између 60о и 90о. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа.
Удаљеност топловода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити
толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Прикључење планиране радне зоне на транспортни гасоводни систем ЈП "Србијагас"-а или ДП "Нови СадГас"-а из Новог Сада, извести у складу са детаљним условима повезивања који се прописују решењем о
одобрењу за прикључење.
Прикључење планиране когенерацијске електране CHP HOLDCOMи CHP ALFA на транспортни гасоводни
систем ЈП "Србијагас"-а, извести у складу са детаљним условима повезивања који се прописују решењем о
одобрењу за прикључење.
Прикључење планиране когенерацијске електране CHP HOLDCOM и CHP ALFA на топловодни систем градске
топлане, извести у складу са детаљним условима повезивања који се прописују решењем о одобрењу за
прикључење.
3.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
3.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
За потребе корисника планског простора потребно је изградити телекомуникациону мрежу у уличним
коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса и приступног
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мултиплексера дигиталних претплатничких линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као
и мултимeдијални сервиси.
У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области
телекомуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације од
планираног ТТ окна до просторије планиране за смештај телекомуникационе опреме унутар парцела
корисника.
Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, а каблови ће се полагати у зеленим појасевима дуж
саобраћајница и пешачких стаза. Где то потребе налажу, месну ЕК мрежу полагати обострано дуж улица.
За потребе мобилних комуникација у зони радних садржаја могућа је изградња радио-базних станица, према
плановима развоја надлежних предузећа. С обзиром на брз развој електронског комуникационог система к ао и
услове које буде диктирала нова технологија развоја система мобилних комуникација нове локације базних
радио-станица биће одређиване у складу са потребама имаоца система веза, урбанистичком и техничком
документацијом, уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката на простору на којем се
гради.
3.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре
- електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др);
- електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница;
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо провлачење
електронских комуникационих каблова;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,0 m или постављањем каблова у микроровове или
плитке ровове;
- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају бити
поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа трупа пута или
спољне ивице путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута,
увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,351,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;
- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на мин. 10,0 m;
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте;
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10 к V најмање
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао
укрштања око 90o;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално
растојање мора бити најмање 0,5 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу
електронског комуникационог кабла са канализацијом;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
најмање 0,4 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од притиска гасовода;
- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној
површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина.
Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката:
- објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне комуникационе мреже и опреме
за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као и антене и антенски носачи могу се
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поставити у оквиру објекта, на слободном простору у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру
појединачних корисника, или у оквиру комплекса појединачних корисника;
слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним зонама и на
периферији насеља;
објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни;
напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;
до комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити
приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице;
за потребе садржаја изградиће се армирано-бетонски стуб као носач антена;
обезбедити колско-пешачки прилаз објекту мин. ширине 3,0 m са сервисне саобраћајнице;
површину за изградњу РБС оградити оградом мин. висине 2,0 m;
слободне површине комплекса озеленити.

Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру:
- 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.
3.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ
3.6.1. Правила за озелењавање јавних површина
Зелене површине на јавном земљишту ће чинити заштитно зеленило (зона разграничења између комплекса
радне зоне и одбрамбеног насипа од вода Дунава на коме се налази државни пут IIа реда бр. 119/Р-107 и уз
коридор приступне саобраћајнице према насељској саобраћајници - Цементашка улица), као и зелене
површине у коридору насељске (Цементашка улица) и приступних саобраћајница.
Заштитно зеленило у коридору државног пута који се налази на одбрамбеном насипу могуће је формирати као
травни покривач ради заштите косина насипа у складу са Законом о водама.
Заштитно зеленило уз коридор приступне саобраћајнице према насељској саобраћајници (Цементашка
улица), формирати као линијско зеленило од више спратова зеленила са учешћем високог, средњег и ниског
дрвећа, као и мањим процентуалним учешћем жбунастих врста и травњака.
За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно je:
- зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и физиономије,
тј. спратности дрвенасте вегетације;
- дати предност аутохтоним врстама, које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским
условима;
- избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста.
Јавне зелене површине у коридору насељске и приступних саобраћајница, треба формирати као линијско
зеленило које ће имати задатак да изолују пешачке токове и створе повољне санитарно-хигијенске и
микроклиматске услове и повећају естетске квалитете пејсажа.
Формирати једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. Ради безбедности саобраћаја, дрвеће
садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке. Растојање између дрворедних садница је
најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање саобраћаја
и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Потребно је изабрати једну врсту дрвећа (липа, див љи
кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о
карактеру улице, правцу доминантног ветра, декоративним својствима врста (фенолошке особине) и њихо вој
прилагођености условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет
земљишта, прашину, гасове).
Општа правила уређења за зелене површине:
-

