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Скупштина општине Беочин

059
 

 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 41. став 1. тачка 6. и 

члан 143. Статута Општине Беочин („Службени лист Општине Беочин“, бр.3/19), Скупштина 

општине Беочин, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 

21.05.2020. године доноси 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ 
ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ  

 
Члан 1. 

 Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за изградњу путничког пристаништа 

отвореног за међународни саобраћај у Баноштору (у даљем тексту: План) који је израђен од 

стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2638, 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“ уз ову Одлуку. 

 Графички део Плана садржи: 
Ред. 
бр. 

Назив графичког приказа Размера 

 
1. 
 

1.1.  
 
 

1.2.  
 
 
 

1.3. 
 
 

2. 
 

2.1. 
 
 

2.2. 
 

2.3. 
 
 
 
 

2.4. 
 

2.5. 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: 
 
Извод из Просторног плана општине Беочин – Намена простора 
 
Извод из Плана генералне регулације насеља Баноштор – План 
намене површина и објеката са условима заштите - положај 
простора обухваћеног ПДР у ширем окружењу 
 
Граница плана са постојећом наменом површина у обухвату Плана  
 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА: 
 
Граница обухвата плана са поделом на карактеристичне зоне  
 
Планирана намена површина 
 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност 
објеката и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 
попречним профилима 
 
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 
 
План површина јавне намене и начин спровођења плана детаљне 
регулације 
  

 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 

1:1000 
 
 
 
 

1:1000 
 
 

1:1000 
 

1:1000 
 
 
 
 

1:1000 
 

1:1000 

 Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 



22. мај 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 7 - Страна 2

 

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 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 „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 

Железничка бр. 6/III.  

 Пет примерака донетог , потписаног и овереног Плана у аналогном облику и пет 

примерка у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Беочин“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

Број: 01-011-31/20      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дана: 21.05.2020. године     Зоран Стокућа 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ 

ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ 

УВОД 
 
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу путничког пристаништа 
отвореног за међународни саобраћај у Баноштору („Службени лист општине Беочин“, број 
11/17) и Програмског задатка добијеног од стране општине  Беочин приступљено је изради 
Плана детаљне регулације за изградњу путничког пристаништа отвореног за међународни 
саобраћај у Баноштору (у даљем тексту: План). 
 
Саставни део Одлуке је Решење да се врши стратешка процена утицаја Плана на животну 
средину, које је донео начелник Општинске управе Беочин под бројем 01-501-45/8/17 од дана 
24. августа 2017. године. Решење да се врши стратешка процена утицаја Плана на животну 
средину објављено је у „Службеном листу општине Беочин“, број 11/17. 
 
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Беочин, Одељење за инспекцијске 
послове, урбанизам и заштиту животне средине, а послови израде Плана поверени су ЈП 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о изради Плана.  
 
Основни циљ израде Плана je утврђивање локације и дефинисање правила уређења и грађења 
за изградњу путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај (предложеног лучког 
подручја) на предметном простору. С обзиром на то да је стратешко опредељење Општине 
обогаћивање и боље позиционирање туристичке понуде и привлачење туриста са удаљених 
тржишта (дестинација), овим Планом преиспитаће се утврђена правила уређења и грађења из 
важећег плана генералне регулације за простор у непосредном окружењу и планирати садржаји 
који ће, уважавајући планирано пристаниште као окосницу развоја, подржати развој туризма.  
С обзиром на то да насеље Баноштор има дугу виноградарску традицију и поседује очуване 
прерађивачке и складишне капацитете за производњу и чување вина, пр имат ће заузимати 
вински туризам. 
 
Плановима вишег реда није изричито утврђена локација за изградњу путничког пристаништа на 
територији општине Беочин те је, на основу члана 111. Закона о планирању и изградњи, пре 
израде нацрта Плана била неопходна израда претходне студије оправданости са 
генералним пројектом у складу са Правилником о садржини и обиму претходних радова, 
претходне студије оправданости и студије оправданости („Службени гласник РС“, број 1/12) 
која је утврдила просторну, еколошку, друштвену, финансијску, тржишну и економску 
оправданост инвестиције за изградњу путничког пристаништа на предметној локацији.  
 
Решење које је „Претходном студијом оправданости са генералним пројектом  за путничко 
пристаниште отворено за међународни саобраћај у Баноштору“ оцењено као најповољније 
имплементирано је у плански документ. 
 
Узимајући у обзир природне и створене услове у обухвату Плана, сагледани су потенцијали и 
ограничења и израђен је План који предлаже оптималну просторну и функционалну 
организацију простора. 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације за 
изградњу путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у Баноштору („Службени 
лист општине Беочин“, број 11/17). Саставни део Одлуке је Решење да се врши стратешка 
процена утицаја Плана на животну средину, које је донео начелник Општинске управе Беочин 
под бројем 01-501-45/8/17 од дана 24. августа 2017. године. 
 
Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон), приступило се изради 
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Материјала за рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је од стране Носиоца израде 
Плана (Општина Беочин) и одржан у периоду од 26. јануара до 09. фебруара 2018. године. 
Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, које су 
овлашћене да утврђују услове за планирање и уређење простора су биле обавештене о 
одржавању раног јавног увида и том приликом су позване да дају мишљење и доставе податке 
за израду планског документа. 
 
У току трајања раног јавног увида Одељењу за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту 
животне средине достављена је писана примедба од стране „Кластер транспорта и логистике 
Војводине“. Обрађивачу Плана је достављен Извештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 
03-06-22/2, од 23.02.2018. године), након чега се приступило изради Нацрта Плана. 
 
Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон) и Правилником о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), 
као и са другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област. 
 
Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 
15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист 
СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др.закон); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

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

- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/2010, 
121/2012, 18/2015, 96/2015 – др. закон, 92/2016, 104/2016 – др. закон, 113/2017 – др. 
закон, 41/2018, 95/2018 – др. закон и 37/2019 – др. закон); 

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

- Закон о 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, 88/10, 14/16 и 95/18-др. 
закон); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);  
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);  
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 

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

62/14 и 95/18-др. закон); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

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

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  
(„Службени гласник РС“, бр. 87/18); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/1810/19-др. 
закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04); 
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- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС'', број 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 
87/18, 87/18 - др. закон); 

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 
закон и 99/11-др. закон);  

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

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 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 су планови вишег реда: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, 
број 88/10), 

- Регионални просторни план АПВ до 2020. године („Службени лист АПВ“, број 22/11), 
- Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 

8/19), 
- Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е -80 Дунав 

(Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС“, број 14/15), 
- Просторни план општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 13/12), 
- План генералне регулације насеља Баноштор („Службени лист општина Срема“, број 

20/04). 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ  
(„Службени гласник РС“, број 88/10) 
 
V. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2010-2014-2020. 
 
3. Одрживи развој економије, транспорта и инфраструктуре 
 
3.2. Одрживи транспорт, мреже и објекти 
 
3.2.6. Унутрашњи пловни путеви - водни транспорт 
 

Унутрашње пловне путеве Републике Србије чине реке Дунав (588 km), Сава (211 km) и 
Тиса (167 km) и мрежа пловних канала у оквиру Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав (ХС ДТД-
600 km). Укупна дужина УПП у Републици Србији износи око 1.566 km. Река Дунав као 
европски коридор VII, представља стратешку везу која треба да подстакне развој 
трговине, туризма и услуга. Пловна је читавим током кроз Републику Србију и чини 85% 
укупног робног промета унутрашњих пловних путева Републике Србије. Дунав има статус 
међународног пловног пута, категорија VIc и VII, у зависности од сектора тока кроз 
територију Републике Србије. … 
 

…  У концепцији развоја речног транспорта посебан значај има развој коридора VII.     … 
 
ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АПВ ДО 2020. ГОДИНЕ  („Службени 
лист АПВ“, број 22/11) 
 
II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
 
3. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПО ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА 
 
3.4. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 
3.4.1. Транспортна инфраструктура 

 
Основни циљ: Повећање интеррегионалне и интрарегионалне приступачности АП 
Војводине, а нарочито смањење периферности неразвијених и пограничних подручја.  

 



 

Оперативни циљеви: … 
 

… 3. Водни саобраћај 
- уједначавање карактеристика пловних путева и транспортне инфраструктуре и 

достизање нивоа развоја у државама чланицама Европске Уније;  
- развој терминала мултимодалног транспорта у лукама и њихово укључивање и 

интеграција у националну и међународну саобраћајну мрежу; 
- умањење значаја границе на Дунаву - слободна пловидба Дунавом; 
- развој путничког саобраћаја; 
- развој наутичког туризма.  … 

 
4. КОНЦЕПЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
4.3. ИНТЕРРЕГИОНАЛНЕ И ИНТРАРЕГИОНАЛНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ И ТРАНСГРАНИЧНА 

САРАДЊА 
 
… У погледу економског развоја, спровођење и реализација регионалних пројеката 

инфраструктуре (путна мрежа регионалног нивоа, железничке пруге регионалног и 
локалног нивоа, водни саобраћај – луке, пристаништа и наутички објекти) има позитиван 
утицај на регионалне економије, доприноси отварању њихових тржишта за нове пословне 
иницијативе и чини ефикаснијом трговинске размене међу државама и регијама из региона.
 … 

 
III КОНЦЕПЦИЈА, ПРОПОЗИЦИЈЕ И ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
 
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА  
 
5.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА 
 
5.1.3. Водни саобраћај 
 
… Развој водног саобраћаја засниваће се на принципима одрживог развоја:  

- економске исплативости, друштвене оправданости и еколошке прихватљивости; 
интеграција са окружењем и другим видовима саобраћаја - развој терминала 
мултимодалног транспорта у лукама и њихово укључивање и интеграција у националну 
и међународну саобраћајну мрежу; 

- усмереност ка корисницима, обезбеђење доступности и конкурентности; 
- усклађен развој са плановима суседних земаља и Европе као целине;  
- развој његових основних техничко-технолошких подсистема: пловних путева, флоте, 

лука и пристаништа; 
- изградња нових лука. 
 
У концепту развоја водног транспорта посебан значај има развој коридора VII. Сви делови 
мреже унутрашњих пловних путева у АПВ и Србији су директно или индиректно ослоњени 
на Дунав, који као стратешки правац треба да постане стециште највећих транспортних 
токова Србије.  … 

 
…  Пристанишна инфраструктура за путничке бродове у међународној пловидби 

(такозване речне крузере), захтева испуњење низа услова, одређених: карактеристикама 
ових пловила (димензије, газ...), карактеристикама обале (коси или вертикални кејски зид), 
могућност безбедног саобраћаја са копна на брод и обратно при различитом водостају, 
могућност спровођења административне процедуре у граничној контроли, као и низа услуга 
намењених корисницима – путницима и посадама ових бродова. Локације опредељене за 
пристајање скела такође морају испуњавати посебне услове неопходне за безбедно 
прекрцавање путника и возила при различитим хидролошким ситуацијама. … 

 
… Пристаништа ће се градити и планирати на основу одговарајуће планске документације, 

подстичући транспорт на унутрашњим водним путевима. … 
 
… Такође, овим планом предвиђени су и локалитети-зоне, међународна пристаништа за 

пристајање свих путничких пловила различитих врста, на пловним путевима у оквиру 
Дунава, Тисе и Саве: 
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- Дунав – Нови Сад, Апатин, Богојево, Беочин, Бачка Паланка; 
- Тиса – Сента; 
- Сава – Сремска Митровица. 

 
Концепцијом развоја прихватних објеката наутичког туризма дате су локације – зоне у 
којима је планирано успостављање наутичких садржаја различитих нивоа опремљености 
(наутички центри, марине, туристичка пристаништа и наутичка сидришта). На 
међународном пловном путу Дунав - коридору VII осим Апатина као за сада једине марине 
која има одговарајуће садржаје планирани су и: 
- Нови Сад (наутички центар), Панчево, Ковин, Бела Црква, Бачка Паланка, Бач, Оџаци, 

Беочин, Сремски Карловци, Инђија, Стара Пазова – марине, док се остале локације 
разврставају у распону од марина до привезишта (сидришта); … 

 
… Постоји могућност формирања објеката наутичког туризма и на другим локалитетима 

где за то постоје одговарајући услови, а према условима надлежних институција и 
законском регулативом (уз израду пројектне документације и студија оправданости) .
 … 

 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
(„Службени лист АПВ“, број 8/19) 
 
III ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
 
1. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА 
 
1.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
1.1.1. Заштићена подручја 
 
Национални парк „Фрушка гора“ 
 
… Имајући у виду да се у окружењу Националног парка налазе насеља са целокупном  

инфраструктуром, производним погонима, обрадивим површинама и другим објектима, 
успостављена је заштитна зона Националног парка. Основни циљ успостављања заштитне 
зоне је да се смањи ниво деградације природних станишта, као и да се обезбеди 
проходност и функционисање еколошких коридора од којих су најбројније и најзначајније 
долине фрушкогорских потока. Успостављањем заштитне зоне такође се омогућује боља 
контрола и спречавање активности којима се угрожавају природне вредности (криволов, 
одлагање отпада и др.). … 
 

1.1.3. Еколошки коридори 
 
… Eколошки коридори омогућавају комуникацију између заштићених подручја и/или станишта. 

Формирање и очување проходности еколошких коридора, који треба да преузму неке 
функције природне вегетације, је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак 
биодиверзитета ширег региона.  

 
Концепција заштите еколошких коридора, подразумева и успостављање њихових 
заштитних зона у којима је потребно уважавати мере заштите од штетних спољних утицаја, 
како би ови коридори испуњавали своју функцију. … 

 
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ 

СА ДРУГИМ МРЕЖАМА 
 
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
…  Планска решења у домену водног саобраћаја, који је у подручју утицаја на посебну намену, 

подразумевају укључивање потенцијала међународног пловног пута реке Дунав, у 
дестинације транспорта путника (потенцијалних посетилаца Националног парка) и околних 
локалитета, путем водних превозних средстава и/или интегрално повезивања са осталим 
облицима саобраћаја. Обнављање путничких пристаништа, као и изградња прихватних 
објеката наутичког туризма (марина, туристичких пристаништа, привезишта) ће подстицајно 
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утицати на укључивање овог вида саобраћаја у афирмацију локалитета на подручју 
Националног парка. За реализацију потребних садржаја водног саобраћаја у оквиру обале 
Дунава постоје одговарајући просторни и хидролошки услови.  

 
Водна инфраструктура 
 
… Операционализација стратешких циљева из просторно-планске и студијске документације 

(повећање промета пловним путевима, модернизације флоте, хармонизације прописа, 
процедура, пун надзор на мрежи пловних путева), подразумева реализацију мера од којих 
су најважније:  
- обезбеђење пловних габарита захтеваних Правилником Дунавске комисије (класа 

пловног пута VIc); 
- улагање у изградњу и реконструкцију постојећих лука и пристаништа, са посебним 

акцентом на инфраструктуру и капацитете наутичког туризма (туристичка пристаништа, 
марине, наутички центри); 

- стимулисање „супституције“ копнених видова транспорта водним/речним; 
- примена савремених технологија транспорта (интермодалност и мултимодалност); 
- даља примена и унапређење речног информационог система (РИС-а). 

 
Међународни пловни пут реке Дунав је у функцији развоја подручја посебне намене са 
својим постојећим и планираним капацитетима (луке, путничка пристаништа и прихватни 
објекти наутичког туризма). Применом наведних мера, водни саобраћај са инсталисаним 
капацитетима може значајно да допринесе порасту и проширењу „лепезе“ туристичке 
понуде овог простора. 

 
IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

OБJEКAТA ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Водни саобраћај 
 
…   Услови које морају да испуњавају луке и пристаништа на основу Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама и Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, 
пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник РС“, број 33/15) су:  
- просторни и експлоатациони услови за луке/пристаништа,  
- услови лучке и пристанишне инфраструктуре,  
- посебни захтеви за међународна путничка пристаништа,  
- посебни захтеви за терминале за опасне терете. 

 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ 
ВОДНОГ ПУТА Е-80 ДУНАВ (ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОР VII)  
(„Службени гласник РС“, број 14/15) 
 
II. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ 
 
4. КОНЦЕПТ И ПЛАНСКА РЕШЕЊА ОДРЖИВОГ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА КОРИДОРА 

ВОДНОГ ПУТА 
 
4.3. Пратећа инфраструктура водног пута  
 

Пратећа пловидбена инфраструктура обухвата: луке, пристаништа, сидришта, зимовнике, 
марине, бродске преводнице, бродоградилишта и објекте за обележавање и сигнализацију 
водног пута. Просторним планом дефинисани су основни критеријуми развоја и правила 
уређења водног пута за пратеће садржаје пловидбене инфраструктуре (луке, пристаништа, 
зимовници, марине, бродоградилишта) у складу са прописаним класама водног пута.  
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Наведени услови, критеријуми и препоруке су усмеравајући за планирање пратећих 
садржаја у коридору, израду одговарајуће урбанистичке и техничке документације за те 
садржаје, као и њихову реализацију. … 

 
… 4.3.2. Пристаништа 
 

Пристаниште представља водни и са водом непосредно повезани копнени простор са 
објектима намењеним за пристајање, сидрење и заштиту пловила, као и укрцавање и 
искрцавање путника и робе са бродова домаће заставе. Пристаниште се може основати за: 
(1) посебне намене (путничко пристаниште, војно приста-ниште, индустријско пристаниште, 
пристаниште за опасне робе, марина и слично); и (2) сопствене потребе (за шљунак и 
песак, пристаниште за грађевински материјал и слично). Путничко пристаниште може 
представљати и део луке отворен за међународни и унутрашњи саобраћај 
специјализован за пријем и отпрему путника са бродова стране и домаће заставе . У 
пристаништу се може обављати мањи број лучких делатности или лучких делатности у 
мањем обиму, уколико су испуњени прописани услови. 
 
На Дунаву кроз Републику Србију доминирају путничка пристаништа везана за речни 
саобраћај на којима се путници већином задржавају у Београду. Терминал за међународни 
путнички саобраћај „Луке Београд“ а.д. на Сави имао је током 2012. године укупно 480 
пристајања 72 различита брода, при чему је било око 61.000 путника и око 19.750 чланова 
посада. Планско опредељење је развој туризма на водном путу Дунава и другим водним 
путевима Републике Србије, као и развој локалног речног путничког саобраћаја. 
Претпоставка је да ће број пловила порасти на око 1.300 до 2025. године, уз подизање 
квалитета опремљености путничких пристаништа и терминала и повезивање са 
туристичким атракцијама у приобаљу и у непосредном окружењу Дунава. 
 
Просторним планом се утврђују планске смернице развоја пристаништа. Ближе локације, 
правила и критеријуми уређења пристаништа утврђени су Стратегијом развоја водног 
саобраћаја Републике Србије („Службени гласник РС“, број 3/15), а биће утврђени и 
уредбом о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена 
претоварна места, као и планом детаљне регулације, на основу одговарајућих 
истраживања и техничке документације. Утврђују се следећи усмеравајући критеријуми 
за развој путничких пристаништа: технички и безбедносни захтеви пловидб е; близина 
већих или мањих насеља, као и природних и културних атракција у непосредном окружењу 
приобаља; простор за паркиралиште за аутомобиле, теретна возила и аутобусе (у циљу 
бржег контакта са понудом приобаља); простор у акваторији за привез наутичких  пловила; 
опремљеност или погодност локације за опремање комуналном инфраструктуром (за воду 
за пиће и санитарни чвор), телекомуникационим сигналима и везама и др.  
 
Основни садржаји пристаништа за (а) међународне путничке терминале (у даљем тексту: 
МПТ) и (б) линијски превоз путника, су: пристанишна обала (вертикални кеј) или пристани 
(на шиповима или везани за обалу) са адекватном везом (приступом мостом) која 
омогућава укрцај/искрцај путника при свим водостајима; табла са називом пристаништа 
(информације о непосредном окружењу и његовим мотивима, природним и културним 
добрима и др, основним информацијама о сектору водног пута) уз пејзажно уређена 
приобаља; привез за наутичка пловила; јавна чесма, санитарни чвор; мањи кафе, 
игралиште или играоница за децу, и места за одмор и седење за минимум 40 особа, 
надстрешнице, телефонска говорница; простор за приручна средства прве помоћи и 
помоћи на водном путу; паркинг путничких аутомобила са минимум 20 места. Посебни 
садржаји за МПТ су: простор за потребе администрације (царине и полиције или др.); 
простор за изолацију болесних путника, простор за фитопатолошку и ветеринарску 
контролу, паркинг аутобуса са минимум два места; продавница; мини-пијаца за продају 
локалних пољопривредних и традиционалних занатских производа са пратећим 
санитарним уређајима; информативно-туристички пункт у функцији промоције туризма; и 
службени објекат за нужни смештај запослених на пристаништу и смештај полиције; и др.
 … 
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V. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА 

 
2.1. Смернице за спровођење просторног плана и разраду просторним и урбанистичким 

плановима и урбанистичко-техничком документацијом 
 
Просторни план се спроводи: 
1) доношењем адекватног урбанистичког плана за:  

а) деонице коридора водног пута Е-80 Дунав на подручју Генералних планова кроз 
градове Нови Сад, Панчево, Београд и Смедерево које обухватају непосредни 
заштитни појас и шири заштитни појас (укључујући и пратеће садржаје водног пута и 
простор ширине не мање од 50 m од ножице насипа на свим бра-њеним 
површинама), или донетим урбанистичким планом са ре-гулационом разрадом чија 
су решења усклађена са планираним пратећим садржајима водног пута утврђеним 
овим просторним планом; и 

б) планиране, по потреби и постојеће, пратеће садржаје водног пута (луке, 
зимовници и склоништа, пристаништа, марине у контакту са водним путем, пратећи 
сервиси и други објекти који су у функцији водног транспорта и корисника водног 
пута) на деоници водног пута Е-80 Дунав од улаза у Републику Србију из Мађарске 
до излаза из Републике Србије ка Републици Бугарској; приоритетно за луке 
отворене за међународни саобраћај (дефинисане у глави II, пододељку 4.3, под 4.3.1. 
Луке); путничка и теретна пристаништа (дефинисана у глави II, пододељку 4.3, под 
4.3.2. Пристаништа); и марине (дефинисане у глави II, Табела II-2. Приоритетне 
локације прихватних наутичких пунктова и пристаништа); даје се могућност фазне 
изградње пратећих садржаја водног пута, која ће бити ближе дефинисана разрадом 
Просторног плана планом детаљне регулације, или донетим урбанистичким планом 
са регулационом разрадом чија су решења усклађена са планираним пратећим 
садржајима водног пута утврђеним Просторним планом; … 

 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН („Службени лист општине Беочин“, 
број 13/12) 
 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
 
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И 

РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
 
…  У оквиру туристичке делатности циљ је да се у односу на потенцијале са једне стране и 

циљна тржишта са друге планира изградња и повезивање туристичке и друге потребне 
инфраструктуре која би омогућила дужи и садржајнији боравак туриста. Основни стратешки 
приоритети које је неопходно остварити ради постизања циља су:  
- Изградња саобраћајне инфраструктуре (путеви, прилази граду , туристичка 

сигнализација, паркинг простори за аутобусе, бициклистичке стазе дуж Дунава, пристани 
или туристичка пристаништа (међународна и домаћа) на Дунаву са пратећим 
садржајима). 

- Заштита, очување и правилна валоризација природног и културно-историјског наслеђа. 
У том контексту треба планирати туристички производ чија ће основа бити 
валоризовање природне, културне и етно баштине, за што постоји све значајнија 
тражња. 

- Изградња и реконструкција смештајних капацитета различитог нивоа услуга (хотели, 
мотели, камп, домаћа радиност). 

- Формирање информативних пунктова, продавница сувенира, туристичка сигнализација.  
- Доградња, реконструкција, проширење рекреативно-спортских садржаја, плажа са свим 

потребним садржајима, дати већи значај понуди контролисаног спортског риболова.
 … 

 
... Све ове активности треба да допринесу да се туристички производ Беочина прилагоди 

туристичкој тражњи, тако да се са једне стране повећа обим туристичког промета, а са 
друге омогући задржавање туриста више од једног дана. У оба случаја резултат је 
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повећање прихода од туризма, повећање запослености становништва - једном речју 
туризам постаје развојни фактор привреде Беочина. 
 
Развој туризма на простору општине Беочин у наредном планском периоду ће се базирати 
на формирању туристичких производа са следећим активностима:  
- Рурални туризам, подразумева и укључује спектар активности, услуга и додатних 

садржаја које организује рурално становништво на породичним газдинствима у циљу 
привлачења туриста и стварања додатног прихода. Овај производ отвара туристичкој 
тражњи сеоске средине, а гостима презентује традиционалну гостољубивост и животне 
вредности локалног становништва, те је полуга економског развоја и подизања животног 
стандарда у руралним заједницама, све на принципима одрживог развоја и очувања 
природних ресурса. На подручју општине Беочин посебно су погодна села Луг , Грабово 
и Свилош за развој руралног туризма;  

- Екскурзионо-излетнички због локалитета на Фрушкој гори и културно историјског 
наслеђа. Боравак излетника је кратак. На плану обогаћења туристичке понуде потребно 
је организовати савремено опремљене паркинге за аутобусе са свим пратећим 
садржајима, водичке службе, смештајне капацитете. Такође је потребно понудити 
посебне програме за туристе који долазе Дунавом (претходни услов је направити 
туристички пристан) за разгледање Беочина и околине. У перспективи понудити 
програме за туристе који долазе бродом (разгледање града и околине , дегустације 
хране и вина, народни обичаји, фолклор...). За све поменуте програме потребно је 
изградити инфраструктуру (паркинге, пратеће објекте, уредити обалу Дунава); 

- Културно-манифестациони, везује се за културно историјску баштину Беочина. 
Манастири (Беочин и Раковац), дворци и споменичко наслеђе захтевају посебне приче-
манифестације које ће дати посебност локалитетима. За то је потребно доградити 
инфраструктуру за прихват туриста и за њихов дужи боравак; 

- Транзитни, Беочин може рачунати на краће задржавање туриста који су се упутили ка 
другим дестинацијама (Новом Саду, Београду, Хрватској) са понудом за разгледање 
значајних културно историјских споменика; 

- Наутички туризам, долазак туристичких бродова. За развој овог вида туризма потребно 
је изградити марине са свим пратећим садржајима (Беочин, Баноштор, Черевић), као и 
понудити посебне програме туристима који у Беочин могу долазити туристичким 
бродовима и приватним пловилима (пристани, привези, снабдевање, оправке, итд.). За 
све туристе који дођу у Беочин изграђена туристичка инфраструктура значиће и додатну 
понуду; 

- Циклотуризам. У последњих пар година осетно је повећан број туриста који породично 
или самостално бициклима путују дуж Дунава. Ове стазе су изграђене и кроз Мађарску 
све до наше границе. Слични напори се чине и у Хрватској. Из тог разлога, предвиђена 
је бициклистичка инфраструктура дуж Дунава кроз општину Беочин; ... 

 
… -  Вински туризам. У оквиру етно-гастрономског туризма, према РПП АПВ, Беочин је 

означен као дестинација винског туризма. Наиме, издвојени Сремски виноградарски 
рејон (фрушкогорско виногорје) коме припада и општина Беочин, представља значајан 
производни рејон квалитетних вина. Стим у вези у укупној туристичкој понуди Беочина 
вински туризам има велики значај. 
  

Туризам на води подразумева све активности које се могу одвијати уз воду и на води, а 
имају туристички карактер. Сведено на просторе општине Беочин туризам општине на 
водама подразумевао би више облика који би се одвијали на реци Дунав, на обали реке. 
Овај вид туризма је специфичан у облицима испољавања, по потребној туристичкој супра и 
инфраструктури и по потенцијалним корисницима простора. 

 
Дунав је транзитни пловни туристички правац међународног ранга и са свим својим 
потенцијалима представља најзначајнији простор за развој туризма на водама у АП 
Војводини. Имајући у виду актуелне и претпостављене трендове домаће, а нарочито 
међународне туристичке тражње у области туризма на водама, реалне могућности 
пласмана на овим тржиштима захтевају претходно обезбеђивање одговарајућих  
просторних и организационих предуслова у складу са стандардима ЕУ и домаћим 
прописима у овој области. 
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6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ 
СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА  

 
6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Регулација водотокова и заштита од ерозије 
 

Ерозијом земљишта је угрожено више привредних грана и области: водопривреда, 
пољопривреда, шумарство, саобраћај и комунална инфраструктура и др. 

 
Потребно је извршити санирање и довођење у исправно функционално стање, као и 
извршити ревитализацију радова и објеката који служе за заштиту од ерозија и бујица. 
Треба успоставити заштитне појасеве на бујичним токовима у којима се ограничавају 
активности у циљу очувања функционалности противбујичних мера и ради спречавања 
загађивања вода. 

  
У склопу антиерозионог уређења територије

1
, основни интерес водопривреде се састоји у 

заштити водопривредних објеката од наноса. Због тога се, при разматрању антиерозионих 
мера за потребе водопривреде, мора водити рачуна, с једне стране, о степену угрожености 
појединих објеката, а с друге стране, о степену осетљивости објеката на засипање 
наносом.  

 
Степен угрожености објеката од наноса зависи од количине наноса која пристиже до 
објекта, односно, од величине сливног подручја и стања ерозионих процеса. Степен 
осетљивости појединих објеката на засипање наносом зависи од тога колико нанос 
угрожава основну функцију објеката као и од чињенице да ли су наносне наслаге 
привременог карактера (као у регулисаном речном кориту), или сталног карактера (у 
акумулационом басену). … 

 
III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
…  Објекти за пристајање пловних објеката наутичког туризма као што су сидришта, 

привезишта, пристаништa и др., морају да имају безбедан вез при свим 
хидрометеоролошким условима и условима пловидбе, водећи рачуна о амплитуди 
водостаја (минимална, максимална), осцилацијама водостаја, ветру, таласима, леду , 
замуљењу и др. Обавезно је предвидети безбедан приступ са обале на брод и обрнуто, 
при свим водостајима и условима видљивости (приступни мост, степеништа, осветљење). 
Објекти морају имати сву потребну инфраструктуру, прилазне путеве, радне стазе и 
површине, прилазе, улазе и излазе, ограде, обележавање и сигнализацију, средства и 
уређаје за прихват отпадних материја са бродова или објеката наутичког туризма и др.  

 
За просторе намењене за све напред набројане потребе обавезна је израда 
урбанистичког плана одговарајуће разраде или урбанистичког пројекта, уколико се ради 
о појединачним објектима без промене регулације, уз обавезне услове надлежног 
водопривредног предузећа. 

 
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАНОШТОР  
(„Службени лист општина Срема“, број 20/04) 
 
2. ДУГОРОЧНА ПРОЈЕКЦИЈА РАЗВОЈА И ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА 
 
2.2. ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

                                                           

1 
 План за проглашење ерозивних подручја на територији општине доноси локална самоуправа  
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2.2.2. Привредни развој 
 
…  Туризам   
 

Захваљујући повољном туристичко-географском положају, геоморфолошким и климатским 
приликама, Дунаву, као и доброј саобраћајној повезаности са Новим Садом и осталим 
насељима у окружењу , Баноштор  је изузетно атрактиван за туристичке посете. … 

 
…  Баноштор може да буде циљно место за туристе из Новог Сада или других насеља за 

једнодневне излете и вишедневни боравак. Материјална база као основа за развој туризма 
је доста оскудна. Нема посебно изграђених смештајних објеката.  … 

 
2.2.8. Водопривредна инфраструктура 
 
…  За насеље Баноштор планира се изградња сепаратног система за евакуацију вода, што 

значи да ће се одвојеним системима прикупљати и евакуисати фекалне воде и 
атмосферске воде. Будући систем подразумева централизовано пречишћавање 
употребљених (фекалних и технолошких) вода, на бази биолошког и механичког 
пречишћавања. Реципијент је река Дунав.  … 

 
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ НАСЕЉА 
 
5.1.2. Зона становања 
 
Врста и намена објекта 
 

Стамбени објекти се могу градити као вишепородични и породични. У зависности од 
величине парцеле може се дозволити изградња следећих објеката:  

 
Главни објекат - породични стамбени објекат , стамбено-пословни објекат, пословно-
стамбени објекат, пословни објекат, вишепородични стамбени објекат и вишепородични 
стамбено-пословни објекат. 

 
Уз вишепородични објекат се могу, као други објекат на парцели, градити гараже. 
Уз породични објекат, на истој парцели, се могу градити: 
- Други објекат- пословни објекат, стамбени објекат, гаража,  
- Економски објекат - сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, 

сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране, објекти 
намењени исхрани стоке, летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацин хране 
за сопствену употребу и др. Ови објекти се могу градити у економском делу парцеле,  

- Помоћни објекат - остава (до 30 m
2
), водонепропусна бетонска септичка јама (прелазно 

решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда и слично. 
 

Дозвољава се изградња пословног објекта на сопственој парцели у зони становања, с тим 
да испуњава све прописане услове - урбанистичке параметре и услове заштите животне 
средине. 

 
У зони становања пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на 
мало, угоститељства и услужних делатности, с тим да су обебзеђени услови заштите 
животне средине. Производне делатности малог обима се могу дозволити уз 
обезбеђивање услова заштите животне средине. У оквиру економског дела парцеле 
пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и трговина на 
велико, с тим да се обављањем те делатнсоти не сме нарушити зона становања.  

 
У склопу парцеле у зони становања, могу се градити објекти намењени спорту и рекреацији 
тако да се начином коришћења не ремете услови живота у окружењу .  … 
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5.1.3. Радне зоне и комплекси 
 
Правила и услови за изградњу објекта привредних делатности  
 
… Уколико се ради о појединачним локацијама за изградњу радних садржаја, потребно  је 

да њена површина буде довољна да прими све садржаје који су програмирани и 
условљени технолошким процесом, као и планиране пратеће садржаје, уз поштовање 
следећих услова: 
- степен искоришћености земљишта (објекти високоградње и нискоградње) не сме прећи 

70% укупне површине парцеле, 
- парцела мора имати обезбеђен приступ на јавни пут, 
- коефицијент израђености земљишта може бити највише до 1, спратност објекта треба 

да буде у складу са технолошким, односно радним процесима и мерама безбедности, 
- озелењеност радног комплекса треба да буде мин 30%, 
- приликом пројектовања, изградње и уређења ових комплекса и објекта, морају   се 

поштовати сви важећи законски прописи који регулишу изградњу и уређење    
конкретних садржаја, 

- за радне садржаје који се налазе у склопу зона са другом основном наменом 
(становање, зона центра...), треба извршити усклађивање са условима који важе у 
тим зонама основне намене. 

 
У оквиру грађевинске парцеле намењене становању могу се градити пословни објекти, као 
самостални, под условом да се њиховом изградњом не ремети прописани степен 
искоришћености земљишта и коефицијент изграђености земљишта, да су испуњени 
прописани санитарно-хигијенски услови, услови заштите животне средине и други услови 
утврђени од стране надлежних органа и организација. 

 
У оквиру породичног стамбеног објекта могу се обављати делатности које буком, 
вибрацијом, гасовима, отпадним водама или другим штетеним дејством не угрожавају 
услове становања, испуњавају прописане санитарно-хигијенске услове, услове заштите 
животне средине и друге прописане услове утврђене од стране надлежних органа и 
организација. Величина дела стамбеног објекта који се користи за пословне сврхе не може 
бити већа од трећине бруто-стамбене површине.  … 
 

2. КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 
У поступку израде Плана је осим планова вишег реда сагледана и имплементирана и друга 
референтна документација од значаја за израду Плана: 

- Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године 
(„Службени гласник РС“, број 3/15), 

- „Претходна студија оправданости са генералним пројектом за путничко пристаниште 
отворено за међународни саобраћај у Баноштору“.  

 
ИЗВОД ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2015. 
ДО 2025. ГОДИНЕ („Службени гласник РС“, број 3/15) 
 
3. РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЛУКА И ПРИСТАНИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
 
3.2. Анализа постојећег стања 
 
… Правни положај лука и управљање лукама уређено је одредбама Закона. Део овог закона 

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

… Када су у питању друге надлежности Агенције за управљање лукама, Законом су 
ограничене на административно и стратешко управљање лучким подручјем, као и 
издавање одобрења за обављање лучке делатности. Такође, Законом су луке 
проглашене добрима од општег интереса од посебног значаја за Републику Србију. 
Законом је прописано да се лучко земљиште налази у јавној својини, као и да Влада 
утврђује лучко подручје за сваку луку, односно пристаниште. Приликом утврђивања 
лучког подручја Агенција за управљање лукама ће се руководити стратешким циљевима 
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препознатим овом стратегијом, као и параметрима до којих ће доћи након израде 
одговарајуће документације за утврђивање лучких подручја.  … 

 
3.4. Развој путничких пристаништа и терминала  
 
3.4.1. Специфичности путничких пристаништа и терминала 
 

Путнички терминали у уређеним лукама са вертикалним кејским зидовима не захтевају 
компликовану помоћну инфраструктуру, осим пристанишних понтона који, у уређеним 
земљама, служе да сместе одређене садржаје (управне просторије, просторије за обално 
особље, царину, полицију, амбуланту, продавнице, мењачнице и др.) који су неопходни за 
несметани рад терминала. 
 
Основни елементи стационарних пристанишних уређаја имају веома различита 
конструкциона решења у погледу кејског зида, платоа и пристанишног објекта. У 
зависности од конструкције кеја (вертикални кеј, полу коси кеј или потпуно неуређена 
обала) постављају се метална плутајућа постројења на која се смештају неопходни објекти. 
Понтон се везује за обалу помоћу ужади за битве или за сидра или на други начин. Силе 
удара бродова у пристан неутралишу се косим одбојницима који држе понтон/пристан на 
води. Прелазни мостови су ширине 2–5 m с најмањим нагибом 1:5 за путнике. 
 
На рекама са већим брзинама тока успешно се користе пристајалишта са понтоном која су 
везана са обалом са два зглобна, метална моста. Мостови служе као одбојници и 
обезбеђују положај пристана у зависности од водостаја. Дужина приступних мостова 
износи између 15–25 m у зависности од изражених варијацијa водостаја. 
 
На путничким терминалима обавезно је снабдевање брода водом, струјом као и 
депоновање смећа. 

  
3.5. Визија, мисија и стратешки циљеви 
 
3.5.4. Мере за остварење циљева 
 
 Стратешки циљеви развоја привредног потенцијала лука и пристаништа оствариће се:  

- обезбеђивањем остваривања јавног карактера лука и доступност лучких услуга свим 
корисницима и искључење дискриминације; 

- прописивањем услова које луке и пристаништа морају да испуне, у складу са захтевима 
Уредбе 1315/2013/ЕУ;  … 

 
…  Ради решавања идентификованих проблема у лучком систему Републике Србије, потребно 

је предузети следеће: … 
 
…  -  утврђивати и градити на новим локацијама, уз уважавање два важна становишта: прво, 

у односу на територију и предео у близини културних и природних добара (превасходно  
се то односи на одређивање путничких пристаништа) и друго, посматрати све са 
становишта примене мера заштите површина на којима је потребно обавити претходна 
истраживања приликом изградње нових лучких и пристанишних објеката;  … 

  
… Неопходно је да се у документима просторног и урбанистичког планирања, а 

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

 
… Такође, у циљу унапређења туристичке понуде, могуће је отворити и друга путничка 

пристаништа под условом да постоји одговарајућа туристичка понуда у складу са 
Стратегијом развоја туризма Републике Србије 2005 –2015. 

 
„ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ПУТНИЧКО 
ПРИСТАНИШТЕ ОТВОРЕНО ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ“ 
 
„Претходна студија оправданости са генералним пројектом за путничко пристаниште отворено 
за међународни саобраћај у Баноштору“ израђена је од стране „Ехтинг“ д.о.о. из Београда. 
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Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације Покрајинског секретаријата за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај сачинила је Извештај о извршеној стручној контроли 
Претходне студије оправданости са генералним пројектом за путничко пристаниште отворено 
за међународни саобраћај у Баноштору. Решење које је студијом оцењено као најповољније 
имплементирано је у плански документ.  
 
3. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
Прелиминарна граница обухвата Плана утврђена је Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације за изградњу путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај у 
Баноштору („Службени лист општине Беочин“, број 11/17).  
 
Прелиминарна граница Плана, дефинисана Одлуком о изради плана, је у извесној мери 
коригована (у делу где обухвата водно земљиште – реку Дунав) након имплементирања 
планског решења које је „Претходном студијом оправданости са генералним пројектом за 
путничко пристаниште отворено за међународни саобраћај у Баноштору“ оцењено као 
најповољније и након уважавања Програмског задатка општине Беочин који подразумева и 
изградњу садржаја у функцији развоја туризма на предметном простору и на парцелама које су 
у контактној зони претходно дефинисаног обухвата Плана.  
 
3.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Почетна тачка описа  границе обухвата Плана се налази на тромеђи катастарских парцела бр. 
76 и 77 КО Баноштор и реке Дунав, катастарска парцела бр. 3218 КО Баноштор. 
 
Од тромеђе граница се у правцу северозапада ломи под углом од око 74°, дужином од  150 m 
пресеца парцелу реке Дунав, катастарска парцела бр. 3218 КО Баноштор, мења правац ка 
североистоку, дужином од 165 m прати јужну међу парцеле реке Дунав, скреће ка југоистоку и 
пресецајући парцелу реке Дунав и пратећи источну међу катастарске парцеле бр. 80 КО 
Баноштор долази до тромеђе државног пута IIa реда бр. 119 - катастарска парцела бр. 790 КО 
Баноштор и катастарских парцела бр. 80 и 81/3 КО Баноштор. 
 
Од тромеђе граница наставља у правцу југа, пресеца државни пут и прати западну међу 
катастарских парцела бр. 312 и 309 КО Баноштор до четворомеђе катастарских парцела бр. 
309, 308/5, 308/7 и 316 КО Баноштор, наставља у правцу југа и прати источну међу катастарских 
парцела бр. 308/7, 318, 322 и 326 КО Баноштор, мења правац ка западу и пратећи јужну међу 
катастарских парцела долази до тромеђе улице Дунавске - катастарска парцела бр. 794/1 КО 
Баноштор и катастарских парцела бр. 325 и 334 КО Баноштор. 
 
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца улицу, пресеца улицу Дунавску, катастарска 
парцела 794/1 и катастарску парцелу 787/2, прати северну међу катастарских парцела бр. 419/1  
и 419/2 КО Баноштор, мења правац ка северу и пратећи источну међу катастарских парцела бр. 
418/1, 418/2, 416 и 415 КО Баноштор долази до тромеђе потока - катастарска парцела бр. 787/3 
КО Баноштор, улице Светозара Марковића - катастарска парцела бр. 789 КО Баноштор и 
катастарске парцеле бр. 415 КО Баноштор. 
 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу улице до тромеђе улице и катастарских 
парцела бр. 415 и 417/1 КО Баноштор, у правцу севера пресеца улицу и пратећи источну међу 
катастарске парцеле бр. 76 КО Баноштор долази до почетне тачке описа обухвата Плана.  
 
Предметна локација налази се у катастарској општини Баноштор.  
 
Укупна површина подручја обухваћеног Планом износи око 5,79 hа. 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Планом је обуваћен део грађевинског подручја насеља Баноштор (копнени део простора у 
обухвату) и део акваторије реке Дунав.  
 
Шире гледано, у контексту положаја у самом насељу, простор у обухвату Плана налази се у 
непосредној близини центра насеља, са његове источне стране. Предметни простор граничи се 
са источне, и делом са западне стране, са парцелама намењеним породичном становању . 
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Преостали део западне границе обухвата Плана тангира парцеле Планом генералне регулације 
насеља Баноштор намењене заштитном зеленилу.  
 
Катастарска парцела број 78 КО Баноштор се овим Планом разматра као простор за изградњу 
планираног путничког пристаништа. Планом вишег реда (План генералне регулације насеља 
Баноштор, „Службени лист општина Срема“ број 20/04) део предметне парцеле намењен за 
изградњу насељског уређаја за пречишћавање отпадних вода, а део представља постојећу 
радну површину. С обзиром на то да планирани садржај пречистача на овој локацији није 
реализован, а да је постојећи објекат уклоњен, парцела је тренутно највећим делом 
неизграђено грађевинско земљиште. На предметној парцели налази се гасна мерно-
регулациона станица. 
 
У обухвату Плана налази се и катастарска парцела (број 314 КО Баноштор) са напуштеним 
(руинираним) објектом Римокатоличке цркве (Црква Светог Рудолфа) у коме се више не 
обављају верски обреди. Објекат је уступљен на коришћење трећим лицима и у њему се 
повремено обављају делатности промоције и продаје виноградарских производа.  
 
Планом је обухваћен и известан број парцела намењених породичном становању, као и два 
постојећа радна комплекса - комплекс за израду и складиштење дрвених палета (кат . парцеле 
бр. 414/1 и 414/2 КО Баноштор) и комплекс винарије ''Quet'' (кат. парцела број 317 КО 
Баноштор), у циљу адекватног сагледавања шире ситуације, односно анализе ограничења и 
могућности за формирање просторне и функционалне целине површина намењених како 
пристаништу, тако и пратећим садржајима који би привукли потенцијалне посетиоце и били у 
функцији развоја туризма на предметном простору . 
 
У том контексту, неопходно је преиспитати утврђена правила уређења и грађења дефинисана 
планом вишег реда, у смислу планираних садржаја, начина њихове реализације и самог 
концепта просторне организације. У складу са новонасталим околностима на терену, као и 
исказаним потребама у циљу развоја и промоције туристичке понуде предметног простора, 
неопходно је за предметни простор утврдити правила уређења и грађења на начин који ће 
испратити савремене трендове развоја. 
 
Планом су такође обухваћене неизграђене парцеле, које се налазе у залеђу винарије „Quet“ јер 
заједно са парцелама које имају директан приступ на Дунавску улицу просторно чине једну 
целину. Терен је у паду ка Дунавској улици (висинска разлика и до 5,5 m) те је приступ могућ 
једино са те стране, а додатно томе анализа власничких односа показала је да су предметне 
парцеле у власништву лица која поседују парцеле које имају директан приступ на Дунавску 
улицу.  
 
Зелене површине 
 
У коридору главне насељске саобраћајнице (ул. Светозара Марковића, државни пут IIa реда бр. 
119) и сабирне улице Дунавске није формирано линијско зеленило. На парцелама породичног 
становања зеленило је већим делом плански формирано. На неизграђеном делу простора у 
обухвату Плана зелене површине су неуређене, са спорадичним самониклим растињем (на 
парцели потока Читлук). 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Обухваћени простор налази се највећим делом у грађевинском подручју , у северном  делу 
насеља Баноштор, и наслоњен је целом својом дужином на међународни пловни пут - реку 
Дунав.  
 