обавезна је израда главних пројеката озелењавања за заштитно зеленило уз коридор приступне
саобраћајнице према насељској саобраћајници и јавних зелених површина у коридору насељске и
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приступних саобраћајница, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала,
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун;
озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за
пројектовање зелених површина;
дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то:
Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m
1m
1,5 m

Шибље
0,5 m

применити мере заштите природе у складу са условима надлежне институције;
избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте;
саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости;
при формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама Закона о
јавним путевима и Закона о водама.

3.6.2. Правила за озелењавање површина претежне намене
У склопу радне зоне, формирати тзв. зелене површине ограниченог коришћења, унутар парцела радних
садржаја на минимум 30% појединачног комплекса. Унутрашњом границом комплекса формирати заштитно
зеленило у форми пејзажних групација од аутохтоних врста и више спратова зеленила са учешћем високог,
средњег и ниског дрвећа, као и мањим процентуалним учешћем жбунастих врста. За озелењавање површина
унутар радног комплекса (око објеката, паркинга, платоа и саобраћајница), могуће je коришћење примерака
егзота за које je потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију
инвазивних. Све слободне површине затравити.
Према околним ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине
одређених паразита пољопривредних култура или воћака. To су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha
sp., Sorbus sp., Acernegundo и сл.
Општа правила уређења за зелене површине:
-

обавезна је израда главних пројекта озелењавања за појединачне комплексе радних садржаја, који ће
детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун;
озелењавање треба ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених
инсталација:
Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

-

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m
1m
1,5 m

Шибље
0,5 m

дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5-7,0 m од објеката;
избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте;
однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 година старости.

4. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Нивелацију терена,тренутна је од 75,84 m до коте 77,41 m, неопходно је кориговати тако да је, планираном
изградњом у брањеном делу, усвојена нивелација 79,30 mnm до 80,00 mnm. У току даље разраде
документације неопходно је урадити хидрауличку анализу утицаја промене режима подземних вода, процедне
линије, на планиране објекте и границу могућих утицаја.
За потребе пројектовања и изградње когенеративног постројења урађен је Елаборат о геотехничким условима
изградње. У оквиру елабората утврђен је геомеханички профил терена са индексним и физичко-механичким
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параметрима. Пошто се планира насипање терена извршен је прорачун дозвољеног оптерећења и слегања
насипа и темеља и дат је предлог коловозне конструкције за интерну саобраћајницу и паркинг простр.
5.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