Од садржаја саобраћајне инфраструктуре постоје изграђене саобраћајнице (главна и сабирна), 
које су у функцији приступа поменутим садржајима и веза са насељем и категорисаном путном 
мрежом. У коридору главне насељске саобраћајнице, испред парцеле Римокатоличке цркве, 
налази се постојеће аутобуско стајалиште. 
 
Саобраћајна доступност овог простора остварена је преко државног пута IIа реда бр. 119/Р -
107 као главне насељске саобраћајнице (северна страна) у улици Светозара Марковића, док је 
из правца југа могуће прићи преко сабирне насељске саобраћајнице у улици Дунавској. 
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Саобраћајни положај обухваћеног простора, узимајући у обзир приступ на насељску 
саобраћајну мрежу (главну и сабирну насељску саобраћајницу), односно директан излазак на 
категорисану путну мрежу – ДП бр. 119 и пловни пут реке Дунав у залеђу , може се 
окарактерисати као веома повољан. 
 
Међутим, у оквиру обухвата Плана има одређених ограничавајућих елемената које ће планско 
решење настојати да превазиђе приликом формирања и реализације планираних садржаја. 
 
Водна и комунална инфраструктура  
 
У обухвату Плана налази се део акваторије Дунава.  
 
Велике воде Дунава не угрожавају насеље, а просечни протицаји Дунава у подручју износе:  

- деветомесечна вода   око 2150 m
3
/s 

- шестомесечна вода   око 2700 m
3
/s 

- тромесечна вода  око 3400 m
3
/s 

 
Хидрографску мрежу чине фрушкогорски потоци, који су премошћени на главним правцима. У 
обухвату Плана налази се део потока Читлук (Ивански), тачније део доњег тока који пролази 
кроз насеље Баноштор.  
 
Поток има сталне и повремене притоке – вододерине, које су активне само након обилнијих 
падавина и топљења снега. У горњем делу слив је добро пошумљен, а у доњем делу поток 
пролази кроз грађевинско подручје насеља и у делу у коме се налази у обухвату Плана са 
западне стране тангира постојећи комплекс за израду дрвених палета. Штете од великих вода 
нису забележене.  
 
Површина слива потока Читлук је 1404 ha, обим слива 22,30 km, дужина слива 10,50 km, дужина 
тока 10,20 km, надморска висина ушћа у Дунав 80 mАНВ, средњи пад слива износи 207,10‰, а 
просечни годишњи отицај 954720 m

3
/год. 

 
Део потока Читлук у обухвату Плана, а изнад главне насељске саобраћајнице, који се наслања 
на постојећи комплекс за израду дрвених палета нема обезбеђену инспекциону стазу и не може 
му се прићи. Поток је делом измештен из своје катастарске парцеле у парцелу радног 
комплекса. Парцела потока је на појединим местима изузетно уска те је, имајући у виду 
очекиване бујичне воде на предметном простору , планским решењем неопходно преиспитати 
постојећу регулацију . У коридору потока налази се нелегално изграђен објекат који припада 
комплексу за израду дрвених палета. 
 
У алувијалној равни Дунава подземне воде се у природним условима налазе на дубини од 0 до 
2 метра, а у алувијалним равнима потока на 0 до 3 метра. На алувијалној тераси дубина се 
креће од 0 до 4 метра, а на лесној тераси од 4 до 8 метара. На лесним заравнима десне обале 
Дунава подземна вода је констатована на дубини од 15 до 25 метара. У алувијалној равни ниво 
подземне воде прати промене водостаја Дунава. 
 
Становништво насеља Баноштор снабдева се водом из насељског водовода, који се  састоји из 
изворишта, на којем су избушени бунари, затим резервоара, хидрофорске станице и разводне 
дистрибутивне мреже. Дистрибутивна мрежа у насељу се састоји из основне (примарне) и 
секундарне мреже. Основну мрежу чине пречници  200 mm,  100 mm и  80 mm, који су 
распоређени по главним насељским улицама. Секундарна мрежа се састоји од поцинкованих 
цеви пречника  25 mm и  20 mm и распоређена је у преосталим улицама у насељу.  
 
На простору обухвата Плана налазе се постојеће инсталације водовода у улицама Дунавска и 
Светозара Марковића, тако да би се планирана водоводна мрежа могла прикључити на 
постојећу мрежу у наведеним улицама. 
 
За одвођење отпадних вода на предметном простору не постоји канализациони систем, већ се 
отпадне воде евакуишу путем индивидуално грађених септичких јама, које у већини случајева 
нису грађене по техничким стандардима и прописима, чиме се непосредно угрожава животна 
средина. Зато је изградња канализационог система један од најважнијих задатака у будућем 
периоду. 
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Атмосферске воде са уређених и неуређених насељских површина се одводе отвореним 
уличним каналима и риголама, који су оријентисани ка реципијенту – потоку Читлук. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
У обухвату Плана налази се постојећа електроенергетска инфраструктура, објекат 
дистрибутивне трансформаторске станице и надземна мрежа дистрибутивног система 
електричне енергије. 
 
У близини обухвата Плана се налази траса 220 kV далековода бр. 209/2 ТС Сремска Митровица 
- ТС Србобран, који је у власништву „Електромрежа Србије“ АД. 
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
У обухвату Плана налази се постојећа електронска комуникациона инфраструктура. У  коридору 
државног пута II реда изграђен је оптички кабл, а у уличним коридорима насељских 
саобраћајница изграђена је примарна и секундарна електронска комуникациона мрежа.  
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
У обухвату Плана постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. На катастарској парцели 
број 78 КО Баноштор изграђена је мерно-регулациона станица ограђена металном оградом 
висине 2 m, без одобрења за изградњу. 
 
Природна добра 
 
На основу података из Решења о условима заштите Покрајинског завода за заштиту природе 
утврђено је да се на простору обухвата Плана налазе следеће просторне целине од значаја за 
очување биолошке и геолошке разноврсности: 

- еколошки коридори: 
§ река Дунав са својим обалским појасом - еколошки коридор од међународног значаја, 
§ поток Читлук - еколошки коридор локалног значаја, 

- подручје од међународног значаја за биљке (IPA подручје). 
 
Простор у обухвату Плана се налази у заштитној зони Националног парка „Фрушка гора“.  
 
Културна добра 
 
Према претходним условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе , добијеним у 
току израде Плана, утврђено је да се у обухвату Плана не налазе објекти од споменичког 
значаја из области архитектуре који су утврђени за непокретна културна добра.  
 
Објекат Римокатоличке цркве је уживао статус евидентиране непокретности али исти није у 
предвиђеном законском року утврђен за културно добро. Црква је грађена од 1911-1913. године 
у духу немачке романике са утицајима модерне архитектуре тог периода. Изведена је од опеке 
и била је покривена црепом. Звоник је наслоњен на јужну страну цркве, у делу до апсиде. Црква 
се сада налази у веома лошем стању али и даље представља атрактиван, доминантан и 
архитектонски вредан репер простора на ком се налази. Кров изнад наоса је потпуно урушен, а  
и кров звоника је почео да се урушава. 
 
У оквиру обухвата Плана регистровано је вишеслојно археолошко налазиште из млађег 
гвозденог доба (1. век п.н.е.), римског периода и касног средњег века (14-15. век н.е.). 
 
Према подацима Покрајинског завода за заштиту споменика културе, на овом простору се могу 
очекивати и остаци пристаништа из римског доба. На основу историјских писаних извора, 
површинских налаза, као и мањих археолошких ископавања, утврђено је да су се на месту 
данашњег Баноштора налазили велико римско насеље и утврђење, као и лука – пристаниште, 
под називом Malata Bononia. Објекти јавне намене (римско купатило, црква) откривени су у 
непосредном окружењу, на простору данашње православне цркве, док су у близини Дунава, у 
ул. Светозара Марковића, откривени делови бедема римског утврђења, као и римски гробови. 
На истом простору налазило се и значајно насеље у средњем веку. 
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Заштита животне средине 
 
У контексту заштите животне средине, на подручју обухвата Плана нема расположивих 
података о праћењу квалитета параметара животне средине. Планиране активности је 
неопходно усагласити са постојећим капацитетима простора, и уз поштовање прописаних мера 
заштите чинилаца животне средине. 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
  
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 
 
Концепт просторне организације простора у обухвату Плана је заснован на:  

- смерницама из планова вишег реда, 
- исказаној иницијативи за изградњу на датом простору, усклађеној са стручним 

мишљењем обрађивача Плана. 
 
Основни планерски поступак који је примењен код одређивања будуће просторне организације 
је подела простора на функционалне зоне. Иницијатива за изградњу путничког пристаништа, 
односно за формирање лучког подручја, директно је условила да простор у обухвату Плана 
буде подељен на две основне функционалне зоне (А и Б), према морфолошким и планским 
карактеристикама. 
  
Унутар зона диференциране су површине, што подразумева да се за сваку намену/функцију 
издваја посебан простор. 
 
1.1. ЗОНА А 
 
Лучко подручје је подручје луке које се користи за обављање лучке делатности, којим управља 
Агенција за управљање лукама и на којем важи посебан режим контроле доласка и одласка 
пловила, као и уласка и изласка возила и лица. 
 
Уважавајући наведено, зону А чине површине које су примарно у функцији путничког 
пристаништа: планирано лучко подручје (комплекс путничког пристаништа) и део водног 
земљишта – реке Дунав, који је обухваћен Планом.  
 
1.2. ЗОНА Б 
 
Зона Б намењена је постојећим саобраћајним и воденим површинама, постојећим и 
планираним насељским комуналним садржајима као и осталим садржајима комплементарним 
са пристаништем који су на предметном простору затечени или се планирају у циљу развоја и 
промоције туризма. 
 
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
 
2.1. ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ 
 
Површина намењена комплексу путничког пристаништа дефинисана је на основу улазних 
параметара који се очекују за ову врсту садржаја:  

- броја путника,   
- очекиваних активности у пристаништу (царина, полиција, инспекцијске службе и др.),  
- постојећих и планираних саобраћајних токова и видова саобраћаја који се у њему 

сустичу. 
 
Према Генералном пројекту који је саставни део израђене Претходне студије оправданости, 
број очекиваних пловила из међународног саобраћаја у планираном пристаништу оцењен је 
према сценарију да се у програмској понуди код бродова који имају задржавања у Вуковару 
и/или Илоку и Новом Саду, уведу и задржавања у Баноштору (20% од укупног броја бродова 
који имају задржавање у пристаништу Нови Сад). Уз то, уз реализацију активности наведених у 
оквиру развојних предуслова оцењено је да би у укупном броју пловила чије се задржавање 
може очекивати у пристаништу Баноштор око 60% бродова било из међународног саобраћаја, а 
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40% из унутрашњег саобраћаја. Према уоченим трендовима у понуди рута последњих година 
оцењено је да би од укупног броја бродова у међународном саобраћају, који би имали 
задржавања у Баноштору, око 70% били дуголинијски крузери, док би 30% били бродови из 
регионалне понуде. Претпостављено је да би од укупног броја бродова у унутрашњем 
саобраћају око 20% бродова могло да буде у оквиру понуде планираних винских рута.  
 
На основу постављеног сценарија може да се очекује да ће у циљној 2030. години у новом 
пристаништу бити реализовано око 207 пристајања бродова и то 124 брода из међународног 
саобраћаја и 83 брода из унутрашњег саобраћаја. 
  
Уколико се посматра да сезона за ово пристаниште може да траје од 1. априла до 30. 
септембра (183 дана) онда се у новом пристаништу може очекивати да до 2025. године 
просечно дневно буде 2 пловила у 3 дана, а након тога 1 пловило просечно дневно.  
 
За оцену броја путника који би користили капацитете новог пристаништа Баноштор бродови у 
међународном саобраћају разврстани су на крузере са просечно 130 путника и бродове из 
понуде регионалног туризма са просечно 100 путника, бродови у унутрашњем саобраћају 
разврстани су на бродове линијског/тематског туризма и бродове винских тура са просечно 65 
путника. 
 
Специфичност речних путничких пристаништа огледа се и у томе што треба обезбедити што је 
могуће удобнији излазак путника на обалу при свим пловним нивоима реке. Када је у питању 
река Дунав те осцилације су велике тако да се предвиђа понтон за излазак путника и  силазна 
рампа која повезује понтон са обалом. 
 
Према достављеној техничкој документацији контура пристаништа према реци у овом случају 
дефинисана је обалоутврдом и косим кејским зидом. Када се планира коса обала бродови не 
могу да пристају директно уз обалу, већ на одређеном одстојању условљеном дубином реке 
при минималном пловном нивоу. Приступна конструкција и конструкција за привез пловила 
планирани су уз поштовање наведеног ограничења. 
 
Уз све ове факторе неопходно је уважити и затечена ограничења у простору . Путничко 
пристаниште састоји се од копнене територије и акваторије реке те се, имајући у виду величину 
парцеле намењене за копнени део пристаништа, предвиђа насипање терена и израда платоа 
који ће величином задовољити потребе планираних садржаја. Оно што је додатно условило 
диспозицију пристанишног платоа је и постојећи напер којим је регулисано корито Дунава – 
планирани понтон за пристајање бродова било је неопходно лоцирати иза постојећег напера 
како би се омогућила довољна дубина реке на положају пристана, у свим водостајима. 
 
Имајући у виду све наведено, пристаниште је конципирано као пристанишни плато ширине 42 
метра и дужине од 143,5 метра са косом обалоутврдом. До коте средње воде изводи се ножица 
насипа од крупног ломљеног камена, а надаље насип са ојачаним лицем. 
 
Простор намењен изградњи пристанишног платоа повремено је угрожен високим водостајем 
реке Дунав те је пристанишни плато потребно извести на сигурносној коти одбране од 
стогодишњих вода која износи +80,20 mАНВ. 
 
На пристанишном платоу предвиђено је уређење површине на којој ће се држати посуде 
(контејнери или канте) за привремено одлагање отпадних материја.  
 
Површина намењена за изградњу објекта 
 
На пристанишном платоу планиран је пристанишни објекат намењен повременом боравку 
царинске службе, полиције и надлежних инспекцијских служби (приликом пристајања бродова и 
боравка путника), боравку помоћног особља пристаништа (чувара, службе одржавања и сл.) као 
и пратећим садржајима пристаништа намењених путницима.  
 
2.1.1. Саобраћајне површине 
 
Саобраћајне површине међународног путничког пристаништа дефинисане су на основу 
изабране технолошке концепције самог терминала и чине га:  
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копнени део: 
- саобраћајно-манипулативни плато (приступна саобраћајница и манипулативне 

површине пристанишног платоа, паркинг површине за аутобусе и путничке аутомобиле) 
- саобраћајни прикључак на државни пут II реда 

 
акваторијални део: 

- силазна рампа до понтона 
- понтон 

 
Основна функција саобраћајних површина је приступ до самог терминала (друмска/путна веза), 
неометано и безбедно пристајање пловила, трансфер путника са/на пловило, уз сталну 
асистенцију пратећих служби као и обезбеђење одговарајућег приступа комуналним и 
ургентним службама. 
 
2.1.2. Зелене површине 
 
Планирано је уређење травних површина на самом пристанишном платоу, у складу са 
просторним могућностима. Постојеће зелене површине у оквиру планираног комплекса 
путничког пристаништа је потребно реконструисати како би испуниле све своје функције. 
Уређење би требало да се прилагоди ширем амбијенту пристаништа , као и чињеници да се 
налази у подручју националног парка, еколошких коридора и подручја од међународног значаја.  
 
2.1.3. Водене површине 
 
У планираном комплексу пристаништа налази се део водног тока реке Дунав на ком се планира 
изградња пристанишног платоа са понтоном за пристајање бродова и искрцавање путника.  
 
Кота дна акваторије биће одређена тако да омогући пловидбу и маневрисање пловила током 
98-99% пловидбеног периода.  
 
Најмања дубина воде у акваторији пристаништа мерена при ниском пловидбеном нивоу треба 
да буде таква да омогући да меродавно пловило може да плови без наседања на дно, односно 
мора бити најмање једнака дубини гажења пловила, уз извесне резерве. Најнижа пловидбена 
кота, што је уједно и кота мале воде, износи 73,40 m.n.m. Меродавно пловило је „крузер“ дужине 
135 m, ширине 11,5 m и газа 1,30–1,50 m. Пројектовано решење путничког пристаништа у 
Баноштору омогућује несметану пловидбу и пристајање јер је, при ниском пловном нивоу, 
обезбеђена висина воде између дна крузера и дна Дунава од мин. 2,0 m. 
 
2.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 
2.2.1. Површине намењене за изградњу објеката 
 
2.2.1.1. Становање и пословање у функцији туризма 
 
На површинама намењеним становању и пословању у функцији туризма предвиђено је 
задржавање основне намене породичног становања уз преиспитивање правила уређења и 
грађења утврђених планом вишег реда (План генералне регулације насеља Баноштор) у циљу 
стварања „тампон зоне“ између планираних садржаја пристаништа и традиционалног вида 
становања руралног типа заступљеног у осталим деловима насеља Баноштор. 
 
У складу са наменом, на овом простору је могућа изградња нових објеката, реконструкција и 
доградња постојећих, опремање и обогаћење садржаја, у складу са савременим захтевима. 
 
На површинама намењеним становању и пословању у функцији туризма које су евентуално 
угрожене високим водама Дунава утврдиће се посебна правила изградње. 
  
2.2.1.2. Радне површине 
 
На радним површинама у непосредном окружењу пристаништа предвиђена је изградња 
садржаја који би обогатили туристичку понуду у складу са стратешким опредељењем Општине, 
а који подразумевају објекте пословања и производне објекте који радом не угрожавају животну 
средину и испуњавају прописане параметре заштите од буке, као и објекте компатибилних 
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намена (из области образовања, културе, спорта и рекреације, комуналних услуга и сл.) у 
функцији промоције и развоја туризма. 
 
2.2.1.3. Комплекс Римокатоличке цркве 
 
За објекат Римокатоличке цркве (Црква Светог Рудолфа) Планом је предвиђена реконструкција 
и пренамена у мултифункционални културни центар у ком би се одржавале дегустације 
локалних производа и проучавање винске културе, као и концерти и изложбе, у циљу развоја и 
промоције туризма и културе на предметном простору. У комплексу Римокатоличке цркве, а 
изван црквене порте, предвиђена је изградња објекта у коме би се нашли допунски садржаји 
будућег мултифункционалног културног центра. 
 
2.2.2. Саобраћајне површине 
 
Главна насељска саобраћајница, на коју је директно повезана приступна саобраћајница у 
оквиру пристанишног платоа, је са својим прикључком на ДП бр. 119 у функцији приступа свим 
постојећим и планираним садржајима и веза са остатком насеља и категорисаном путном 
мрежом. 
  
Сабирна насељска саобраћајница је дефинисана у оквиру улице Дунавске, првенствено за 
саобраћајни приступ садржајима пословања у функцији туризма. 
 
2.2.3. Зелене површине 
 
Изван планираног комплекса путничког пристаништа потребно је уредити површине са 
самониклом вегетацијом. Дуж главне насељске саобраћајнице (ул. Светозара Марков ића, 
државни пут IIa реда бр. 119) и улице Дунавске потребно је, у складу са просторним 
могућностима, пројектовати линијско зеленило. 
 
2.2.4. Комуналне површине 
 
Овим Планом дефинише се локација за изградњу комплекса постројења за пречишћавање 
отпадних вода. Постројење за пречишћавање отпадних вода има намену третмана 
употребљених вода од становништва (укључујући установе, мали привреду, стране воде и сл.) 
и индустрије. 
 
МРС се планским решењем задржава, и за њу ће се дефинисати одговарајућа грађевинска 
парцела. 
 
Трафостаница, која се налази у коридору Дунавске улице и има своју катастарску парцелу, се 
планским решењем задржава. За прикључење планираних садржаја на предметном простору у 
предвиђеном капацитету Планом је утврђена још једна локација за изградњу  нове 
трансформаторске станице. 
 
2.2.5. Водене површине 
 
Изван планираног комплекса пристаништа, а у обухвату Плана, налази се и део водног тока 
реке Дунав, који је уједно и део планираног приступног пловног пута. 
 
Планским решењем је преиспитана постојећа регулација на делу потока Читлук који се налази у 
обухвату Плана. 
  
Обиласком терена, увидом у податке ЈВП „Воде Војводине“ и катастарско -топографски план 
утврђено је да поток Читлук на терену измештен изван оквира своје катастарске парцеле. Како 
је регулацију еколошки вредних водотока, међу којима је и поток Читлук, неопходно заснивати 
на решењима којима се не ремете водени екосистеми (по принципима натуралне регулације) 
утвђена је нова регулациона линија потока у делу парцеле број 414/1 КО Баноштор, а уједно је 
дефинисана и површина за несметану изградњу планираних садржаја пословања у функцији 
туризма и успостављање радно-инспекционе стазе уз поток.  
 
Како ЈВП „Воде Војводине“ не располаже хидролошким и хидрауличким подацима за поток 
Читлук, а непознато је да ли је поток на месту објекта изграђеног на парцели потока зацевљен 
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или затрпан, и да ли се изградњом нарушио постојећи водни режим, у том делу је задржана 
постојећа регулациона линија утврђена планом вишег реда (План генералне регулације насеља 
Баноштор, „Службени лист општина Срема“ број 20/04). Према претходним водним условима 
надлежног водопривредног предузећа у случају регулисања потока неопходна је израда 
хидролошке студије за водоток.  
 
2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Путничко пристаниште - намена површина 
Површина 

% 
ha а m

2
 

Површина намењена за изградњу објекта  1 50 1,28 
Пристанишни објекат  1 50 1,28 
Саобраћајне површине  35 80 30,62 
Паркинг за путничка возила  1 37 1,17 
Паркинг за аутобусе  1 74 1,49 
Силазна рампа   53 0,45 
Понтон пристана  7 00 5,99 
Приступна саобраћајница и манипулативне површине 
пристанишног платоа 

 25 06 21,43 

Површина за држање посуда за привремено одлагање отпадних 
материја 

  10 0,09 

Зелене површине  51 95 44,45 
Травне површине  28 88 24,71 
Зелене површине око пристанишног платоа  23 07 19,74 
Водене површине  27 64 23,65 
Део водног тока у комплексу путничког пристаништа  27 64 23,65 
Укупна површина у комплексу путничког пристаништа 1 16 89 100 

 

Намена површина у обухвату Плана 
Површина 

% 
ha а m

2
 

Путничко пристаниште 1 16 89 20,19 
Површина намењена за изградњу објекта  1 50 0,26 
Саобраћајне површине  35 80 6,18 
Зелене површине  51 95 8,98 
Водене површине  27 64 4,77 
Остале површине у обухвату Плана 4 62 11 79,81 
Површине намењене за изградњу објеката 2 27 55 39,30 
Становање и пословање у функцији туризма 1 40 33 24,24 
Радне површине  69 46 12,00 
Комплекс Римокатоличке цркве  17 76 3,06 
Саобраћајне површине  37 20 6,42 
Главна насељска саобраћајница (државни пут IIа реда бр. 119)   20 66 3,57 
Сабирна насељска саобраћајница  16 54 2,85 
Комуналне површине  8 68 1,50 
Постројење за пречишћавање отпадних вода  4 93 0,85 
Комплекс МРС  3 22 0,56 
Трафостанице   53 0,09 
Водене површине 1 88 68 32,59 
Део водног тока реке Дунав 1 60 04 27,64 
Поток Читлук  28 64 4,95 
Укупна површина у обухвату Плана 5 79 00 100 

 
3.  ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Планиране површине јавне намене су: 

- путничко пристаниште (планирано лучко подручје), 
- коридор главне насељске саобраћајнице (државни пут IIа реда бр. 119) (постојећа 

површина јавне намене), 
- коридор сабирне насељске саобраћајнице (постојећа површина јавне намене), 
- постројење за пречишћавање отпадних вода,  
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- комплекс МРС, 
- трафостанице (постојећа и планирана), 
- део водног тока реке Дунав (постојећа површина јавне намене), 
- поток Читлук (постојећа површина јавне намене). 

 
Планиране површине јавне намене се образују од следећих целих и делова катастарских 
парцела: 
 

Намена 
Парцела 

цела део 
путничко пристаниште (планирано лучко подручје)  78, 3218 
главна насељска саобраћајница (државни пут IIа 
реда бр. 119) 

 789, 790 

сабирна насељска саобраћајница (Дунавска улица)  794, 414/1 
постројење за пречишћавање отпадних вода  77  
комплекс МРС  78 
трафостанице 794/2 414/1 
део водног тока реке Дунав  3218 
поток Читлук 787/3 414/1 

 
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 парцеле – површине јавне намене и то: постојећим и 
новоодређеним међним тачкама. 
 
Списак координата новоодређених међних тачака:  
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7391599.56 5008889.50 15 7391701.68 5008621.69 
2 7391673.88 5008932.41 16 7391703.02 5008615.09 
3 7391667.56 5008766.65 17 7391719.49 5008599.49 
4 7391681.38 5008772.49 18 7391705.10 5008741.45 
5 7391689.69 5008752.83 19 7391710.26 5008731.75 
6 7391703.09 5008732.45 20 7391713.51 5008698.73 
7 7391690.73 5008715.71 21 7391718.17 5008676.11 
8 7391692.23 5008709.39 22 7391737.37 5008637.46 
9 7391691.84 5008697.00 23 7391738.09 5008630.87 
10 7391688.00 5008682.17 24 7391738.98 5008628.20 
11 7391685.17 5008674.35 25 7391744.25 5008625.09 
12 7391684.56 5008664.94 26 7391752.28 5008608.33 
13 7391686.61 5008648.33 27 7391699.80 5008738.64 
14 7391692.06 5008636.52    

 
Грађевинске линије 
 
Грађевинске линије одређене су у поглављу II - Правила грађења, као и у графичком приказу  
„2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, 
грађевинске линије, спратност објеката и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 
попречним профилима“. 
 
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
Планом нивелације су задржани нивелациони елементи за државни пут IIa реда бр.119 и 
Дунавску улицу док је, због повремене угрожености високим водостајем реке Дунав, 
новоодређена кота пристанишног платоа, планираног комплекса постројења за пречишћавање 
отпадних вода и комплекса МРС на сигурносној коти одбране од стогодишњих вода која износи 
+80,20 mАНВ. 
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5. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 
деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову намену. 
 
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом 
се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то су: 

- путничко пристаниште (планирано лучко подручје), 
- коридор сабирне насељске саобраћајнице (Дунавска улица), 
- комплекс МРС, 
- планирана трафостаница, 
- део водног тока реке Дунав, 
- поток Читлук. 

 
Новоформирана грађевинска парцела путничког пристаништа (планирано лучко земљиште) 
представља грађевинско земљиште делом у грађевинском подручју насеља, а делом изван 
границе грађевинског подручја насеља Баноштор. 
 

 
 

Графички приказ врста земљишта у обухвату Плана 
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6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
Планирани водови водне и комуналне инфраструктуре, електроенергетске,  термоенергетске и 
електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре ће се постављати у утврђеним регулацијама 
главне насељске саобраћајнице (ДП IIа реда бр. 119) и сабирне насељске саобраћајнице 
(улица Дунавска) према дефинисаним условима за уређење и изградњу који следе.  Узимајући у 
обзир постојећа ограничења у простору (промењиву ширину регулације саобраћајног коридора, 
конфигурацију терена, постојећу инфраструктуру и сл.) тачан положај водова утврдиће се на 
основу израђене техничке документације за пројектовање и изградњу инфраструктурних 
водова, уз прибављене услове и сагласности надлежних институција. 
 
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре  
 
Саобраћајни положај планираног међународног путничког пристаништа (МПП) може се 
окарактерисати као повољан, узимајући у обзир близину насеља  и државну путну мрежу.  
Основну везу целог планираног комплекса прихватног објекта наутичког туризма са 
категорисаном путном мрежом и насељским системом саобраћајница чини приступна 
саобраћајница (део саобраћајног платоа пристаништа) која се својим јужним делом везује 
на ДП IIа реда бр. 119 – главну насељску саобраћајницу (улица Светозара Марковића), док се 
северозападни део завршава на крају саобраћајног платоа МПП-а – понтону.  
 
Саобраћајно решење у оквиру обухвата комплекса МПП-а је конципирано тако да  основу и 
главног апсорбера свих саобраћајних токова чини приступна саобраћајница са својим 
саобраћајним прикључком на ДП бр. 119. Саобраћајни прикључак МПП -а (стационажа km 
16+999) заједно са саобраћајним прикључком сабирне насељске саобраћајнице (стационажа 
km 16+992) у улици Дунавској формираће четворокраку раскрсницу (тип 1 - укрштај) са 
стационажом km 16+999. У саобраћајно-техничком смислу формирање овакве раскрснице је 
једино могуће решење (максимално приближавање оса укрсних праваца због смањења 
конфликтних зона и повећања зона прегледности), с обзиром на постојећа просторна и 
инфраструктурна ограничења (изграђена МРС, ТС, поток Читлук, ППОВ). 
 
У оквиру површине јавне намене – регулационе ширине државног пута – главне насељске 
саобраћајнице изградиће/реконструисаће се сви елементи укрштања - раскрснице, чиме се 
омогућује безбедно и неометано кретање  на државном путу, као и функционисање насељског 
саобраћаја и саобраћајно-манипулативних операција генерисаних у оквиру МПП-а. 
  
Регулациона ширина сабирне насељске саобраћајнице у улици Дунавској у неким деловима не 
испуњава захтеване габарите те су извршене корекције у циљу формирања простора за 
смештање свих елемената профила и површина за кретање свих учесника у саобраћају 
(пешаци, бициклисти). 
 
У оквиру регулационе ширине сабирне насељске саобраћајнице пружа се и коридор регионалне 
бициклистичке стазе уз падине Фрушке Горе (правац Андревље – Баноштор) што овом 
простору даје посебан саобраћајно-туристички квалитет и предност. 
 
У зонама саобраћајно–манипулативних и колско-пешачких површина МПП-а (површине јавне 
намене) изградиће се саобраћајне површине, са свим потребним елементима који ће 
обезбедити безбедно и неометано кретањ е свих превозних средстава која се очекују у 
комплексу овог типа (ПА, БУС, КВ2), уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих 
саобраћајних површина. 
 
Полиномним коришћењем саобраћајних површина (уз обавезну режимску регулацију кретања 
обезбеђену кроз одговарајућу саобраћајну сигнализацију), с обзиром на очекивани обим 
пешачких и моторних кретања, омогућиће се неометано и безбедно кретање ових учесника у 
саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања, њихову бројност и садржаје који се 
предвиђају у оквиру комплекса МПП-а. 
 
Саобраћајно-манипулативне површине за стационирање возила се планирају у делу 
пристанишног платоа уз приступну саобраћајницу обострано, непосредно уз прилаз понтону 
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(графички приказ „2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање, грађевинске линије, спратност објеката и саобраћајна инфраструктура са 
карактеристичним попречним профилима“), за одговарајући број  возила која се очекују у оквиру 
МПП-а (БУС+ПА). 
 
Међународно путничко пристаниште (МПП) је планирано на стационажи ~km 1276+750 пловног 
пута река Дунав, на десној обали непосредно уз регулациону грађевину - напер (стационажа km 
1276+720). Садржаји МПП-а који су планирани на предметној локацији су следећи: 
копнени (територијални) део: 

- саобраћајно-манипулативни плато са приступном саобраћајницом,  
- паркинзи, 
- обалоутврда са којим кејским зидом. 

акваторија: 
- приступна конструкција – силазна рампа (мост), 
- пристан – понтон. 

 
У зони водног пута Дунава од km 1276+720 до km 1275+500 на десној обали налази се систем 
од 6 напера, док се на левој обали налази обалоутврда од km 1276+500 до km 1276+200 и 
усмеравајућа грађевина од km 1276+200 до km 1275+800.  
 
На стационажи km 1276+800 на десној обали (Баноштор) налази се трајектни прелаз до km 
1276+450 на левој обали (Бегеч). 
 
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре  
 
Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних 
пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање  
одредби: 

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18); 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,  

бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 
23/19); 

- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“,  
бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – др. закон,92/2016, 104/2016 – др. закон, 
113/2017 – др. закон, 41/2018, 95/2018 – др. закон и 37/2019 – др. закон); 

- Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена 
претоварна места („Службени гласник РС“, бр. 33/15 86/16 и 54/19); 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11); 

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

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

 
Правила за изградњу/реконструкцију објеката у зони државног пута II реда бр. 119 (главна 
насељска саобраћајница - ГНС) 
 
У оквиру регулације државног пута потребно је обезбедити програмско -планске и саобраћајне 
елементе за реализацију изградње/реконструкције државног пута II реда бр. 119:  

- рачунска брзина       50 km/h, 
- ширина проточне саобраћајне траке    3,25 m 
- ширине банкине       1,0 m 
- издигнуте ивичњаке/ивичне траке ширине   0,3  m  
- пешачка стаза ширине      (мин. 1,2) 1,5  m 

 
Услови укрштања инсталација са државним путем 
 

- укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом 
механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног 
материјала у прописаној заштитној цеви, 
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- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута (изузетно спољних ивица реконструисанoг коловоза) увећана за по 3,0 m 
са сваке стране, 

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

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

- надземне инсталације – стубове постављати на растојању не мањем од висине стуба, 
мерено од спољне ивице земљишног појаса (парцеле пута), са обезбеђењем 
сигурносне висине од 7,0 m мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при 
најнеповољнијим температурним условима. 

 
Услови паралелног вођења инсталација са државним путем 
 

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке 
попречног профила јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала за 
одводњавање, изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза,  

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

- уколико је изграђен тротоар поред државног пута инсталације поставити уз крајњу 
спољну ивицу тротоара, не угрожавајући труп пута,  

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

 
Правила за изградњу објеката у зони сабирне насељске саобраћајнице (СНС) 
 
У оквиру регулационе ширине сабирне насељске саобраћајница потребно је обезбедити 
просторно-планске и саобраћајне елементе за изградњу: 

- рачунска брзина од 40 km/h, 
- ширине саобраћајних трака од 2х3,0 (мин.2,5) m, 
- сви елементи саобраћајница за саобраћајно оптерећење > 250 возила/сат, 
- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (ПА/КВ2),  
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 

60 kN по осовини, 
- пешачке стазе ширине 1,2 m. 

 
Правила за изградњу објеката у зони приступне саобраћајнице (ПС) 
 
У оквиру коридора приступне саобраћајнице потребно је обезбедити просторно -планске и 
саобраћајне елементе за изградњу: 

- рачунска брзина од 40 km/h, 
- ширине саобраћајних трака од  мин. 2х3,5 m, 
- ивичне траке ширине 0,35 m, 
- сви елементи саобраћајница за саобраћајно оптерећење > 250 возила/сат,  
- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (КВ2/БУС), 
- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 

115 kN по осовини.  
 
Правила за формирање – изградњу раскрснице ДП бр. 119 (ГНС) / СНС / ПС 
 
Прикључење комплекса МПП-а (формирање раскрснице) на државни пут IIa реда  
бр. 119, извести на утврђеним стационажама са следећим елементима: 

- двосмерни прикључак у ширини од мин. 7,0 m, са одговарајућим геометријским 
елементима (одговарајући радијуси прикључења на основу криве трагова меродавног 
возила R= 10,0 m и min захтевана прегледност Pzp =  55 m), 

- коловозна конструкција са истом носивошћу као и државни пут (осовинско оптерећење 
од 115 kN), 

- саобраћајно оптерећење на саобраћајним прикључцима > 250 возила/сат. 

22. мај 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 7 - Страна 29



 

У оквиру реализације раскрснице и самог државног пута основни елементи за саобраћајно 
пројектовање су следећи: 

- рачунска брзина у оквиру зоне раскрснице од 50 km/h, 
- саобраћајно оптерећење на државном путу > 250 - 500 возила/сат, 
- коловозна конструкција за осовинско оптерећење од 115 kN,  
- подизање ограда и дрвеће поред пута је у функцији омогућавања прегледности и без 

утицаја на безбедност саобраћаја, 
- заштитна ширина за постављање стубова јавне расвете је 1,5 m (за рачунску брзину од 

50 km/h) од ивице коловоза државног пута, 
- дужина нише за аутобуско стајалиште 13,0 m за један, односно 26,0 m за два или за 

зглобни аутобус.  
 
Правила за изградњу објеката у зони међународног путничког пристаништа (МПП)  
 
Пловни пут реке Дунав 
 
Приликом пројектовања (изградње) објеката који могу на било који начин утицати на промену 
течења воде и безбедност пловидбе у оквиру међународног водног - пловног пута реке Дунав, 
потребно је прибавити услове од Министарства надлежног за водни саобраћај (АУЛ -ма, 
Дирекције за водне путеве, надлежне лучке Капетаније) које је задужено за одржавање и развој 
водних-пловних путева, у оквиру законом дефинисане процедуре. 
 
С обзиром на то да је пристанишни објекат планиран непосредно уз постојећу регулациону 
грађевину – напер пре израде техничке документације обавезна је израда студије утицаја 
предвиђеног пристанишног објекта на постојеће хидрауличко-морфолошке параметре речног 
корита. 
 
Основни параметри пловног пута за ову деоницу Дунава (~ km 1276+800 – ~ km 1276+650 
десна обала) за пловни пут категорије VIc износе: 

- минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловидбени ниво) је 2,5 m; 
- ширина пловног пута 120-150 m; 
- минимални радијус кривине пловног пута је 800-1000 m. 

 
При планирању и изградњи објеката у оквиру водног/пловног пута реке Дунав са гледишта 
габарита и безбедности пловидбе потребно је испунити следеће услове: 

- максимална ширина ангажоване акваторије за постављање плутајућих пловила у кориту 
реке Дунав, може бити до регулационе линије напера на десној обали на стационажи km 
1276+720, 

- димензије акваторије пристаништа одредити према меродавном пловилу                     
(CRUISER L=135 x B =11,5 m, Т= 1,3-1,5 m) и очекиваном броју пловила у МПП-у (127 
пристајања 2020 год.; 162 пристајања 2025 год.),  

- минимална дубина акваторије пристаништа (увећаној за апсолутну резерву за 
пристајање у периоду малих вода) 2,5+2,0 m која одговара дубини газа меродавног 
пловила у односу на ниски пловидбени ниво (ЕН), 

- изградња објеката у кориту или на обали на технолошком нивоу, без утицаја на 
хидрауличко-морфолошку слику тока и без поремећаја проноса наноса, 

- обезебеђење несметаног и безбедног коришћења свих садржаја МПП -а од стране 
пловила као и истовремену безбедну пловидбу осталих учесника у саобраћају који 
користе међународни пловни пут. 

 
У складу са законском и подзаконском регулативом потребно је за луке и пристаништа 
обезбедити просторне, експлоатационе, технолошке и организационе захтеве (техничко-
технолошки услови за пристаништа и привремена претоварна места (ППМ), пристанишна  
инфра и супраструктура) и прибавити одобрење од надлежног органа у законски дефинисаној 
процедури. 
 
Међународно путничко пристаниште - МПП 
 
При пројектовању и изградњи објеката у МПП Баноштор са гледишта габарита и безбедности 
пловидбе потребно је испунити следеће услове: 
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Просторни и експлоатациони услови 
 

- лучко подручје пристаништа мора бити утврђено у складу са Закон о пловидби и лукама 
на унутрашњим водама и Уредбом о условима које морају да испуњавају луке, 
пристаништа и привремена претоварна места, 

- лучко подручје се утврђује посебним поступком дефинисањем катастарских парцела 
(искључиво целих) које чине посматрано лучко подручје. 

 
Услови пристанишне инфраструктуре 
 

- дубина акваторије пристаништа и приступног пловног пута мора да буде таква да 
омогући безбедан пријем пловила,  

- хидрограђевински објекти који чине обалу пристаништа као и оперативне и радне 
претоварне површине морају да буду одговарајуће изграђени, као и да се одржавају у 
техничком и функционално исправном стању, 

- располагање понтоном са приступним мостом, одговарајућим прелазницама, или 
степеницама на обали за безбедно кретање људи на релацији обала – пловило. 

 
Посебни услови за међународна путничка пристаништа 
 

- располагање простором са припадајућим објектима који омогућавају несметано 
обављање граничне контроле са прописном опремљеношћу и означавањем на начин да 
омогуће ефикасан рад и функционисање надлежних служби граничне полиције, царине 
и надлежних инспекцијских служби, у складу са прописима којима се уређује контрола 
државне границе, 

- обезбеђење приступа паркинг простору за аутобусе (3 ПМ БУС) и путничке аутомобиле 
(5 ПМ ПА), која се налазе у оквиру или непосредно уз подручје пристаништа,  

- укрштања пешачких токова и друмског моторног саобраћаја обезбедити на одговарајући 
начин (раздвајање токова - саобраћајна сигнализација), 

- обезбеђење приступа ургентним возилима (хитна помоћ, полиција, ПП) са свим 
елементима проходности у свим временским условима, 

- непосредан приступ понтону и пловилу мора бити ограђен, контролисан са физичким 
и/или техничким обезбеђењем, 

- понтон мора да омогући прихват свих категорија путничких пловила у међународном 
саобраћају, правилно везивање пловила и прилагођен за безбедну везу прилазног 
моста са пловилом, 

- приступни мост мора бити одговарајућих димензија и подешености са сталном 
контролом техничке исправности, а такође и такве пропусне моћи да обезебеди 
кретање лица приликом евентуалних ванредних ситуација брзог напуштања пловила и 
да омогући кретање особа са посебним потребама. 

 
6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну 
саобраћајницу, минималне ширине у зависности од зоне основне намене (дато у поглављу II 
тачка 2. Правила грађења по зонама), уз сагласност управљача пута.  
 
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре  
 
Макролокација планираног пристаништа Баноштор налази се на оквирној стационажи  Дунава 
km 1276+500 и представља део такозваног Панонског сектора Дунава, у оквиру којег Дунав има 
незнатан, благи пад, и малу брзину . Просечан пад на овом сектору је 0.005% (односно 5 cm/km), 
док просечна брзина варира између 1-1.2 m/s (односно 4-5 km/h). 
 
Морфолошке карактеристике реке (ширина, дубина) зависе од физичко-геолошких услова 
терена, па тако ширина корита на овом сектору варира између 400 и 2000 m, док се дубине 
крећу у дијапазону од 5 до 23 m. Такође овај сектор Дунава карактеришу бројни и изражени 
меандри и речна острва (аде). На сектору Дунава од Бездана до Новог Сада, интезитет 
морфолошких промена корита је врло променљив. На стабилним деоницама, вертикалне 
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промене речног дна износе до +/- 1 m, док на изразито деформабилним секторима промене 
могу бити и до +/- 5 m. 
 
Велике воде Дунава не угрожавају насеље, а просечни протицаји Дунава у подручју износе:  

- деветомесечна вода   око 2150 m
3
/s 

- шестомесечна вода  око 2700 m
3
/s 

- тромесечна вода  око 3400 m
3
/s 

 
Са аспекта хидротехничког уређења, дефинисања пловног режима и заштите приобаља од 
поплава, водостаји представљају основне хидролошке параметре, при чему су за 
димензионисање објеката од посебног значаја екстремне осцилације нивоа и њихово 
трајање. 

 
Вероватноћа појаве максималних и минималних годишњих водостаја на профилу Баноштор – 
пристаниште, стационажа Дунава:  km 1276,82 
 
Максимални водостаји 

Вероватноћа Р % 1 2 4 5 10 20 50 
Повратни период (год) 100 50 25 20 10 5 2 
Коте максималних 
водостаја (mАНВ) 

80,20 80,00 79,70 79,62 79,30 78,90 78,07 

 
Минимални водостаји 

Вероватноћа Р % 1 2 4 5 10 20 50 
Повратни период (год) 100 50 25 20 10 5 2 
Коте минималних 
водостаја (mАНВ) 

72,32 72,40 72,57 72,65 72,82 73,02 73,40 

 
Карактеристике пловног пута су следеће: 

- Ниски пловни ниво (NPN) = 73,40 m n.m. (mАНВ) 
- Високи пловни ниво (VPN) = 78,56 m n.m. (mАНВ) 

 

На сектору Дунава обухваћеног овим Планом, ширина речног корита се креће од 450 m до 500 

m, са просечном вредношћу од 480 m, максималне дубине воде при стогодишњој великој води 

износе од 12 m до 15 m. Посматрана деоница реке се налази на правцу, при чему је будуће 

пристаниште лоцирано на десној обали реке.  
 
Регулационим радовима који су изведени 70-тих година прошлог века (изградња напера) корито 
Дунава је регулисано, што је условило решење диспозиције објеката пристаништа – приступног 
платоа, моста у кориту Дунава и понтона за пристајање бродова. Понтон за пристајање бродова 
лоциран је иза постојећег напера, што омогућава довољну дубину реке на положају пристана, 
при свим водостајима. У исто време, изградњом објеката пристаништа на овој локацији 
побољшава се насипање у зони напера, што је и основни циљ регулационих радова на том 
потезу.  
 
Ради заштите водних објеката на подручју обухваћеном Планом потребно је сачувати 
интегритет поточне-каналске мреже. Неопходно је обезбедити радно-инспекциону стазу за 
одржавање потока-канала (поток Читлук или Ивански) у зони од 5 m од ивице канала, односно 
10 метара од ивице обале реке Дунав (ширина инспекционе стазе у зони пристаништа утврђује 
се на растојању од 5,0 метара), где се не дозвољaвa изградња објеката, постављање ограда, 
садња трајних засада и сл. Уз обалу Дунава могуће је партерно уређење простора са 
могућношћу повременог плављења. 
 