План детаљне регулације нове радне зоне у КО Беочину након усвајања од стране Скупштине постаје
извршни документ.
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана кроз поступак издавања
локацијских услова, а на основу услова дефинисаних овим Планом.
За комплексе когенеративних постројења 1 и 2 овим Планом, на основу технолошког поступка, одређене су и
величине парцела, као и њихова функционална организација. Нацртом плана су утврђени услови уређења и
грађења, тј. изградња наведених садржаја вршиће се на основу усвојеног ПДР-е нове радне зоне.
Обзиром на тренутни став инвеститора о немогућности давања прецизних информација о планираној
изградњи објеката и садржаја, у зони радних површина, а и како пословни и складишни објекти некада могу
бити комплекснији од производних, намеће се неопходност и обавеза израде Урбанистичких пројеката.
Урбанистичким пројектима би се, на основу конкретних захтева инвеститора, дао ситуациони приказ
урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са нивелационим и регулационим решењем,
урбанистичко-архитектонско решење уређења простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и
пејзажног уређења, саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну
мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина.
Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност (фазност) реализације Плана – идејним и
главним пројектима ће се дефинисати обим изградње у свакој од планираних етапа.
6. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
Планом детаљне регулације нове радне зоне у К.О. Беочину постигнути су следећи урбанистички параметри
(на нивоу укупне површине обухвата Плана, тј. планиране радне зоне):
Индекс заузетости: 70%
Индекс изграђености:1,5
Максимална спратност: П+1
Остварени проценат зеленила: 30%
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На основу члана 34. став 1. тачка 11. и члана
120. Статута општине Беочин („Службени лист
општине Беочин“ бр. 7/11 - пречишћен текст, 11/12 и
8/15), а у вези са чланом 76. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13 и
142/14) Скупштина општине Беочин је на седници
одржаној дана 12.11.2015. године донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2015. ГОДИНЕ ДО 30.09.2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
Прихвата се Извештај Службе за финансије
број 04-400-203 од 09.10.2015. године о извршењу
буџета општине Беочин за период од 01.01.2015.
године до 30.09.2015. године који је усвојило
Општинско веће на седници одржаној дана 30.10.2015.
године.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-224
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ПО
РЕБАЛАНСУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Скупштине општине Беочин по ребалансу за 2015.
годину, бр. 04-400-190 од 29.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Скупштине општине Беочин
по ребалансу за 2015. годину је саставни део овог
решења.
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-190
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Правобранилаштва општине Беочин по ребалансу за
2015. годину.
Члан 2.
Финансијски план Правобранилаштва општине
Беочин по ребалансу за 2015. годину је саставни део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-189
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ПО РЕБАЛАНСУ ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Председника општине и Општинског већа општине
Беочин по ребалансу за 2015. годину бр. 04-400-186 од
25.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план Председника општине и
Општинског већа општине Беочин по ребалансу за
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2015. годину је саставни део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-186
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕОЧИН ПО
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план
Општинске управе Беочин по ребалансу Буџета за
2015. годину бр. 04-400-191/15 од 29.09.2015. године
Члан 2.
Финансијски план Општинске управе Беочин по
ребалансу Буџета за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-191
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), и члана 48. став 4.
Статута Културног центра општине Беочин, Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана Културног центра општине Беочин
за 2015. годину, који је донео Управни одбор Културног
центра општине Беочин на седници одржаној дана
18.09.2015. године.

13. новембар 2015.
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Члан 2.
Измене и допуне Финансијског плана Културног
центра општине Беочин за 2015. 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: 01-400-182
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ "ЉУБА СТАНКОВИЋ" БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана Предшколске установе "Љуба
Станковић" Беочин за 2015. годину који је Управни
одбор ПУ "Љуба Станковић" Беочин усвојио на својој
седници одржаној дана 29.09.2015. године.
Члан 2.
Измене и допуне Финансијског плана
Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин за
2015. 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: 01-400-194
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН - РЕБАЛАНС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН
ГРЧИЋ МИЛЕНКО" БЕОЧИН
ЗА 2015. ГОДИНУ
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Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план –
Ребаланс Основне школе "Јован Грчић Миленко"
Беочин за 2015. годину, коју је донео Школски одбор
Основне школе "Јован Грчић Миленко" Беочин на
седници одржаној дана 30.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план - Ребаланс Основне школе
"Јован Грчић Миленко" Беочин за 2015. годину
саставни је део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-196
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН - РЕБАЛАНС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН
ПОПОВИЋ" СУСЕК ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план –
Ребаланс Основне школе "Јован Поповић" Сусек за
2015. годину, коју је донео Школски одбор Основне
школе "Јован Поповић" Сусек на седници одржаној
дана 23.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план - Ребаланс Основне школе
"Јован Поповић " Сусек за 2015. годину саставни је део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-192
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РАКОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Раковац за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Раковац на
седници одржаној дана 25.09.2015. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Беочин за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Беочин на
седници одржаној дана 17.09.2015. године.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Раковац за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-206
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕОЧИН ГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Беочин град за 2015.
годину, који је донео Савет Месне заједнице Беочин
град на седници одржаној дана 30.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Беочин град за 2015. годину саставни је део
овог решења.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-207
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРАЗИЛИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Бразилија за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Бразилија на
седници одржаној дана 30.09.2015. године.

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

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Бразилија за 2015. годину саставни је део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-208
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-209
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЧЕРЕВИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СВИЛОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Черевић за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Черевић на
седници одржаној дана 25.09.2015. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Свилош за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Свилош на
седници одржаној дана 30.09.2015. године.

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

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

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-210
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-213
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАНОШТОР ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРАБОВО ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Баноштор за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Баноштор на
седници одржаној дана 28.09.2015. године.

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Грабово за 2015. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Грабово на
седници одржаној дана 27.09.2015. године.