У потоке-канале се могу упуштати само чисте воде, и евентуално техноло шке које морају бити 
пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја (пливајући предмети, амбалажа, делови 
хране, тешки метали, разна уља и течности за моторе и сл .), ради обезбеђења и одржавања II 
класе квалитета воде у потоку-каналу, односно крајњем реципијенту. Атмосферске и условно 
чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II класи квалитета воде могу 
се без пречишћавања упуштати у поток-канал. Изливи атмосферских вода у потоке-канале 
морају бити изведени на одређен начин како би се спречило деградирање и нарушавање 
стабилности косина потока-канала. 
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За све спорне објекте у обухвату Плана (објекти изграђени у регулацији потока и сл.) који се 
желе задржати и легализовати, а који не испуњавају Водне услове које је издао надлежни 
орган, потребно је дефинисати регулационе радове (измештање корита потока, израда 
регулационих грађевина, зацевљење и сл.) на уређењу потока, односно израдити хидролошку 
студију за водоток. Део потока Читлук нема обезбеђену инспекцијску стазу и не може му се 
прићи, а сама парцела потока је на појединим местима изузетно уска. За потребе ових радова, 
неопходно је предвидети израду техничке документације на нивоу Идејног и Главног пројекта, у 
оквиру које би било дефинисано тачно техничко решење са свим неопходним објектима и 
радовима. У склопу техничке документације, уважавајући постојеће и планиране урбанистичке 
промене на сливу , неопходно је извршити хидролошку анализу слива предметног потока, којом 
би били дефинисани деонични меродавни протицаји за потребе хидрауличког прорачуна и 
димензионисања регулационих грађевина. Легализација спорних објеката је могућа тек након 
извршених регулационих радова, којима се остварује жељени водни режим и обезбеђује 
одговарајући степен сигурности објекта. 
 
Изградња на каналском земљишту саобраћајних објеката (прелази преко потока -канала, 
паркинзи и сл.) и полагање инфраструктуре, ради задовољавања појединачних приватних 
интереса, вршиће се на основу услова надлежног органа. 
 
Да би пристаниште било независно у погледу управљања и контроле, мора да има засебне 
прикључке на локалне инсталације. Предвиђено је повезивање на водовод и фекалну 
канализацију у улици Светозара Марковића. У насељу Баноштор не постоји систем фекалне 
канализације, а кишне воде су површински усмерене ка отвореној каналској мрежи положеној уз 
уличне саобраћајнице са уливима у поток Читлук.  
   
Кишна канализација на пристаништу је конципирана на следећи начин: атмосферске воде 
одводе са пристанишних површина ка сабирном шахту . Даље се предвиђа пречишћавање до 
захтеваног нивоа и испуштање у Дунав. У зависности од локацијских услова, може доћи до 
измена у решењу . 
 
На основу пројектне документације, дефинисаће се предлог за избор постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Поступак пречишћавања отпадних вода може бити 
конвенционални поступак са истовременом стабилизацијом муља и дехидрацијом муља или 
неки од савремених поступака СБР-а, биолошког поступка прераде отпадних вода шаржног 
типа, са тачно издвојеним поступцима пуњења, аерације, таложења, испуштања пречишћене 
воде и евакуације вишка муља.  
 
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре  
 
Услови за изградњу и планирање садржаја у зони водних објеката: 

- Уз обалу Дунава, обезбедити заштитни појас ширине 10 метара  (односно 5,0 метара у 
зони пристаништа), који мора бити стално проходан за пролаз и рад механизације која 
ради на одржавање обале и обалоутврда. У овом појасу не сме се планирати изградња 
никаквих надземних објеката (зграде, шахтови, вентили и др.), не сме се планирати 
садња дрвећа, постављање ограда и слично, нити заузимати обала. Простор се може 
партерно уредити са могућношћу повременог плављења; 

- За коришћење водног земљишта за потребе постављања плутајућих објеката – понтона, 
решити имовинско-правне односе са надлежним водопривредним предузећем; 

- Формирати акваторију пристаништа на такав начин да се омогући несметан и безбедан 
боравак пловила на везу, у свим условима течења. Такође, обезбедити адекватан начин 
измуљења акваторије пристаништа од наноса;  

- Сидрење пловног објекта и везивање за обалу извести тако да стаза и појас у ширини 
од 10 метара уз обалу остану слободни;  

- Омогућити безбедан начин сакупљања чврстог отпада, санитарно-фекалних отпадних 
вода и зауљених отпадних вода из пловила;  

- На понтону није дозвољено вршење радњи које могу на било који начин изазвати 
загађење реке Дунав (пескирање, фарбање, ремонт, замена металних делова оплате и 
трупа и сл.); 

- Дуж обала потока Читлук, обезбедити обострану, стално проходну и стабилну радно-
инспекциону стазу ширине минумум 5 m, за пролаз и рад механизације која одржава 
канал. У овом појасу не сме се планирати изградња никаквих надземних објеката 

22. мај 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 7 - Страна 33



 

(зграде, шахтови, вентили и др.), не сме се планирати садња дрвећа, постављање 
ограда и слично; 

- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту , по траси 
која je паралелна са потоком, инсталацију планирати тако да међусобно, управно 
растојање између трасе инсталације и ивице обале потока буде минимум  
5 m; 

- Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и 
димензионисана на оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал. 
Кота терена је кота обале у зони радно-инспекционе стазе; 

- Сва евентуална укрштања инсталације са каналом планирати под углом од 90°;  
- Уколико је потребна саобраћајна комуникација – повезивање леве и десне обале 

потока, планирати изградњу пропуста, чије техничко решење мора да обезбеди 
постојећи водни режим и да одржава стабилност дна и косина потока; 

- Према члану 136. Закона о водама, власник, односно корисник објекта на водном 
земљишту чијом изградњом се трајно повишава ниво воде природног водотока и 
повећавају трошкови заштите од штетног дејства вода, дужан је да изгради додатни 
систем заштите, или надокнади повећање трошкова правном лицу које предузима 
додатне мере заштите од штетног дејства вода, учествује у одржавању заштитних 
водних објеката, и учествује у спровођењу одбране од поплава.  

 
Према члану 134. Закона о водама, власник, односно корисник водног земљишта, дужан је да:  

- допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да премеравају, снимају, 
пројектују и обележавају земљиште или воде за потребе изградње, санацији или 
реконструкције водних објеката, лицима која врше инспекцијски надзор, као и лицима 
која изводе радове на изградњи, реконструкцији и одржавању тих објеката;  

- допусти коришћење корита за велику воду и обале реке у ширини од 5 m лицима која су 
овлашћена да врше преглед стања и одржавање речних корита и обала;  

- омогући коришћење одговарајућег материјала са свог земљишта, као и пролаз лица и 
механизације, ради спровођења одбране од поплава; 

- допусти слободно отицање воде која долази са узводних земљишта, без промене 
правца и брзине воде; 

- газдује шумама на инундационом подручју тако да се не праве сметње природном 
отицању воде и леда; 

- допусти на свом земљишту вађење, привремено депоновање и транспортовање речног 
наноса и муља из водотока и инундационих подручја ради обезбеђења пропусне 
способности, регулационих и заштитних објеката, као и водних објеката основне и 
детаљне каналске мреже за одводњавање, које врши јавно водопривредно предузеће, 
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

- дозволи постављање и рад мерних инструмената, неопходних за истраживања, 
ископавања или бушења, експериментална пумпања, узимање узорака и друге послове 
везане за истраживања вода за потребе снабдевања водом или других истраживачких 
делатности, под условима и на начин прописан овим или другим законом, као и за 
потребе мониторинга вода.  

 
Према члану 135. Закона о водама, власник, односно корисник водног земљишта или водног 
објекта на обали, дужан је да на делу на коме је власник, односно корисник:  

- учествује, по упутству јавног водопривредног предузећа, у извођењу мањих радова на 
одржавању корита за велику воду , осим корита за малу воду, ради спречавања ерозије, 
одроњавања обала или смањења пропусне моћи корита за воду;  

- уклони сам или учествује, по упутству јавног водопривредног предузећа, у уклањању из 
корита водотока или са свог земљишта предмета који могу нарушити водни режим;  

- уклони дрво из корита бујичног тока. 
 
Према члану 58. Закона о водама, објекти саобраћајне инфраструктуре морају се градити тако 
да на угроженим деоницама водотока представљају локализационе одбрамбене линије и да 
формирају посебне касете којима се утицај евентуалног пробоја главних заштитних водних 
објеката просторно ограничава, не ремете проток вода, наноса и леда, и поштују услове 
пловидбе. 
 
Изградњу водоводне мреже и објеката вршити према следећим правилима: 

- уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу;  

22. мај 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 7 - Страна 34



 

- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 
темена цеви; 

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

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

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

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

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

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

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

 
Изградњу канализационе мреже и објеката вршити према следећим правилима: 

- у насељу планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се посебно 
прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде;  

- уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних 
саобраћајница; 

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

- динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте 
не би накнадно раскопавале; 

- при проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, водотока и сл., потребно 
је прибавити сагласности надлежних институција; 

- канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 
инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

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

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

- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 
санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на 
ППОВ, тако да се не ремери рад постројења, а у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање, 
Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС“, бр. 67/11 од 13.09.2011. године);  

- пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно 
водопривредно предузеће;  

- атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену , положену уз уличне 
саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске анализе; 

- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим 
прописима и стандардима; 

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

- одвођење атмосферских вода са коловоза решити риголама или упојним јарковима;  
- уређење корита отворених токова потока дефинисати кроз израду одг оварајуће 

пројектно-техничке документације, а на основу водних услова, које издаје надлежни 
орган; 

- у циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка атмосферских 
вода потребно је редовно одржавати потоке, канале и пропусте;  

- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа воде, 
чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту;  

- забрањено је испуштање свих отпадних вода у потоке-канале и реку Дунав; 
- укидају се сви илегални испусти отпадних вода у потоке-канале и реку Дунав; 
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- У Дунав, отворене канале и водотоке и подземне воде, забрањено је испуштање било 
каквих вода, осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по 
Уредби о класификацији вода („Службени гласник СРС“, бр. 5/68) припадају II класи 
вода и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 од 13.09.2011. 
године) задовољавају прописане вредности; 

- Атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања 
одвести у атмосферску канализацију , околне површине, ригол и др., путем уређених 
испуста који су осигурани од ерозијe. На месту улива атмосферских вода планирати 
уливне грађевине које својим габаритом не залазе у протицајни профил реципијента и 
не нарушавају стабилност обале реципијента. Испред улива атмосферских вода у 
реципијент, планирати изградњу таложника и решетки ради отклањања нечистоћа;  

- За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина планирати одговарајући 
предтретман (сепаратор уља, таложник) пре испуста у јавну атмосферску 
канализациону мрежу . Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање минимално 
доброг еколошког статуса воде у реципијенту; 

- Сви објекти за сакупљање и третман атмосферских и отпадних вода морају бити 
водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања.  

 
У оквиру комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода , осим самог постројења, 
могу се градити и други објекти који су у функцији основне намене локације.  
 
Дозвољени индекс заузетости је максимум 35%. Дозвољена спратност објеката је П+1, 
евентуално и више, ако то захтева технолошки процес пречишћавања отпадних вода. 
Планиране пратеће објекте, као и функционалне елементе самог постројења, позиционирати 
унутар грађевинских линија дефинисаних на графичком приказу  
„2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, 
грађевинске линије, спратност објеката и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 
попречним профилима“. 
 
Имајући у виду да је простор намењен постројењу за пречишћавање отпадних вода повремено 
угрожен високим водостајем реке Дунав сваку планирану изградњу потребно је изводити на 
сигурносној коти одбране од стогодишњих вода која износи +80,20 mАНВ . 
 
Обавезно је обезбедити простор за заштитно зеленило, чија површина не сме бити мања од 
20% парцеле. 
 
Простор намењен простројењу пречистача обавезно оградити оградом висине мин. 2,0 m. 
Ограду са источне и северне стране комплекса поставити на 5,0 m од регулационе линије у 
циљу обезбеђења радно-инспекционе стазе уз обалу Дунава.  
 
На улазној капији обезбедити дезобаријеру за возила и пешаке.  
 
Комплекс ППОВ-а ће бити снабдевен свим врстама инсталација (водовод, интерна 
канализација фекалних, атмосферских и технолошких вода, електро и инсталације електронске 
комуникационе инфраструктуре, гасовод, и то у складу са својим потребама и условима 
надлежних предузећа. 
 
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру  
 
Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног 
шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са 
условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети изградњу противпожарне 
хидрантске мреже. 
 
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег 
цевовода. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња 
водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.  
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Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у 
отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне воде настале као 
резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно 
пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре 
упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих 
примеса. 
 
6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
  
6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре  
 
За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Плана потребно је  изградити 
нове трансформаторске станице, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге 630 kVA до 2х630 kVA за 
напајање јавне расвете и купаца мањих снага. Напајање купаца веће снаге вршиће се из 
сопствених/индустријских трансформаторских станица.  
 
Трансформаторске станице се могу градити на јавној површини или на осталим површинама уз 
сагласност власника парцела и обезбеђењем службености пролаза до објекта 
трансформаторске станице.  
 
Од трансформаторских станица вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних 
потрошача.  
 
Да би се простор у оквиру обухвата Плана привео планираној намени и да би се стекли 
технички услови за прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни 
електроенергетски систем, потребно је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (20 kV мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна 
трансформаторска станица, прикључак). 
 
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских 
водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим 
дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити 
грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-бетонска 
постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом 
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца.  
 
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове. За расветна 
тела користити изворе светлости у складу са новим технологијама развоја и мерама енергетске 
ефикасности. 
 
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 
11/96). 
 
У близини обухвата Плана се налази траса 220 kV далековода бр. 209/2 ТС Сремска Митровица 
- ТС Србобран, који је у власништву „Електромрежа Србије“ АД. 
 
Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и Плану 
инвестиција, у непосредној близини предметног Плана није планирана изградња 
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ АД, осим 
ако се укаже потреба за адаптацијом и реконструкцијом постојећих преносних водова. 
Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног напона од 
1 kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 145/14), 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19-др. закон), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 
65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 
4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим правилницима, од 
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којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(„Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник 
PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода 
од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101-
Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења -Заштита 
од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), као и 
SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 
постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени 
лист СФРЈ“, број 49/83). 
 
У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње 
објеката у зависности од индуктивног утицаја на планиране објекте од електропроводног 
материјала и планиране електронске комуникационе водове. 
 
Уколико постоје метални цевоводи потребно је разматрати индуктивни утицај на максималној 
удаљености до 1000 m од осе далековода. 
 
Утицај  далековода на грађење телекомуникационих водова разматра се на удаљености до 
3000 m од осе далековода. Утицај се не разматра ако је у питању оптички кабл.  
 
6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре  
 
Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже  
 

- подземну електроенергетску мрежу полагати на дубини од  најмање 0,8 - 1,0 m; 
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

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

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

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

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

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

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

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

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;  
- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 

(средњенапонских) и НН (нисконапонских) водова за најмање висину стубова увећану за 
3 m; 

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

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

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

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

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

22. мај 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 7 - Страна 38



 

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

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

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

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

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

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

- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза;  
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°;  
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке . 

 
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 
 

- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-
бетонску или зидану, у складу са важећим законским прописима и техничким условима 
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије; 

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

- у небрањеној зони, у комплексу пристаништа, ТС мора бити постављена изнад 
сигурносне коте одбране од стогодишњих вода Дунава;  

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

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити 
слободан простор макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1 m 
х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице; 

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

- уклањање постојеће трафостанице, на кат. парц. бр.794/2, реализоваће се у складу са 
плановима развоја, реконструкције и ревитализације електроенергетских објеката 
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије. 

 
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже  
 

- Реконструкција постојећих надземних водова вршиће се на основу овог Плана и услова 
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева 
замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту поштујући 
постојећу трасу вода.  

 
Услови за изградњу јавног осветљења 
 

- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких 
стаза; 

- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза 
објектима; 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући 
принципе енергетске ефикасности и услове Покрајинског завода за заштиту природе; 

- избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења од 
утицаја светлости, у складу са еколошком функцијом локације (тип, усмереност 
светлосних извора, минимално осветљење) у складу са потреба ма јавних површина. 
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Зона заштите електроенергетских водова и објеката 
 
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 
проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи:  
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

-  за голе проводнике 10 m; 
-  за слабо изоловане проводнике 4 m; 
-  за самоносеће кабловске снопове 1 m. 

 
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:  
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m. 
 
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру  
 

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

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

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

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

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

 
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре  
 
У обухвату Плана постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. На катастарској парцели 
бр. 78 КО Баноштор изграђена је мерно регулациона станица. Постојећа дистрибутивна 
гасоводна мрежа својим положајем и капацитетом пружа могућност даљег проширења и 
прикључења нових корисника природног гаса на постојећу дистрибутивну гасну мрежу.  
 
Приликом одржавања, заштите, уређења и изградње термоенергетске инфраструктуре 
потребно je испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 
86/15), као и техничке услове добијене од надлежних институција, органа, организација, јавних и 
енергетских система и привредних субјеката са чијим инфраструктурним објектима се гасовод 
укршта, паралелно води или пролази у близини. 
 
 
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре  
 
Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за гасоводе притиска до 16 бара 

 
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима. 
 
Табела а. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од 

стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број 
људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта)  
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Радни притисак гасовода MOP ≤ 4 bar (m)   4 bar<MOP≤10 bar (m) 
10 bar <MOP≤ 16 bar 

(m) 
Гасовод од челичних цеви  1,0 2,0 3,0 
Гасовод од полиетиленских 
цеви 

1,0 3,0 - 

 
Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних 
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 
 
Табела б. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 

bar < MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим 
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

 

Инфраструктурни објекти 

Минимално 
дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно  0,2 0,6 
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова  0,3 0,6 
Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,3 0,5 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом мањих пловила 

- 5,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3,0 m

3
 

- 3,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 
Од гасовода до високог зеленила - 1,5 
* растојање се мери до габарита резервоара 

 
Табела в.  Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

гасовода MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима 

 

Инфраструктурни објекти 

Минимално 
дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно  0,2 0,4 
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова  0,2 0,4 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова  0,2 0,4 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом мањих пловила 

- 5,0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3,0 m

3
 

- 3,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 
Од гасовода до високог зеленила - 1,5 
* растојање се мери до габарита резервоара 

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

 
Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 
1 kV ≥ U 1,0 1,0 
1 kV < U ≤ 20 kV 2,0 2,0 

 
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не 
сме угрозити стабилност стуба. 
 
Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора 
гаса у канализацију . 
 
На укрштању гасовода са путевима и каналима, угао осе гасовода према тим објектима мора да 
износи између 60° и 90°. 
 
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 
60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° 
потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим 
објектима. 
 
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела д.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице 

цеви, код укрштања са другим објектима 
 

Инфраструктурни објекат 
Минимална дубина 

укопавања (cm) 
до дна одводних канала путева  100 
до горње коте коловозне конструкције пута  135 

 
Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за 
тај поступак, при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да 
минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 
 
У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је: 
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar - по 1,0 m од осе гасовода на обе стране; 
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2,0 m од осе гасовода на обе стране; 
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3,0 m од осе гасовода на обе стране; 
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3,0 m од осе гасовода на обе стране. 
 
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 
система. У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 
досежу дубину већу од 1,0 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 
0,5 m.  
 
У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу водотока/канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију 
положити по линији експропријације, до 1,0 m, тако да међусобно управно растојање између 
трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0 m у грађевинском подручју. 
 
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима 
Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима управљача јавног пута. 
 
У случају градње близини дистрибутивних гасовода од челичних и ПЕ цеви и мерно-
регулационих станица, потребна је сагласност власника гасовода у овом случају ДП „Нови Сад 
Гас“-а. 
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МРС 
 
Имајући у виду да је простор намењен комплексу МРС повремено угрожен високим водостајем 
реке Дунав сваку планирану реконструкцију потребно је изводити на сигурносној коти одбране 
од стогодишњих вода која износи +80,20 mАНВ.  
 
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру  
 
Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас ДП „Нови Сад-ГАС“ Нови Сад и у складу са 
одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 
 
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре  
 
На делу простора у обухвату Плана налази се подземнa и надземна електронска 
комуникациона мрежа.  
 
Постојећа електронска комуникациона мрежа не сме бити угрожена изградњом других 
инфраструктурних објеката, као и осталих објеката.  
 
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону 
мрежу у саобраћајним коридорима и приступним путевима, како би се створили услови за 
примену и коришћење широкопојасних сервиса. 
 
Нову електронску комуникациону мрежу градити подземно у постојећим и новим коридорима. 
 
6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре  
 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 

- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  и 
поред пешачких стаза у јавним површинама и површинама остале намене;  

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно 
провлачење електронских комуникационих каблова;  

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, 
односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања  у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 
коловозу, тротоару; 

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

10 kV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;  
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 

0,5 m, а угао укрштања око 90°; 
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним 

размаком због обављања радова; 
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 

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

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

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

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода хоризонтално растојање треба да буде 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;  
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- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за  
електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне 
зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, 
број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 
подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као 
ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК 
објеката). 

 
Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и 
уређаја (ИПАН) 
 

- IPAN, MSAN, mini DSLAM, DSLAM и WI-Fi уређаји се могу градити у оквиру уличних 
коридора (улични кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним 
приступом уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и 
прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне 
површине за изградњу ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним 
простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру. 

 
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру  
 

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 
прикључком по условима надлежног предузећа; 

- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 
развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем 
ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме 
унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини. 

 
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
На простору обухвата Плана је потребно приликом пројектовања очувати постојеће зеленило и 
унапрeдити стање ботаничких садржаја који су лоцирани. Потребно је повећати 
функционалност и естетску атрактивност пристаништа, уз истовремену заштиту биодиверзитета 
овог дела подручја. Такође, у обухвату Плана је потребно формирати и линијско зеленило у 
оквиру уличних коридора, али и зеленило у оквиру паркинг простора у комплексу путничког 
пристаништа. 
 
Уређење зелених површина у оквиру путничког пристаништа 
 
Зелене површине око пристанишног платоа које су неуређене и обрасле самониклом 
вегетацијом потребно је уредити у пејзажном стилу. Приликом реконструкције требало би 
предвидети више функционалних простора, првенствено обратити пажњу на слободну зелену 
површину. Потребно је уклонити инвазивне и коровске биљке, а простор оплеменити 
дрвенастим врстама које се могу садити у групама или одабрати неку ефектну врсту која би се 
посадила као солитер на зеленим површинама поред пристанишног платоа.  
 
Препоручује се примена врба (Salix sp.) и топола (Populus sp.). 
 
У складу са просторним могућностима платоа пристаништа у току пројектовања формирати 
травне површине у комбинацији са партерним формама зеленила. 
  
У оквиру простора предвиђеног за паркинг би требало након сваког трећег места поставити 
листопадно дрво средњег или високог раста. 
 
У циљу очувања еколошке функције локације, потребно је одабрати тип и усмереност 
светлосних извора у складу са потребама јавних површина, уз избегавање директног 
осветљења обале. 
 
Зеленило уличних коридора 
 
Уређење зелених површина у виду линијског зеленила је потребно дуж коридора главне 
насељске саобраћајнице – улице Светозара Марковића и улице Дунавске. Линијско зеленило 
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може да се састоји из комбинације листопадног дрвећа средње висине и жбунастих дрвенастих 
врста. 
 
За линијско зеленило се препоручују следеће саднице: Tilia alba (сребрнолисна липа), 
Liriodendron tulipifera (тулипановац), Liquidambar styraciflua (ликвидамбар), Fraxinus excelsior 
(бели јасен), Celtis australis (копривић), Acer pseudoplatanus (горски јавор).  
 
За живу ограду су погодне следеће жбунасте врсте: Ligustrum ovalifolium (калина), Prunus 
laurocerasus (ловор вишња), Berberis thumbergii (жутика), Buxus sempervirens (шимшир), 
Hibiscus syriacus (сиријска ружа), Taxus baccata (тиса).  
 
Правила за озелењавање 
 

- Обавезна је израда пројектне документације за обнову/реконструкцију, избор и количину 
дендролошког материјала, његов просторни распоред, технике садње, мере неге и 
заштите, предмер и предрачун; 

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

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

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

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

само уз планирано интензивно одржавање;  
- Избегавати примену инвазивних врста током пројектовања простора. На нашим 

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

 
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 
 
7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
у обухвату Плана не налазе се објекти који су утврђени за непокретна културна добра, а 
регистровано је вишеслојно археолошко налазиште. 
 
Предвиђени земљани, машински и грађевински радови приликом изградње могу довести до 
уништавања археолошког налазишта те се прописују следеће мере заштите:  

- на археолошком локалитету се не смеју спроводити земљани и грађевински радови на 
изградњи путничког пристаништа без примене мера заштите археолошког локалитета; 

- неопходна мера заштите археолошког локалитета подразумева спровођење претходних 
заштитних археолошких ископавања, која спроводи Покрајински завод за заштиту 
споменика културе; 

- инвеститор је обавезан да достави Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 
пројекат, ради издавања детаљних услова и мера заштите археолошких локалитета;  

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, истраживање, 
заштиту, чување, публиковање и излагање добара која уживају претходну заштиту у 
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случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на површинама где се 
налазе археолошки локалитети и добра под претходном заштитом.  

 
Уколико се приликом извођења земљаних радова на преосталом простору у обухвату Плана 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, инвеститор је у обавези да без 
одлагања обустави радове, да обавести Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, 
ради истраживања локације, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се 
сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
 
7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
На основу услова Покрајинског завода за заштиту природе утврђено је да се на простору 
обухвата Плана налазе следеће просторне целине од значаја за очување биолошке и геолошке 
разноврсности: 

- Еколошки коридори: 
§ Дунав са обалним појасом - еколошки коридор од међународног значаја утврђен 

Уредбом о еколошкој мрежи; 
§ поток Читлук - локални еколошки коридор. 

- Подручје од међународног значаја за биљке (IPA - Important Plant Area) - Фрушка Гора и 
Ковиљско - петроварадински рит - издвојено међународним пројектом Plantlife; 

 
Мере заштите природних добара 
 
Обезбедити проходност међународног еколошког коридора:  

- за врсте влажних станишта очувањем обале Дунава у блиско -природном стању , 
односно применом еколошких типова обалоутврда које омогућују кретање животиња 
(нагиб мањи од 45°, храпава површина, обезбедити зелене површине на сваких 150-200 
m); 

- за врсте травних станишта обезбедити обилазницу око пристана моделирањем терена 
и формирањем комбинованог зеленог појаса ширине 30-50 m са улогом локалног 
еколошког коридора; 

- Планирање локалних саобраћајница треба да буде у складу са заштитом 
функционалности обилазног дела еколошког коридора: неопходно je обезбедити  
безбедне пролазе за ситне животиње и одговарајућу заштиту од осветљења и буке. 
Минимална удаљеност нових објеката (чија намена није везана директно за обалу) и 
јавних саобраћајница од међународног еколошког коридора реке Дунав треба да буде 
најмање 50 m од обале (кота воде код средњег водостаја);  

- Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења у 
складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора, 
минимално осветљење) у складу са потребама јавних површина;  

- Ради очувања функционалности међународног еколошког коридора реке Дунав, као и у 
циљу заштите од распростирања буке, светлосног и других видова загађења у околни 
простор, план озелењавања треба да се остварује паралелно са изградњом и уређењем 
простора. Обезбедити опстанак постојећих аутохтоних в рста вегетације у што већем 
проценту , a озелењавање такође треба да фаворизује аутохтоне дрвенасте врсте. Уз 
еколошке коридоре није дозвољено сађење инвазивних врста, а током  уређења зелених 
површина треба одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и 
обезбедити редовно одржавање зелених површина;  

- Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да пријави 
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере 
заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

 
8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан и 
комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. Без 
обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или о променама у понашању , све 
мере подразумевају исти или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. У контексту 
одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава данашње потребе, а при том се 
не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о 
одрживој градњи.  
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Важно је истаћи међутим, да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта 
не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 
рационалност и намеравано коришћење објекта. 
 
Енергетски ефикасна изградња реализује се:  

- правилним избором локације и добром оријентацијом објекта (пројектовањем и 
позиционирањем објекта према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 
суседних објеката); 

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

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

- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 
енергије за загревање објекта (оријентација отвора објекта према јужној, односно 
источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;  

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

- подизањем зеленила у складу са планским решењем (смањење загревања тла и 
стварање амбијента сличног природном); 

- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних сорти чиме се чува 
локални биодиверзитет . 

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

ЉУДИ 
 
Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора, у обухвату Плана може се 
вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин 
деградирање животне средине. Такође, коришћење планираних садржаја мора се одвијати на 
такав начин да се максимално умање потенцијални негативни утицаји на природне вредности, 
ваздух, воду и земљиште, на становништво и свеукупне услове живота у непосредном 
окружењу. 
 
Током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката потребно је планирати и 
применити следеће мере заштите: 

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 
материјала током транспорта, 

- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 
грађевинских машина и механизације, 

- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 
материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију, 

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

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

- Све послове радити у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
Заштиту ваздуха обавезно је обезбедити доследним спровођењем Закона о заштити ваздуха и 
пратећих подзаконских аката, нарочито у погледу мера превенције и санације евентуалних 
емисија загађујућих материја у ваздух и непријатних мириса.  
 
Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитета ваздуха, као 
природног ресурса, у обухвату Плана, на локалитетима непосредно поред постојећих садржаја 
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за производљу палета и винарије, односи се на успостављање мониторинга квалитета ваздуха, 
у складу са законском регулативом од стране надлежне институције, као и евиденцијом 
потенцијалних загађивача са утврђеним програмом праћења њиховог рада. 
 
Услови и мере заштите вода су: 

- забрана испуштања отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе 
граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање у планирани канализациони систем насеља, 
односно планирани регионални систем,  

- вршење прихвата зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти,  
- чишћење атмосферских вода пре упуштања у реципијент од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти. 
 
Услови и мере заштите земљишта су:  

- примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање паркинга, улица 
и манипулативних платоа, 

- примена мера којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и 
отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања, 

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), отклањање 
загађеног слоја земљишта и стављање истог у амбалажу која се може празнити само на 
за ту сврху предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој 
земљишта, 

- пре почетка обављања делатности вршење испитивања квалитета земљишта у складу 
са Законом о заштити земљишта и подзаконским актима. 

 
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода 
на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу 
побољшања квалитета у складу са његовом наменом.  
 
Обавезно је спроводити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и 
опасних материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет земљишта, као и спровођење 
других мера заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима. 
 
Услови и мере заштите од буке су:  

- пројектовање и извођење одговарајуће звучне заштите, којом се обезбеђује да бука, која 
се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и  опреме, не 
прелази прописане граничне вредности, 

- према потреби утврђивање потребе мониторинга буке Законом и важећим подзаконским 
актима од стране надлежног органа. 

 
Услови и мере при управљању отпадним материјама су: 

- адекватно управљање комуналним и осталим врстама отпада који настане на простору 
у обухвату Плана, у складу са Законом о управљању отпадом, локалним и регионалним 
планом управљања отпадом за регион, као и у складу са условима надлежне комуналне 
службе: 

- За укључивање у организовано одвожење комуналног отада потребно je испунити 
одређене услове који се односе на обезбеђивање локације за одлагање комуналног 
отпада ради одвожења, набавке довољног броја посуда за одлагање комуналног отпада 
и сепарацију комуналног отпада у комплексима свих постојећих и планираних 
генератора отпада (објекти планираног пристана, постојећег становања, објекат за 
производњу палета, винарија итд);  

- Инвеститор је приликом пројектовања и изградње објекта дужан да одреди и пројектује 
локацију на којој ће се постављати контејнери, ради одвожења, a која мора да има 
прилазни пут и која мора бити доступна пружаоцу услуге како би се могло несметано 
извршити пражњење контејнера; 

- У постојећем комплексу за производњу вина, потребно је успоставити сепарацију 
отпада, и одвајати биоразградиви отпад с опцијом компостирања. Стаклени и други 
отпад не комунални потребно је одвајати од комуналног отпада и склопити уговоре са 
организацијама које имају дозволе за управљање овим типом отпада како би се он 
безбедно уклањао са простора обухвата  Плана 
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- Простор за намену прикупљања комуналног и другог отпада сваки генератор отпада  
мора обезбедити на парцели на којој се гради објекат, у непосредној близини јавне 
саобраћајнице; 

- Површина за држање типских посуда мора бити носива и глатка, на нивоу прилазног 
пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 2 m од 
прилазног пута специјалног возила за одвоз смећа; 

- Прилазни пут до места за држање типских посуда мора имати ширину 2,5 m и омогућити 
максимално осовинско оптерећење до 10 t; 

- Локација за комунални отпад мора да има довољну површину за смештај планираног 
броја посуда за смеће-контејнера 1,1. Димензије једног оваквог контејнера су 100 x 130 
cm; 

- У складу са процењеном количином комуналног отпада, инвеститор je дужан да планира 
и набави довољан број типских контејнера 1,1 и то: плави контејнери за одлагање 
папира, жути контејнери за одлагање ПЕТ амбалаже и сиви контејнери за одлагање 
осталог комуналног отпада. 

 
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ 

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

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске 

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

минимални радијуси кривина и сл.); 

22. мај 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 7 - Страна 49



 

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за 
ватрогасна возила); 

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између 
пословних објеката, помоћних објеката  и сл.) 

у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима и 
стандардима који уређују ову област. 
 
Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте 
који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за 
ванредне ситуације). 
 
Посебан захтев Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за 
ванредне ситуације у Новом Саду је да се при пројектовању у оквиру парцеле корисника 
обавезно предвиде, прикажу и испројектују приступни путеви, окретнице и утврђени платои за 
интервенцију ватрогасног возила, који ће бити предвиђени тако да се ватрогасним возилима 
омогући приступ бродовима и околним објектима да би се могло вршити гашење и спашавање 
лица. Такође, с обзиром на то да се ради о путничком пристану за међународни саобраћај на 
коме се може наћи већи број лица, потребно је посебно водити рачуна о силазној рампи која би 
требала бити испројектована тако да обезбеђује брзу и повољну евакуацију лица из пловног 
објекта.  
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и осталих површина, могу се упустити у 
отворену каналску мрежу или усмерити ка зеленим површинама унутар парцеле. Крајњи 
реципијент је поток-канал Читлук.  
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 
 
Појава града је најчешћа у периоду од априла до септембра. Заштита од града се  обезбеђује 
лансирним (противградним) станицама, са којих се током сезоне одбране од града испаљују 
противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних 
станица (500 m) у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као 
и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне 
облаке. У оквиру обухвата Плана не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом 
заштитном зоном. 
 
Лед представља једну од највећих препрека за безбедну пловидбу. Подаци о карактеристикама 
режима леда региструју се у профилима хидролошких станица редовно, с тим што се допунски 
подаци о дебљини ледене коре, о местима заустављања ледених санти итд. прикупљају 
повремено у зависности од потреба и расположивих финансијских  средстава за истраживања 
ове врсте. Под појмом „ледене појавеˮ подразумевају се две могуће манифестације леда на 
водотоцима: ледоход и ледостај. Ледоход представља појаву кретања мањих или већих 
ледених формација дуж водотока, док ледостај подразумева површину водног огледала која је 
у потпуности покривена статичним леденим покривачем.  Хидролошка станица Нови Сад 
располаже дугогодишњим референтним низовима осматрања ледених појава.  Манифестације 
ледених појава на Дунаву нису ретка појава, а анализом се закључује да је ово периодична 
појава која се јавља на сваких неколико година (3-5 год.).  Наравно, на појављивање леда у 
реци утичу температуре ваздуха и воде.  Температуре воде у Дунаву су најниже у јануару и 
фебруару (средња температура воде је испод 2°С), па је прво двомесечје године 
карактеристичан период за манифестацију ледених појава. 
 
Метеоролошке карактеристике које могу значајно да утичу на безбедност пловидбе и трајање 
навигационог периода су ветар и магла. Због ових разлога, за пловне водотоке усвајају се 
критичне вредности појединих карактеристика ветра који дефинишу могућност пловидбе (нпр. 
за реку Дунав као критичне са становишта пловидбе усвојене јачине ветра од 12,4 m/s за 
низводну пловидбу, односно 18,2 m/s за узводну пловидбу).  
 
На посматраном подручју доминирају ветрови из источног односно југоисточног правца 
(кошава) и северозападног правца. Просечне годишње брзине ветра варирају од 0 до 13.1 km/h 
зависно од правца. Најзаступљенији је ветар брзине од 12 до 19 km/h (југоисточни ветар), док 
се најјачи ветрови јављају у децембру и јануару. Основне мере заштите од ветра су 
дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих  зелених (ветрозаштитних) 
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појасева одређених ширина, густина и врста дрвећа уз саобраћајнице, канале и на местима где 
за то постоје услови. 
Магла може да представља озбиљан отежавајући фактор при пловидби. Под маглом се 
подразумева присуство кондезоване водене паре у приземном слоју атмосфере која   
ограничава видљивост, у зависности од заступљености односно „густинеˮ. Критична видљивост 
у условима магле је услован појам у завиности од водотока и прописа. На Дунаву , на територији 
наше земље, при узводној пловидби се као минимални дозвољени степен видљивости 
дефинише видљивост од 500 m, док је за низводну пловидбу праг видњивости 800 m, под 
условом да се виде обе обале. Карактеристични периоди појаве магле на овом подручју су у 
зимском делу године. Просечан број дана са маглом је највећи од новембра до фебруара (6 -8 
дана). 
 
10.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И ТЕХНИЧКО 

ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 
 
У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у 
обухвату предметног Плана не налазе севесо постројења/комплекси.

2
  

 
Приликом имплементације планираних активности у обухвату Плана потребно је поступати у 
свему и према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/2018) и важећим подзаконским актима. Систем смањења 
ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама је од посебног интереса за 
Републику Србију и представља део система националне безбедности. Јединице локалне 
самоуправе имају примарну улогу у управљању ризиком од катастрофа и ту улогу подржавају 
све надлежне државне и покрајинске институције. 
 
Надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази севесо комплекс 
вишег реда, дужан је да изради и донесе екстерни план заштите од великог удеса са мерама 
које треба предузети изван комплекса, у року који не може бити дужи од две године од тренутка 
пријема неопходних информација достављених од стране оператера севесо комплекса, у 
складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.  
 
10.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења у 
обухвату Плана (утврђене зоне просторне заштите), уграђени су у План и детаљно обрађени у 
Посебном прилогу који је саставни део овог Плана. 
 
Заштита становништва и материјалних добара (планирање и коришћење склоништа и других 
заштитних објеката) вршиће се у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) 
 
11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ 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. 
 
С обзиром на то да се на предметном простору могу очекивати и корисници са посебним 
потребама неопходно је обезбедити услове за несметано кретање истих у простору , у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, број 22/15). 
 

                                                           

2 
 Севесо постројења/комплекси су она у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или 

већим количинама од прописаних, регулисана су Законом о заштити животне средине, односно техничка јединица унутар комплекса г де се опасне 

материје производе, користе, складиште или се њима рукује. 
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У том контексту треба предвидети пешачке стазе с а рампама (одговарајућег нагиба и ширине) 
на местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина. Из истих разлога, 
обезбедити и одређени минимални број паркинг места за хендикепирана лица на планираним 
паркинг површинама (унутар комплекса пристаништа). 
 
Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке документације за објекте 
намењене за јавно коришћење, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидних лица 
у самом објекту , као што су прилагођавање улазне партије и омогућавање несметане 
комуникације унутар објекта. 
 
12.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
Планом су дефинисани услови за прикључење планираних садржаја на саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу , 
гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, прикључци на јавну 
комуналну мрежу се обавезно изводе према техничким условима и уз прибављену сагласност 
предузећа надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 
 
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно 
обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна за оптимално 
функционисање планираних садржаја и уређених површина. 
 
За грађевинске парцеле потребно је минимално обезбедити:  

- приступ на јавну саобраћајну површину, 
- изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу са које ће се обезбедити 

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

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

- прикључење на канализациону мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 
односно могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме као 
прелазно решење до прикључења на канализациону мрежу. 

 
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију планираних садржаја: 

- Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине до  VII 
степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98), за 
повратни период од 475 година; 

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

- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати Закона о заштити од пожара;  
- Све објекте који могу потенцијално бити угрожени високим водама Дунава пројектовати 

и градити на сигурносној коти одбране од стогодишњих вода; 
- 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 приликом планирања, пројектовања и грађења 
јавних саобраћајних површина као и објеката за јавно коришћење морају се обезбедити 
обавезни елементи приступачности за особе са инвалидитетом, децу и старе особе;  

- Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 
складу са Законом о заштити животне средине. 

 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 
2.1. ЗОНА А 
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2.1.1. Путничко пристаниште 
 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле комплекса путничког 
пристаништа 
 
Комплекс путничког пристаништа образује се као јединствена грађевинска парцела.  
 
Највећи дозвољени индекс заузетости комплекса путничког пристаништа планираним 
пристанишним платоом са понтоном је 60%. 
 
Партерно опремање и уређење пристанишног комплекса као и постављање елемената урбаног 
мобилијара (клупе, чесма, расвета и сл.) изводити према посебном пројекту „урбане опреме“, а 
у складу са прописима везаним за ову намену. Неопходно је одабрати тип и усмереност 
светлосних извора у складу са потребама јавне површине – планираног комплекса 
пристаништа, уз избегавање директног осветљења обале. 
 
Минимални проценат озелењености у комплексу пристаништа је 20%. 
 
Правила за изградњу пристанишног објекта 
 
На пристанишном платоу предвиђена је изградња пристанишног објекта за смештај царинске 
службе, полиције и надлежних инспекцијских служби. У овом објекту могу се наћи и пратећи 
садржаји пристаништа намењени путницима који пристају или се укрцавају на бродове. 
 
На графичком прилогу „2.2. Планирана намена површина“ графички су приказане површине за 
паркирање путничких возила, паркинг површине за аутобусе као и травне површине на 
пристанишном платоу, имплементиране из решења које је „Претходном студијом оправданости 
са генералним пројектом за путничко пристаниште отворено за међународни саобраћај у 
Баноштору“ оцењено као најповољније. Међутим, могуће је да ће се разрадом идејног решења, 
односно израдом Главног пројекта пристанишног платоа утврдити потреба за нешто другачијом 
организацијом предметних површина. Из тог разлога планирани пристанишни објекат могуће је 
градити унутар грађевинских линија дефинисаних на графичком приказу „2.3. Регулационо-
нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије, 
спратност објеката и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилима“, 
до максималне дозвољене површине планираног објекта. 
 
Максимална површина планираног објекта је 150 m

2
. 

Максимална спратност објекта је П+Пк (приземље + поткровље). 
 
Могући садржаји објекта су: контролне кабине, канцеларије, чајна кухиња, санитарни блок, 
технички блок, комуникације, тоалети за путнике, гардеробе, сувенирнице и сл. 
 
Објекат се може градити од различитих материјала максимално уважавајући постојеће 
архитектонско наслеђе у обухвату Плана (пре свега објекат цркве Светог Рудолфа). 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине на начин који ће допринети амбијенталној 
вредности целог простора у обухвату Плана.  
 
Објекат мора бити изграђен у складу са важећом законском регулативом која уређује конкретну 
област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену 
објекта/простора и коришћење, одржавање и обезбеђивање санитарно -хигијенских услова. 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила  
 
Колски улаз и саобраћајно-манипулативне површине у оквиру предметног комплекса су 
димензионисани тако да омогуће приступ посетиоцима (аутомобилима и аутобуским превозом) 
и запосленима, као и режимски приступ возилима комуналних служби, и по потреби приступ 
ургентним возилима. 
  
Противпожарни приступ и проходност за предметни комплекс неопходно је обезбедити у складу 
са законском регулативом (приступни путеви, окретнице и утврђени платои за интервенцију 
ургентних возила, силазна рампа за брзу и безбедну евакуацију лица из пловног објекта).  
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У комплексу су формиране одговарајуће паркинг површине за посетиоце и за запослене. 
Паркинг површине су дефинисане у складу са очекиваним бројем и категоријом возила. У 
складу са законском и подзаконском регулативом обезбеђен је и простор за стационирање 
возила за особе са инвалидитетом.  
 
Правила за ограђивање комплекса путничког пристаништа 
 
У оквиру путничког пристаништа (планираног лучког подручја) важи посебан режим контроле 
доласка и одласка пловила, као и уласка и изласка возила и лица, што значи да лучко подручје 
мора да буде ограђено, а улаз у пристаниште јасно обележен и под сталним надзором.  
 
Начин градње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са исказаним потребама 
пристанишних служби (царине, полиције) и важећом законском регулативом која уређује 
конкретну област. 
 
Ограда, стубови или/и бетонски парапети ограде и капије морају бити на грађевинској парцели 
која се ограђује, односно на регулационој линији комплекса. Ограду са источне стране 
комплекса поставити на 5,0 m од регулационе линије у копненом делу простора, у циљу 
обезбеђења радно-инспекционе стазе уз обалу Дунава.  
 
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.  
 
Улазну партију по потреби визуелно нагласити.  
 
2.1.1.1. Саобраћајне површине 
 
Правила за уређење и изградњу саобраћајних површина у пристанишном комплексу 
дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за 
уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.1. 
Саобраћајна инфраструктура“. 
 
2.1.1.2. Зелене површине 
 
Минимални проценат озелењености у комплексу пристаништа је 20%. 
 
Еколошки коридор Дунав неопходно је очувати у блиско природном стању те је у том смислу 
приликом пројектовања и изградње пристанишног платоа потребно применити еколошки тип 
обалоутврде који омогућује кретање животиња (нагиб мањи од 45°, храпава  површина, и сл.). 
 
Правила за уређење зелених површина у пристанишном комплексу дефинисана су у поглављу 
„I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.6. Услови за уређење 
зелених и слободних површина“. 
 
2.1.1.3. Водена површина 
 
Правила за уређење водене површине – водног тока реке Дунав који је део планиране 
грађевинске парцеле пристанишног комплекса дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, 
тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са 
условима за прикључење“, у делу „6.2. Водна и комунална инфраструктура“. 
 
2.1.2. Водно земљиште – део водног тока реке Дунав 
 
Правила за уређење водног земљишта – дела водног тока реке Дунав који је изван планиране 
грађевинске парцеле пристанишног комплекса, а у обухвату Плана, дефинисана су у поглављу 
„I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.2. Водна и комунална 
инфраструктура“. 
 
2.2. ЗОНА Б 
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2.2.1. Становање и пословање у функцији туризма 
 
Део простора намењеног становању и пословању у функцији туризма повремено је угрожен 
високим водостајем реке Дунав. На овом простору утврђен је посебан режим изградње, што 
подразумева да је сваку реконструкцију (доградњу), односно изградњу новог објекта, потребно 
изводити на сигурносној коти одбране од стогодишњих вода која износи +80,20 mАНВ.  
  
2.2.1.1. Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих 

објеката 
 
Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката може се дозволити  под следећим 
условима: 

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

- за изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m у случају 
реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори 
пословних и других просторија; дозвољава се постављање отвора који су искључиво у 
функцији вентилационог отвора или осветљења, где је минимална висина парапета 
h=1,8 m; 

- доградња постојећег објекта може се дозволити до максималног дозвољеног индекса 
изграђености прописаног за грађевинску парцелу; 

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.  
 
Замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у складу са параметрима 
прописаним овим Планом за изградњу објеката, под условом да се новим објектом неће 
угрозити други постојећи објекти или инфраструктурне мреже. 
 
2.2.1.2. Правила за изградњу објеката 
 
Намена и врста објеката 
 
На грађевинској парцели дозвољена је изградња објеката намењених породичном  становању и 
пословних објеката у функцији туризма. 
Пословни објекти који се могу градити су из области: 

- угоститељских садржаја (објекти за исхрану и пиће: објекти везани за вински туризам - 
вински подруми, продаја и дегустација, специјализовани ресторани – ресторан домаће 
кухиње, чарда и сл., објекти за пружање услуга смештаја: пансиони, апартмански 
смештај, сеоско туристичко домаћинство и сл.),  

- трговине на мало,  
- занатства (рукотворине, стари занати и домаћа радиност) и  
- услужних делатности (пекаре, израда колача и торти, цвећаре и сл.),  

с тим да су обезбеђени услови заштите животне средине (посебно заштита од буке).  
 
Уколико се грађевинска парцела намењује само за пословање у функцији туризма прописује се 
обавеза израде урбанистичког пројекта, уз примену правила за изградњу дефинисаних за 
основну намену земљишта у зони. 
 
Компатибилне намене које могу да се јаве на предметном простору су:  

- образовање,  
- култура (етно-куће, уметничке колоније и сл.),  
- спорт и рекреација (затворени спортски објекат, објекат за одлагање спортске опреме и 

додатака за спортове на води)  и сл.  
 
Компатибилне намене ни на који начин не смеју да угрозе функционисање целокупне зоне Б. 
Компатибилне намене у оквиру овог простора, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила за изградњу дефинисана за основну 
намену земљишта у зони. 
 
Није дозвољена изградња економских објеката и производних и складишних објеката који 
буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин могу 
угрозити околину . 

22. мај 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 7 - Страна 55



 

Главни објекат на парцели може бити: стамбени објекат , стамбено-пословни и пословни 
објекат. Однос стамбене и пословне намене у објекту се не условљава. 
 
Главни објекат може да се гради као слободностојећи, као двојни објекат или као објекат у 
прекинутом низу. 
 
На истој грађевинској парцели могу се градити и:  

- други објекат (стамбени, стамбено-пословни, пословни објекат);  
- помоћни објекти: гаража, остава, летња кухиња, водонепропусна бетонска септичка јама 

(прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунар, ограда и 
сл.; 

до прописаног максималног индекса заузетости. 
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле могуће је, појединачно или у комбинацијама, уз главни 
објекат и друге објекте или самостално заступљено на грађевинској парцели, у зависности од 
расположивог простора, уређивати и следеће површине: 

- површине за спорт и рекреацију: отворени објекти спортске рекреације – различите 
врсте спортских терена, у зависности од расположивог простора, базен за купање и сл.;  

- пунктови за бициклисте и сл.;  
- дечје игралиште, тематски парк и сл.  

 
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и 
максимална површина грађевинске парцеле 
 
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене становању и пословању у функцији 
туризма су следећи: 

- за слободностојећи објекат минимална површина грађевинске парцеле је 300 m
2
, а 

минимална ширина фронта парцеле је 10,0 m, 
- за двојни објекат минимална површина грађевинске парцеле је 400 m

2
, а минимална 

ширина фронта парцеле је 16,0 m, 
- за објекат у прекинутом низу минимална површина грађевинске парцеле је 200 m

2
, а 

минимална ширина фронта парцеле је 12,0 m. 
 
Максимална величина парцеле се не ограничава. 
 
Положај главног објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 
парцеле 
 
Главни објекат се гради на грађевинској линији, односно унутар грађевинских линија утврђених 
Планом. Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију ка улици.  
 
Растојање грађевинске линије главног објекта од: 

- регулационе линије главне насељске саобраћајнице (државног пута IIа реда бр. 119) је 
минимум 5,0 m;  

- регулационе линије реке Дунав је минимум 10,0 m (на парцелама намењеним 
становању и пословању у функцији туризма са утврђеним посебним режимом изградње. 

 
у Дунавској улици грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.  
 
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне оријентације (у 
Дунавској улици), односно западне оријентације (у улици Светозара Марковића).  
 
Минимална удаљеност основног габарита главног објекта од бочне границе парцеле је:  

- за слободностојећи објекат 1,0 m од границе парцеле;  
- за двојни објекат 4,0 m од границе парцеле; 
- за објекат у прекинутом низу од границе парцеле са стране са које се обезбеђује колски 

приступ 4,0 m. 
 
Приликом изградње објекта морају се задовољити противпожарни и други технички услови у 
односу на постојеће објекте на суседним парцелама што значи да минимална удаљ еност 
између планираног и постојећег објекта не може да буде мања од 4,0 m. 
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Услови за изградњу других и помоћних објеката на истој грађевинској парцели 
 
На истој грађевинској парцели могућа је изградња других и помоћних објеката, уколико то 
дозвољава величина парцеле (под условом да се могу задовољити овим Планом прописани 
урбанистички параметри).  
 
Други објекат може да се гради на истој грађевинској линији као и главни објекат, односно 
унутар грађевинских линија утврђених Планом. 
 
 
Растојање грађевинске линије другог објекта од: 

- регулационе линије главне насељске саобраћајнице (државног пута IIа реда  
бр. 119) је минимум 5,0 m;  

- регулационе линије реке Дунав је минимум 10,0 m.  
у Дунавској улици грађевинска линија другог објекта се поклапа са регулационом линијом.  
 
Минимална удаљеност основног габарита другог објекта од бочне границе парцеле је:  

- за слободностојећи објекат 1,0 m од границе парцеле;  
- за објекат у прекинутом низу од границе парцеле са стране са које се обезбеђује колски 

приступ 4,0 m. 
 
Изградња помоћних објеката дозвољена је на истим удаљеностима од регулационих линија и 
од бочних граница парцеле као и за други објекат на парцели. 
 
Помоћни објекат - гаража се може поставити на регулациону линију улице уз услов да кровне 
равни гараже имају пад у сопствено двориште, као и да се врата гараже отварају око 
хоризонталне осе или у унутрашњост гараже.  
 
Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на парцели 
власника, удаљена минимум 10,0 m од бунара и минимум 3,0 m од граница парцеле и од свих 
објеката. 
 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност између слободностојећих објеката, двојних објеката и објеката у 
прекинутом низу је минимално 4,0 m. 
 
Удаљеност између главног и другог објекта, односно удаљеност између главног и помоћног , као 
и другог и помоћног објекта је минимално 4,0 m. 
  
Други и помоћни објекат могу да се граде без међусобног размака, односно без међусобног 
размака у односу на главни објекат, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други 
технички услови. 
 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле  
 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима) је 40%. 
 
Уколико се на парцели уређују и Планом прописани садржаји, а који нису затворени 
грађевински објекти (површине за спорт и рекреацију , пунктови за бициклисте, површине 
намењене пратећим и помоћним садржајима, итд.), дозвољени индекс заузетости грађевинске 
парцеле је 60%. 
 
Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле је 30%. 
 
Највећа дозвољена спратност или висина објекта 
 
Дозвољена спратност главног и другог објекта је максимално П+1+Пк (приземље + спрат + 
поткровље). Укупна висина објекта не може прећи 12,0 m.  
 
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,2 m рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 
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У главном и другим објектима је дозвољена изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако 
не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
 
Имајући у виду изражену денивелацију терена у југоисточном делу обухвата Плана (висинска 
разлика и до 5,5 m), типологију планираних објеката ускладити са природним карактеристикама 
терена, те објекте градити каскадно. 
 
Дозвољена спратност помоћног објекта је максимално П (приземље). 
 
Правила за ограђивање 
 
Грађевинске парцеле се могу ограђивати живом зеленом оградом, зиданом или 
транспарентном оградом или њиховом комбинацијом. Начин градње ограда у погледу висине и 
избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. 
Максимална висина ограде је 1,4 m. 
  
Од регулационе линије Дунава ограду поставити на минимално 10,0 метара у циљу 
обезбеђења радно-инспекционе стазе уз Дунав. Ограда, стубови ограде и капије се у 
осталим случајевима постављају на регулациону линију тако да елементи ограде буду на 
парцели која се ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе 
линије.  
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила  
 
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину . 
 
За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз минималне ширине од 2,5 m. 
уколико се грађевинска парцела намењује за изградњу пословних објеката у функцији туризма 
неопходно је обезбедити колско-пешачки прилаз минималне ширине од 4,0 m. 
 
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 
простор за паркирање возила. 
 
Број потребних паркинг места на грађевинским парцелама на којима се планира изградња 
пословних објеката у функцији туризма утврђује се на основу намене и врсте делатности на 
следећи начин:  

- једно паркинг или гаражно место на једну смештајну јединицу, односно једно паркинг 
место на 70 m

2
 корисне површине простора намењеног пословању , 

- једно паркинг или гаражно место на 8 столица или 10 кревета за угос титељски објекат. 
 
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта  
 
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају . Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама 
мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и визуелне целине.  
 
Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала 
или малтерисане и бојене у пастелним тоновима.  
 
Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити четвороводни, двоводни или 
кров са више кровних равни. Нагиб кровних равни извести у распону од 20 до 45

о
. Кровна 

конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са 
нагибом крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни слој.  
 
Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат .  
 
2.2.2. Радне површине 
 
2.2.2.1. Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих 

објеката 
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Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: 

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

- доградња постојећег објекта може се дозволити до максималног дозвољеног индекса 
изграђености прописаног за грађевинску парцелу; 

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.  
 
Замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у складу са параметрима 
прописаним овим Планом за изградњу објеката, под условом да се новим објектом неће 
угрозити други постојећи објекти или инфраструктурне мреже. 
 
На постојећим објектима који су намењени за рад, а који нису у складу са Планом утврђеном 
наменом, дозвољено је текуће (редовно) одржавање објекта, односно дозвољено је изводити 
радове на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта за потребе побољшања услова 
боравка у објекту , односно услова рада (побољшање санитарно-хигијенских, противпожарних и 
еколошких услова, побољшање енергетске ефикасности, обезбеђење приступачности, и сл.).  
 
Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова боравка и рада сматра се:  

- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине; 
- реконструкција и замена дотрајалих инсталација и уређаја; 
- доградња санитарија, гардероба, остава и сл. до максимум 50 m

2
; 

- пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање 
животне средине; 

- реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина. 
 
2.2.2.2. Правила за изградњу објеката 
 
Уколико се укаже потреба за проширењем радне површине (постојећег комплекса винарије) на 
површине намењене становању и пословању у функцији туризма прописује се обавеза израде 
урбанистичког пројекта, уз примену правила за изградњу дефинисаних за радне површине. 
 
Намена и врста објеката 
 
У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних 
објеката, као и изградња у комбинацијама. Однос намена у комбинацијама у објекту се не 
условљава. 
 
Делатности које се могу дозволити су из области:  

- туристичко-угоститељских садржаја (објекти за пружање услуга смештаја и објекти за 
исхрану и пиће), 

- трговине,  
- занатства и услужних делатности, 
- прераде локалних виноградарских сорти (призводња вина и сл.) 

с тим да су обезбеђени услови заштите животне средине (посебно заштита од буке).  
 
Компатибилне намене које могу да се јаве на предметном простору су:  

- образовање,  
- култура (уметничке колоније, изложбени простори, позорница на отвореном и сл.),  
- спорт и рекреација (спортски објекти и површине за спорт и рекреацију), 
- комуналне услуге (отворена или затворена пијаца - простор за дегустације и продају 

локалних производа, пратећи комунални објекти неопходни за функционисање 
планираних садржаја и др.). 

 
Компатибилне намене ни на који начин не смеју да угрозе функционисање целокупне зоне Б. 
Компатибилне намене у оквиру овог простора, могу бити и 100% заступљене на појединачној 
грађевинској парцели и на њих се примењују правила за изградњу дефинисана за основну 
намену земљишта у зони. 
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Није дозвољена изградња економских објеката и производних и складишних објеката који 
буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин  могу 
угрозити околину . 
 
Уз главне објекте на грађевинској парцели, а у оквиру дозвољеног процента изграђености 
парцеле дозвољена је изградња помоћних објеката: остава, гаража, водонепропусна бетонска 
септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунар, 
ограда, цистерна за воду , трафостаница и сл. 
 
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу , уз задовољење 
противпожарних и других техничких услова. 
 
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и 
максимална површина грађевинске парцеле 
 
Најмања површина грађевинске парцеле намењене планираним садржајима, за све врсте 
изградње, је 600,0 m

2
, а најмања ширина фронта те парцеле је 20,0 m. 

 
Максимална величина парцеле се не ограничава. 
 
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле  
 
Објекте градити на грађевинској линији, односно унутар грађевинских линија утврђених Планом. 
 
Растојање грађевинске линије објекта од: 

- регулационе линије потока је минимум 5,0 m; 
- регулационе линије главне насељске саобраћајнице (државног пута IIа реда бр. 119) је 

минимум 5,0 m. 
 
Минимална удаљеност објекта од бочне границе парцеле је 1,0 m, под условом да су 
задовољени противпожарни и други технички услови у односу на постојеће објекте на суседним 
парцелама, што значи да минимална удаљеност између планираног и постојећег објекта не 
може да буде мања од 4,0 m, односно мања од половине висине вишег објекта. 
 
Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на парцели 
власника, удаљена минимум 10,0 m од бунара и минимум 3,0 m од граница парцеле и од свих 
објеката. 
 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност између објеката не може да буде мања од 4,0 m, односно мања од 
половине висине вишег објекта. 
  
Објекти могу да се граде без међусобног размака ако су задовољени санитарни, противпожарни 
и други технички услови. 
 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле  
 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима и манипулативним и 
паркинг површинама) је 70%. 
 
Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле је 30%. 
 
Највећа дозвољена спратност или висина објекта 
 
Дозвољена спратност пословног објекта је максимално П+1+Пк (приземље + спрат + 
поткровље).  
 
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,2 m рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.  
 
Дозвољена спратност производног објекта је максимално П+1 (приземље + спрат).  

22. мај 2020.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 7 - Страна 60



 

Дозвољена спратност складишног објекта је максимално П+1 (приземље + спрат).  
 
У објектима је дозвољена изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
 
Дозвољена спратност помоћног објекта је максимално П (приземље). 
 
Правила за ограђивање 
 
Грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, комбинацијом зидане и 
транспарентне ограде или могу бити у целости зидане, у зависности од тога коју страну 
парцеле ограђују. Ограду на уличној регулационој линији извести као транспарентну или као 
комбинацију зидане и транспарентне ограде. Код комбинације зидане и транспарентне ограде 
зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. Ограде на бочним странама парцеле као и 
ограде задњег дела парцеле могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне 
ограде или потпуно зидане ограде. 
 
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. 
 
Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним 
постојећим стањем у предметном делу насеља, као и са планираним садржајима на 
грађевинској парцели која се ограђује. Максимална висина ограде је 2,2 m. 
  
Од регулационе линије потока ограду поставити на минимално 5,0 метара у циљу обезбеђења 
радно-инспекционе стазе уз поток. Ограда, стубови ограде и капије се у осталим случајевима 
постављају на регулациону линију тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. 
Капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.  
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила  
 
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину . 
 
За грађевинску парцелу обезбедити колски прилаз минималне ширине од 4,0 m и пешачки 
прилаз минималне ширине 1,5 m. 
 
У оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити простор за паркирање свих очекиваних 
возила (путничких возила и лаких теретних возила). 
 
Број потребних паркинг места утврђује се на основу намене и врсте делатности на следећи 
начин:  

- једно паркинг или гаражно место на једну смештајну јединицу, односно једно паркинг 
место на 70 m

2
 корисне површине простора намењеног пословању , 

- једно паркинг или гаражно место на 8 столица или 10 кревета за угоститељске садржаје,  
- једно паркинг или гаражно место на 30 гледалаца за садржаје културе. 

 
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта  
 
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају . Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама 
мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и визуелне целине.  
 
Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала 
или малтерисане и бојене у пастелним тоновима.  
 
Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити четвороводни, двоводни или 
кров са више кровних равни. Нагиб кровних равни извести у распону од 20 до 45

о
. Кровна 

конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са 
нагибом крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни слој.  
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Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат .  
 
2.2.3. Комплекс Римокатоличке цркве 
 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле комплекса Римокатоличке 
цркве 
 
Комплекс Римокатоличке цркве образује се као јединствена грађевинска парцела.  
 
Највећи дозвољени индекс заузетости комплекса Римокатоличке цркве је 40%. 
 
Правила за реконструкцију објекта Римокатоличке цркве 
 
Реконструкцију објекта Римокатоличке цркве  (Црква Светог Рудолфа) извести у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту.  
 
Приликом реконструкције водити рачуна о конструктивном склопу објекта, очувати статичку 
стабилност, односно свим статички нестабилним елементима санацијом вратити носивост и 
конструктивну функционалност. Постојеће архитектонске елементе: габарит, висине, облик и 
распоред отвора задржати, а недостајуће пројектовати након детаљног рекогностицирања 
објекта и на основу архивске документације како би се реконструкцијом постојећих елемената 
адаптацијом вратили аутентични елементи објекта. 
 
Пројектовати нову кровну конструкцију над бродом цркве поштујући аутентичан облик и нагиб 
крова и све конструктивне и декоративне елементе, уз примену оригинално коришћених 
материјала (бибер цреп). 
 
Капу торња реконструисати на основу архивске грађе, уз задржавање аутентичног обликовања 
и материјализације (испоштовати форму преломљеног пирамидалног крова).  
 
На фасадним зидним платнима извести ново малтерисање са глетовањем и бојењем зиданих 
структура. Поткровни венац, забатне венце и остале конструктивно нестабилне елементе 
президати у опеци са формирањем аутентичних профилација. 
 
Постојећи објекат Римокатоличке цркве могуће је адаптирати и пренаменити у 
мултифункционални културни центар уз сагласност Римокатоличке жупе Свети Јосип. 
Приликом адаптације и промене намене неопходно је испоштовати све прописе који се односе 
на буку , сигурност, санитарна и противпожарна правила. Адаптацијом и пренаменом објекта не 
сме се угрозити аутентичан изглед објекта. Забрањено је изводити радове који могу угрозити 
статичку стабилност објекта. Изградња инфраструктуре дозвољена је само уз претходно 
обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза.  
 
Могући садржаји мултифункционалног културног центра: мултифункционални простор 
(намењен за: изложбе, дегустације локалних производа и проучавање винске културе, 
концертну дворану и сл.), помоћне просторије и сл.  
 
Правила за изградњу другог објекта у комплексу Римокатоличке цркве 
 
У комплексу је дозвољена изградња другог објекта као пратећег објекта будућег 
мултифункционалног културног центра (адаптираног објекта Римокатоличке цркве).  
 
Планирани објекат градити унутар грађевинских линија дефинисаних на графичком приказу 
„2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, 
грађевинске линије, спратност објеката и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 
попречним профилима“. 
 
Максимална површина планираног објекта је 350 m

2
. 

 
Максимална спратност објекта је П+1 (приземље + спрат). Максимална висина објекта је 9,0 m. 
У објекту је дозвољена изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 
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Могући садржаји пратећег објекта: угоститељски садржаји (услуга исхране и пића), смештајне 
јединице за гостујуће уметнике, комуникације, помоћне просторије (гардеробе, санитарни 
чворови и сл.) и сл. у сврху развоја и промоције туризма на предметном простору. 
 
Пратећи објекат архитектонски ускладити са објектом цркве, примењујући архитектонски израз, 
облике материјале и боје како би се створила јединствена естетска и визуелна целина.  
 
Објекат такође мора бити изграђен у складу са важећом законском регулативом која уређује 
конкретну област/делатност, уз обезбеђивање санитарно -хигијенских услова. 
 
Правила за ограђивање и партерно уређење комплекса Римокатоличке цркве  
 
Степениште испред цркве Светог Рудолфа санирати уз задржавање аутентичног обликовања и 
материјализације. 
Ограду црквене порте статички санирати, задржати постојеће габарите, висине и 
материјализацију , а недостајуће елементе извести по угледу на постојеће. 
 
Ограђивање дела парцеле на којој се планира изградња другог објекта у комплексу 
Римокатоличке цркве није обавезно. Уколико се укаже потреба за ограђивањем могуће ј е 
поставити живу зелену ограду , зидану или транспарентну ограду или њихову комбинацију, у 
зависности од тога коју страну парцеле ограђују. Ограду на регулационој линији извести као 
живу зелену ограду , транспарентну или као комбинацију зидане и транспарентне ограде. Код 
комбинације зидане и транспарентне ограде која се изводи на регулационој линији зидани део 
ограде не може бити виши од 0,4 m. Ограде на бочним странама парцеле као и ограде задњег 
дела парцеле могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне ограде или 
потпуно зидане ограде. Ограда, стубови ограде и капије се постављају на регулациону линију 
тако да елементи ограде буду на парцели предметног комплекса. Капије се не могу отварати 
ван регулационе линије. Максимална висина ограде на регулационој линији је 0,9 m због 
прегледности раскрснице, а на осталим границама парцеле максимална висина ограде је 1,4 m. 
 
Партерно уређење црквене порте извести применом аутентичних материјала коришћених 
приликом првобитног уређења порте. Партерну обраду дела парцеле изван црквене порте 
извести каменим плочама, бехатон елементима (могућност мозаичког поплочавања) или другим 
материјалима одговарајућим за екстеријерну примену, а на начин да са црквеном портом чине 
функционалну и естетску целину . 
 
Висинску разлику између дела парцеле на коме се налази црквена порта и дела парцеле на 
коме се планира изградња другог објекта (висинска разлика и до 1,9 m), савладати изградњом 
отворених степеништа на начин да ова два дела чине јединствену целину. 
 
Цео комплекс опремити прикладним мобилијаром: клупама, чесмом, фонтаном, корпама за 
отпатке и сл. 
 
Планирати уређење и озелењавање слободних површина. Минимални проценат озелењености 
у комплексу је 40%. 
 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За приступ планираном пратећем објекту обезбедити колски прилаз минималне ширине од 3,5 
m. 
 
У оквиру грађевинске парцеле, у делу изван црквене порте, мора се обезбедити простор за 
паркирање свих очекиваних возила. 
 
Број потребних паркинг места утврђује се на основу намене и врсте делатности на следећи 
начин:  

- једно паркинг или гаражно место на једну смештајну јединицу, 
- једно паркинг или гаражно место на 8 столица или 10 кревета за угоститељске садржаје.  

 
2.2.4. Саобраћајне површине 
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Правила за уређење и изградњу/реконструкцију саобраћајних површина (главне насељске 
саобраћајнице и сабирне насељске саобраћајнице) изван пристанишног комплекса дефинисана 
су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и 
изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.1. Саобраћајна 
инфраструктура“. 
 
2.2.5. Комуналне површине 
 
Правила за уређење и изградњу планираног постројења за пречишћавање отпадних вода 
дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за 
уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.2. 
Водна и комунална инфраструктура“. 
 
Правила за уређење и изградњу/реконструкцију трафостаница дефинисана су у поглављу „I 
Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.3. Електронергетска 
инфраструктура“. 
 
Правила за уређење и формирање комплекса постојеће МРС дефинисана су у поглављу „I 
Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 
инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.4. Термоенергетска 
инфраструктура“. 
 