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Баноштор за 2015. годину саставни је део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општина Беочин".

Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Грабово за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-211
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-212
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУСЕК
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Сусек за 2015. годину, који
је донео Савет Месне заједнице Сусек на седници
одржаној дана 29.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Сусек за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-214
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), Скупштина
општине Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГ ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план по
ребалансу Месне заједнице Луг за 2015. годину, који је
донео Савет Месне заједнице Луг на седници одржаној
дана 24.09.2015. године.
Члан 2.
Финансијски план по ребалансу Месне
заједнице Луг за 2015. годину саставни је део овог
решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-215
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15), a везано за члан
47. став 1. тачка 3. члана Статута Јавног предузећа

13. новембар 2015.

"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин,
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној дана
12.11.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПЛАНА И
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТНА
ПРИВРЕДА" БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене Плана и
програма пословања Јавног предузећа "Грађевинско
земљиште и путна привреда" Беочин за 2015. годину,
које је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа
"Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин на
седници одржаној дана 28.09.2015. године.
Члан 2.
Измене Плана и Програма пословања Јавног
предузећа "Грађевинско земљиште и путна привреда"
Беочин за 2015. 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: 01-400-195
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 34. став 1. тачка 10. и члана 120. Статута
општине Беочин ("Службени лист општинe Беочин" бр.
7/11 – пречишћен текст, 11/12 и 8/15) а везано за члан
44. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа "Спортско
пословни центар Беочин“ Беочин, Скупштина општине
Беочин, на седници одржаној дана 12.11.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОЧИН"
БЕОЧИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа "Спортско
пословни центар Беочин“ Беочин за 2015. годину, које је
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортско
пословни центар Беочин“ Беочин на седници одржаној
дана 21.09.2015. године.
Члан 2.
Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа "Спортско пословни центар Беочин“ Беочин
за 2015. годину, саставни су део овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Беочин".

13. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-400-185
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 12.11.2015. године
Стеван Ђурђевић, с.р.
Општинско веће Општине Беочин
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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и
58/2015), члана 24. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014),
члана 14.став 1. тачка 34.Статута општине Беочин
(„Службени лист општине Беочин“бр.7/11, 11/12 и 8/15),
члана 13 Одлуке о Општинском већу („Службени лист
општине Срем“бр.25/08) и Предлога Комисије за оцену
пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање
пројеката у области јавног информисања у 2015. годи-

Р.б.

1.

Подносилац пројекта
DNEVNIK VOJVODINA
PRESS PREDUZEĆE
ZA IZDAVANJE I
ŠTAMPANJE
NOVINA,NOVI SAD ,
Bulevar Oslobođenja 81
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ни, дел бр. 01-401-109/11/2015 од 21.10.2015. године, а
у вези са Јавним позивом за суфинансирање пројеката
из буџета општине Беочин ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2015. години
дел. број 01-401-109/2015 од 21.09.2015. године, Општинско веће на својој седници одржаној дана
30.10.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ
ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН РАДИ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ
Средства за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања опредељена су Одлуком о Ребалансу буџета
за 2015. годину(„Службени лист општине Беочин“

Назив пројекта

ОПИС
ПРОЈЕКТА

Одобрити
средства у
износу

„БЕОЧИН У
ДНЕВНИКУ“

Представљање
друштвеног и
јавног живота
општине у
штампаном
медију

400.000,00

бр.10/15) у укупном износу од 400.000,00 динара, те су
додељена:
Ово Решење је коначно.
Решење о додели средстава објављује се на
званичном сајту општине Беочин www.beocin.rs и
Службеном листу општине Беочин.
Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинско веће је дана 21.09.2015.године
расписало Јавни позив за доделу средстава из буџета
општине Беочин а за пројекте којима се остварује јавни
интерес у области јавног информисања у 2015. годину
дел. број 01-401-109/2015. Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Беочин ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2015, објављен је у дневном листу
“Дневник“ као и на званичном сајту општине Беочин
дана 23.09.2015.године. Рок за подношење пријаве на
конкурс истекао је 08.10.2015.године.
Пријаву на конкурс су поднели: Dnevnik Vojvodina Press doo Novi Sad, Novinarsko-izdavačko privredno
društvo“Sremske novine“doo Sremska Mitrovica,
Radiodifuzno preduzeće „021“ doo Novi Sad и Danijela
Šuša PR audio i video produkcija Nova produkcija Šid.
Од пристиглих пријава непотпуну документацију доставило је Radiodifuzno preduzeće „021“ doo
Novi Sad, чија је документација запримљена дана
05.10.2015.године. Подносиоцу пријаве је недостајао
конкурсни материјал у електронској форми на компакт
диску, при чему му је остављен рок за допуну
документације.

Danijela Šuša PR audio i video produkcija Nova
produkcija Šid, доставила је непотпуну документацију,
запримљена је 07.10.2015.године. Подносиоцу пријаве
је недостајало Решење о упису у Регистар медија,
Доказ о поседовању фреквенције за електронске
медије, Дозвола за пружање медијске услуге
SREMSKA TELEVIZIJA DOO, Решење о дозволи за
коришћење радио-фреквенције SREMSKA TELEVIZIJA
DOO, при чему јој је остављен накнадни рок за допуну
документације.
Како су наведени подносиоци пријава допунили
документацију у накнадно остављеном року, узимају се
у разматрање.
Дана 21.10.2015.године Комисија за оцену
пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања у 2015.години је на основу члана
25. Закона о јавном информисању и медијима и члана
24. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, извршила оцену свих пројеката
поднетих на конкурс и донела Предлог, дел.бр: 01-401109/11/2015 којим се средства за јавно информисање
опредељена у Одлуци о Ребалансу буџета у
2015.години у износу од 400.000,00 динара додељују
на начин као у диспозитиву овог Решења.
Стручна комисија је ценећи у којој мери су
предложена пројектна активност и изложени циљеви
њене реализације релевантни за остваривање намене
конкурса, у којој мери је вероватно да ће предложене
пројектне активности довести до остваривања
постављеног циља, у којој мери однос између
предложених трошкова и очекиваних резултата указује
да би коришћењем буџетских средстава на најрацио-
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налнији начин био остварен јавни интерес, као и ценећи структуру становништва општине Беочин , приступачност врсти медија, проценила да би путем предложеног пројекта DNEVNIK VOJVODINA PRESS NOVI
SAD „БЕОЧИН У ДНЕВНИКУ“ јавни интерес грађана у
Беочин на најбољи начин био остварена, обзиром на
мали опредељени износ средстава и кратак рок за
реализацију.
Чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања прописано је да одлуку (решење) о
расподели средстава са образложењем доноси
руководилац органа који је расписао конкурс, а на
основу предлога Комисије.
Општинско веће је у целости прихватило
предлог Комисије са образложењем, дел.бр. 01-401109/11/2015 од 21.10.2015.године и донело одлуку као у
диспозитиву овог Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно
и против њега се може покренути управни спор у року
од 30 дана од дана достављања Решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-121/2015
Дана: 30.10.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шодић, с.р.
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На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15),
члана 3. став 1. тачка 3. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист општина Срема“ бр. 25/08) и члана 3.
Одлуке Скупштине општине Беочин о давању
сагласности на покретање поступка давања у закуп
пословног простора у објекту Основне школе „Јован
Грчић Миленко“ у Беочину бр. 01-011-90/15 од
09.10.2015. године Општинско веће општине Беочин је
дана 04.11.2015. године доднело
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИЛИ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ
ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“ У БЕОЧИНУ
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда
путем јавног оглашавања за спровођење поступка
давања у закуп пословног простора у објекту Основне
школе „Јован Грчић Миленко“ у Беочину (у даљем
тексту: Комисија) и у исту се именују:
- за председника
Секула Петровић, дипломирани правник,
испред локалне самоуправе
- за чланове:
1. Жана Стефанишин, дипломирани правник,
испред локалне самоуправе,

13. новембар 2015.

2. Слободанка Спасојевић, испред Основне
школе;
3. Јелена Митић Сокола, испред Основне
школе и
4. Сања Милинковић, испред Основне школе.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
јавног надметања односно прикупљања понуда јавним
огласом у поступку давања у закуп пословног простора
у објекту Основне школе „Јован Грчић Миленко“ у
Беочину, а у складу са Одлуком Скупштине општине
Беочин бр. 01-011-90/15 од 09.10.2015. године, те да по
окончању поступка записник са одговарајућим предлогом достави органу надженом за доношење одлуке.
Члан 3.
Мандат Комисије траје до окончања поступка.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у "Службеном листу општине Беочин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-02-193
Дана: 04.11.2015. године
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Милан Шодић, с.р.
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