Саобраћајни приступ комуналним објектима инфраструктуре (ППОВ, МРС) обезбедиће се кроз 
режимске (интервентне) колске прилазе на  ДП. 
 
2.2.6. Водене површине 
 
Правила за уређење водене површине – потока Читлук дефинисана су у поглављу „I Правила 
уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и 
зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.2. Водна и комунална инфраструктура“.  
 
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка 
истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику 
Србију, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима. 
 
Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и вредновања 
укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине 
као простора за градњу објеката. Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања 
обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-
геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине.  
 
Уз пројекат за грађевинску дозволу , зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима.  За 
подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско -геолошким истраживањима.  
 
На основу Геолошке карте Републике Србије анализиран простор представља подручје које је 
хетерогено у погледу састава и неуједначених инжењерско -геолошких својстава, а чине га 
лапорци, глинци и алевролити. Према расположивим сазнањима на предметном подручју и у 
непосредној близини нису регистроване и истражене појаве минералних сировина.  
 
Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима противпожарне и 
сеизмичке заштите (VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), што подразумева 
примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као 
и строго поштовање и примену важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката у 
сеизмичким подручјима.  
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4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА И 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
Израда пројекта парцелације, односно препарцелације неопходна је ради формирања једне 
или више грађевинских парцела, од одређеног броја катастарских парцела. 
 
Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату Плана. 
 
Уколико се грађевинска парцела намењена становању и пословању у функцији туризма 
намењује само за пословање у функцији туризма прописује се обавеза израде урбанистичког 
пројекта. 
 
Уколико се укаже потреба за проширењем радне површине (постојећег комплекса винарије) на 
површине намењене становању и пословању у функцији туризма прописује се обавеза израде 
урбанистичког пројекта. 
 
5.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 
 
Планом детаљне регулације постигнути су следећи урбанистички параметри:  
 
Површина намењена за изградњу и уређење планираног комплекса међународног путничког 
пристаништа (планирано лучко подручје) заузима 20,19% укупне површине у обухвату Плана. 
 

- Површина намењена за изградњу пристанишног објекта износи 150 m
2
, тиме  

заузимајући 1,28% укупне површине комплекса путничког пристаништа, односно 0,26% 
укупне површине у обухвату Плана. 

- Планирани пристанишни плато са понтоном (у оквиру кога се налазе пристанишни 
објекат, паркинзи за путничка возила и аутобусе, силазна рампа, приступна 
саобраћајница, манипулативне површине, површина за држање посуда за привремено 
одлагање отпадних материја и планиране травне површине) заузима површину од 6618 
m

2
, тиме заузимајући 56,62% укупне површине комплекса путничког пристаништа, 

односно 11,43% укупне површине у обухвату Плана. 
- Зелене површине око пристанишног платоа заузимају површину од 2307 m

2
, тиме  

заузимајући 19,74% укупне површине комплекса путничког пристаништа. 
- Уколико се приликом пројектовања партерног уређења изведу и травне површине на 

самом пристанишном платоу, проценат зелених површина у комплексу увећаће се за 
додатних 24,71%, тиме остварујући укупно 44,45% озелењених површина у оквиру 
комплекса путничког пристаништа. 

 
Површине намењене становању и пословању у функцији туризма заузимају 24,24%, а радне 
површине 12,00% укупне површине у обухвату Плана. 
 
Комплекс Римокатоличке цркве заузима 3,06% укупне површине у обухвату Плана. 
 
Саобраћајне површине изван комплекса путничког пристаништа заузимају 6,42% укупне 
површине у обухвату Плана, комуналне површине 1,50%, а водене површине 32,59%. 
 
6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 
Спровођење Плана вршиће се фазно: 

- израдом пројеката парцелације и/или препарцелације, 
- израдом урбанистичких пројеката, 
- издавањем локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења 

радова за које се не издаје грађевинска дозвола за садржаје за које су овим Планом 
утврђена правила уређења и грађења. 
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 На основу члана члана 32. став 1. тачка 16.  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 83/14-др. Закон, 101/2016-др. Закони и 
47/18) и члана 15. став 1. тачка 6. и члана 41. став 1. 
тачка 50. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“, бр. 3/19), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној 21.05.2020. године, 
донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА,

ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И
ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ

И ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
 У Одлуци о радном времену угоститељских 
објеката, трговинских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву и игара на срећу („Сл. 
лист општине Беочин“, бр. 4/2013, 8/2014 и 6/17), став 1. 
члана 7. се мења и гласи:
  „Радно време угоститељских објеката за 
пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, 
бифе, бар, пивница, пицерија, кафе-посластичарница 
и др), објеката за приређивање игара за забаву и игара 
на срећу , клубова и удружења грађана је:
- радним даном од 6,00 часова до 24,00 часа
- петком и суботом од 6,00 часова до 3,00 часа наредног 
дана.“ 

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу  општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-28/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 21.05.2020. године Зоран Стокућа, с,.р.
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 На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018 ), члана 57. Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 
41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) 
и члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, бр. 3/2019),  
Скупштина општине Беочин, на седници одржаној 
21.05.2020. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН

Члан 1.
 У Одлуци о такси превозу на територији 
општине Беочин („Сл. лист општине Беочин“, бр. 
1/2016, 6/2017), свако појављивање речи „Служба за 
инспекцијске послове и урбанизам“ замењују се 

речима „Одељење за инспекцијске послове, урбанизам 
и заштиту животне средине“, у одговарајућем падежу.
 У Одлуци из става 1. овог члана,  свако 
појављивање речи „Служба за општу управу и 
заједничке послове“  замењују се речима „Одељење за 
привреду и локални економски развој“, у одговарајућем 
падежу.
  У Одлуци из става 1. овог члана, свако 
појављивање речи „Јавно предузеће „Грађевинско 
земљиште и путна привреда“ Беочин“, замењују се 
речима „Управљач општинских путева, улица и других 
јавних површина ",  у одговарајућем падежу.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу  општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-011-29/20  ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 21.05.2020. године Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 79. став 1. тачка 2. и члана 92. 
став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр.108/13 и 142/14, 68/2015 - 
др.закон и 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/19 
и72/19), члана 41. став 1. тачка 7. и члана 143. став 1. 
Статута општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 3/19) Скупштина оштине Беочин на 
седници одржаној дана 21.05.2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2019. 

ГОДИНУ

Члан 1.
� Извршиће се екстерна ревизија Завршног 
рачуна буџета општине Беочин за 2019. годину.

Члан 2.
� За обављање екстерне ревизије Завршног 
рачуна буџета општине Беочин за 2019. годину 
ангажоваће се лице које испуњава услове за 
обављање ревизије финансијских извештаја 
прописане законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија, у складу са чланом 92. став 4. Закона о 
буџетском систему и у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Члан 3.
� За ангажовање лица из члана 2. oве Одлуке 
добијена је сагласност Државне ревизорске 
институције бр. 400-514/2020-04 од 28.02.2020. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01-011-26/20� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 15/16 и 88/19) и члана 41. став 1. тачка 12. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19), Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 21.05.2020. године донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БЕОЧИН“ БЕОЧИН

Члан 1. 
� Овом Одлуком започиње спровођење јавног 
конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин.

Члан 2.
� Расписује се јавни конкурс за избор кандидата 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин.

Члан 3.
� Јавни конкурс за избор кандидата за имено-
вање директора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин спроводи Комисија за именовањe директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Беочин, на 
начин и по поступку прописаним Законом о јавним 
предузећима и Оснивачким актом ЈКП „Беочин“ 
Беочин. 

Члан 4.
� Текст огласа о јавном конкурсу за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин је саставни део ове Одлуке.

Члан 5.
�  Скупштина општине Беочин ће текст огласа из 
члана 4. ове Одлуке доставити на објављивање 
„Службеном гласнику Републике Србије“ у року који не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења ове 
Одлуке. Текст огласа о јавном конкурсу ће се објавити и 
у „Службеном листу општине Беочин“, дневном листу 
„Дневник“ Нови Сад и на интернет страници општине  
Беочин www.beocin.rs

Члан 6.
� Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-30/20� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 39. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 
број 15/2016 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин бр. 01-011-30/20 од 
21.05.2020. године, Скупштина општине Беочин, 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„БЕОЧИН“ БЕОЧИН

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
� Јавно комунално предузеће „Беочин“ Беочин, 
улица Десанке Максимовић бр. 52, 

Матични број: 08028362,
ПИБ: 101235168,
Претежна делатност: 38.11 сакупљање отпада 

који није опасан. 
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа 

„Беочин“ Беочин уређени су Одлуком о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин са Законом о јавним предузећима („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 11/16) и Статутом Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин од 30. 
новембра 2016. године. 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
� Директор Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин се именује на одређено време, на 
период од четири године. 
� Директор Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин представља и заступа Јавно 
комунално предузеће „Беочин“ Беочин, организује и 
руководи процесом рада, води пословање Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, одговара за 
законитост рада Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин, предлаже дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин и одговоран је за њихово 
спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин и одговоран је за његово спровођење, 
предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке 
Надзорног одбора, бира извршне директоре, бира 
представнике Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин у Скупштини друштва капитала чији је једини 
власник Јавно комунално предузеће „Беочин“ Беочин, 
по претходно прибављеној сагласности Скупштине 
општине, доноси акт о систематизацији, врши друге 
послове одређене законом, оснивачким актом и 
Статутом Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин.  

�
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 

- да је пунолетно и пословно способно,
- да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студи-
јама, 

- да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из алинеје 2. Услова за 
именовање директора,

- да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа, 
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- да познаје област корпоративног 
управљања, 

- да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова, 

- да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке 
странке, 

- да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци, 

- да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 
- обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи, 
- обавезно психијатријско лечење на 

слободи,
- обавезно лечење наркомана, 
- обавезно лечење алкохоличара и 
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
Стручна оспособљеност, знање и вештине 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из 
пријаве и доказе поднете уз пријаву и усменим 
разговором-провером, у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавних предузећа 
(„Службени гласник РС“ бр. 65/16). 

МЕСТО РАДА: 
� Беочин, Десанке Максимовић 52. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
� Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања Јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

� Пријава на Јавни конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорнос-
тима на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања. 

� Лице задужено за давање обавештења о 
Јавном конкурсу је Татјана Симић, контакт телефон: 
021/870-260, локал 125.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
� Пријава на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима о испуњавању услова 
подноси се Комисији за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Беочин, препорученом пошиљком путем поште или 
лично преко пријемне канцеларије општинске управе 
Беочин, у затвореној коверти, на адресу: Скупштина 
општине Беочин, Светосавска 25, са назнаком „за 
Јавни конкурс - за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин“.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
1. извод из матичне књиге рођених, 
2. диплома о стручној спреми, 

3. исправа којима се доказује радно 
искуство (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство као и којим се 
доказује да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање (алинеја 3. Услова за 
именовање директора), односно да има 
најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ 
Беочин, као и да има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова 
(алинеја 4. и 6. Услова за именовање 
директора), 

4. изјава дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да лице није члан 
органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке (оверена од 
стране надлежног органа), 

5. уверење надлежног државног органа 
(МУП-а) да лице није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци, и

6. потврда надлежног државног органа да 
лицу, у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, није изречена мера 
безбедности:
обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 
обавезно психијатријско лечење на 
слободи,
обавезно лечење наркомана, 
обавезно лечење алкохоличара, и 
забрана вршења позива, делатности и 
дужности.

�Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција: извод из матичне књиге 
рођених.

 Потребно је да учесник конкурса уз напред 
наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за 
једну од могућности, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће кандидат 
доставити сам.

�Образац Изјаве се налази на сајту општине 
Беочин, уз текст конкурса.

�Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена од стране надлежног органа.

� Небагловремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних пре-
дузећа чији је оснивач општина Беочин ће одбацити за-
кључком, против кога није допуштена посебна жалба.
� Јавни конкурс оглашава се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 
општине Беочин“, у дневном листу „Дневник“ Нови Сад, 
као и на званичној интернет презентацији Општине 
Беочин www.beocin.rs, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-111-1/2020� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу члана 46. став 2. и 4. и члана 49. став 
5. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), члана 
31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/18) и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 21.05.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у Скупштини 
општине Беочин САЊИ ЈАКОПОВИЋ, рођеној 1979. 
године, по занимању медицинска сестра, из Беочина - 
са Изборне листе „Александар Вучић – Србија 
побеђује“, престао одборнички мандат, пре истека 
времена на које је изабрана, због подношења оставке.

Члан 2.
� Против овог Решења може се поднети жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења.

Члан 3.
� Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.

Образложење
� Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 20.06.2019. године донела је Решење 
број 01-02-51/19 којим је потврђен мандат одборници 
Сањи Јакоповић са Изборне листе „Александар Вучић 
– Србија побеђује“.
� Дана 19.02.2020. године одборница Сања 
Јакоповић са Изборне листе „Александар Вучић – 
Србија побеђује“ поднела је оставку на функцију 
одборника, у форми оверене писане изјаве.
� Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20) прописано је 
да одборнику престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран, подношењем оставке, ставом 2. истог 
члана Закона прописано је да одборник може поднети 
оставку између две седнице Скупштине у форми 
оверене писане изјаве, а ставом 4. истог члана Закона 
прописано је да је о оставци коју је одборник поднео 
између две седнице, Скупштина дужна да одлучи на 
првој наредној седници.
� Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 14. Одлуке о радним телима 
Скупштине општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 5/10, 7/10-исправка, 10/11 и 10/12), на 
седници одржаној дана 08.05.2020. године, полазећи 
од наведене чињенице, утврдила испуњеност услова 
за престанак мандата из члана 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима, којим је утврђено да је 
подношење оставке основ престанка мандата 
одборника пре истека времена на које је изабран, као и 
да је оставка поднета на начин и у року прописаним 
чланом 47. став 1. Закона о локалним изборима и 
предложила Скупштини општине Беочин да на првој 

наредној седници донесе Решење којим се утврђује 
престанак мандата одборнице Сање Јакоповић са 
Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.
� На основу напред наведеног одлучено је као у 
диспозитиву.
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-20/20� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.

066
 На основу чланова 48., 49. и 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10- одлука УС, 54/11 и 12/20), члана 31. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) 
и члана 143. став 1. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 21.05.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
� ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине 
општине Беочин – ДАНИЈЕЛИ СИМИЋЕВИЋ рођ. 
1980. године, по занимању радник трговинске струке, 
из Черевића - са Изборне листе „Александар Вучић – 
Србија побеђује“. 

Члан 2.
� Мандат одборника из члана 1. овог решења 
почиње да тече од дана доношења овог решења и траје 
до истека мандата Скупштине општине Беочин 
конституисане дана 26.05.2016. године.

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

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

Образложење
� Скупштина општине Беочин је Решењем бр. 01-
013-27/20 од 06.02.2020. године утврдила да је 
одборнику Мињи Петровски (Матијевић) са Изборне 
листе „Александар Вучић – Србија побеђује“ престао 
мандат одборника у Скупштини општине Беочин пре 
истека времена на које је изабрана, због поднете 
оставке.  
� Мандатно имунитетска комисија је о наведеном 
обавестила Општинску изборну комисију општине 
Беочин. 
� Општинска изборна комисија је након спрове-
деног поступка на седници одржаној дана  13.05.2020. 
године доделила мандат кандидату за одборника 
Данијели Симићевић рођеној 1980. године, по 
занимањурадник трговинске струке, из Черевића 
(Бразилија), са Изборне листе „Александар Вучић – 
Србија побеђује“ у складу са чланом 48. Закона о 
локалним изборима и Мандатно имунитетској комисији 
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доставила Решење о додели мандата бр. 01-013-87 од 
13.05.2020. године и Уверење о избору за одборника 
бр. 01-013-87 од 13.05.2020. године
� Мандатно имунитетска комисија је сагласно 
овлашћењима из члана 67. Пословника Скупштине 
општине Беочин („Службени лист општине Беочин“ бр. 
6/10 и 16/13) на седници одржаној дана 14.05.2020. 
године разматрала Решење Општинске изборне 
комисије о додели мандата новом одборнику  бр. 01-
013-87 од 13.05.2020. године и Уверење о избору за 
одборника бр. 01-013-87 од 13.05.2020. године, те 
сачинила Извештај бр. 01-06-58/3 од 14.05.2020. 
године са предлогом Скупштини општине Беочин да 
донесе Решење о потврђивању мандата кандидату за 
одборника Данијели Симићевић са Изборне листе 
„Александар Вучић – Србија побеђује“.

Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат 
се додељује првом следећем кандидату са исте 
изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника, а ставом 5. истог члана да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је 
престао мандат. 

Чланом 56. став 6. истог Закона прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлучује о 
потврђивању мандата нових одборника, у гласању, 
поред одборника, могу учествовати и кандидати којима 
су мандати додељени у складу са чланом 48. тог 
Закона и имају уверење изборне комисије јединице 
локалне самоуправе да су изабрани. 

Скупштина општине Беочин је на седници 
одржаној дана 21.05.2020. године, на основу Извештаја 
Мандатно имунитетске комисије и утврђеног чињенич-
ног стања, а у складу са наведеним прописима донела 
одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-013-90/20 � � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.
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 На основу чланова 11, 13. и 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20) и члана 48. и 
143. став 1. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин 
на седници одржаној дана 21.05.2020. године, донела 
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
� Дужности чланства у Општинској изборној 
комисији општине Беочин у сталном саставу 
разрешава се ТАТЈАНА ВУКОВИЋ из Беочина, Српска 
напредна странка, дужности заменика члана.

Члан 2.
� У састав Општинске изборне комисије општине 
Беочин у сталном саставу именује се: СЛАЂАНА 
ПЕКЕЗ из Раковца, члан Српске напредне странке, на 

предлог Одборничке групе „СНС-Беочин“, за заменика 
члана.

Члан 3.
� Ово решење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном листу општине Беочин“.
� Против овог решења може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

Oбразложење
� Одборничка група „СНС-Беочин“ је дана 
11.05.2020. године доставила Скупштини општине 
Беочин предлог за промену заменика члана Oпш-
тинске изборне комисије општине Беочин у сталном 
саставу тако што је предложила разрешење Татјане 
Вуковић из Беочина из разлога што се налази на листи 
кандидата за одборнике у СО Беочин и именовање 
Слађане Пекез из Раковца, за заменика члана.
� У поступку именовања утврђено је да нема 
законских сметњи из члана 12. Закона о локалним 
изборима за именовање наведеног лица, јер исто има 
бирачко право и пребивалиште на територији општине 
Беочин, а није одборник нити је на листи кандидата за 
одборнике у СО Беочин. 
� Имајући у виду да предложена промена није од 
утицаја на сразмеру прописану чланом 14. став 1. 
Закона о локалним изборима, као и да су Општинско 
веће општине Беочин и Комисија за кадровска и 
административна питања и радне односе прихватили 
предлог ове одборничке групе као овлашћеног 
предлагача и проследили га Скупштини општине на 
разматрање и одлучивање, одлучено је као у диспо-
зитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-19/20� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.

068
 На основу члана 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени лист општина Срема“ број 20/06) и члана 
143. став 4. Статута општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ бр. 3/19), Скупштина општине Беочин 
на седници одржаној 21.05.2020. године донела је 

�Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 1. 
� Образује се Комисијa за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини (у даљем тексту: 
Комисија). 

 
Члан 2.

� Комисија се састоји од председника и четири 
члана и то:

1. Милан Јелић, шумарски техничар – за 
председника;

2. Данијел Игњатић, дипломирани правник за 
члана;
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3. Јелена Пашћан, самостални стручни са-
радник за област пољопривреде, дипломи-
рани инжењер пољопривреде – за члана;

4. Мaja Гудурић, дипломирани инжењер по-
љопривреде – за члана;

5. Маја Грујић, геометар – за члана. 
� Председник и чланови Комисије се именују на 
мандатни период од годину дана, почев од дана 
доношења овог решења.

Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је 

прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење 
поступка јавне лицитације, израда записника и утврђи-
вање предлога Одлуке о давању у закуп пољопривред-
ног земљишта у државној својини Председнику 
општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-21/20� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.

069
 Скупштина општине Беочин на основу члана 
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 5. и 
тачка 71. Статута Општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 3/19), а везано за члан 43. став 1. 
тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“ бр. 87/18) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 21.05.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ 

Члан 1.
� Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Беочин за 2019. годину, 
чији Предлог је утврдио Општински штаб за ванредне 
ситуације под бр. 01-82-3/2/2020 од 22.01.2020. године. 

Члан 2 
� Саставни део овог Решења је Извештај о раду 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Беочин за 2019. годину бр. 01-82-3/2/2020 од 
22.01.2020. године.

Члан 3.
� Решење објавити у „Службеном листу општине 
Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-82-5/20� � ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.

070
 Скупштина општине Беочин на основу члана 
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 5. и 
тачка 71. Статута Општине Беочин („Службени лист 
општине Беочин“ број 3/19), а везано за члан 43. став 1. 
тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“ бр. 87/18) Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 21.05.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2020. ГОДИНУ 

Члан 1.
� Усваја се План рада Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Беочин за 2020. годину, 
чији Предлог је утврдио Општински штаб за ванредне 
ситуације под бр. 01-82-3/2020 од 22.01.2020. године. 

Члан 2 
� Саставни део овог Решења је План рада 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Беочин за 2020. годину бр. 01-82-3/20 од 22.01.2020. 
године.

Члан 3.
� Решење са Планом рада из члана 2. овог 
Решења објавити у „Службеном листу општине 
Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-82-4/20� � ПРЕДСЕДНИК СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.

071
 На основу члана 16. Одлуке о правобра-
нилаштву општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 8/14) и члана 41. став 1. тачка 66. и члана 
143. став 1. Статута општине Беочин („Службени лист 
општинe Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин, 
на седници одржаној дана 21.05.2020. године, донела 
је 

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 
2019. ГОДИНУ

Члан 1.
� Усваја се Извештај о раду Правобранилашта 
општине Беочин за 2019. годину број ЈП-4/2020 од 
11.03.2020. године. 

Члан 2.
� Извештај о раду Правобранилаштва општине 
Беочин за 2019. годину саставни је део овог решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-020-21/20� � Председник СО
Дана: 21.05.2020. године� Зоран Стокућа, с.р.
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Општинско веће општине Беочин

072
 На основу члана 14. Правилника о критери-
јумима, начину и поступку доделе средстава из буџета 
општине Беочин црквама и верским заједницама са 
територије општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“ бр. 13/19), члана 13. Одлуке о Општинском 
већу („Службени лист општина Срема“ број 25/08) и 
члана 48. Пословника о раду Општинског већа 
(„Службени лист општина Срема“ број 27/08) 
Општинско веће општине Беочин на седници одржаној 
дана 13.05.2020. године донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА КОЈЕ СЕ 
ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
По основу спроведеног Jавног конкурса за 

доделу средстава из буџета општине Беочин за 2020. 
годину црквама и верским заједницама са територије 
општине Беочин, број 01-401-58/20 од 21.02.2020. 
године, a сходно Извештају Комисије за избор 
пројеката цркава и верских заједница, број 01-401-
58/13/20 од 11.05.2020. године, додељују се средства 
црквама и верским заједницама са територије општине 
Беочин за суфинансирање и финансирање пројеката 
из буџета општине Беочин за 2020. годину, у укупном 
износу од 3.100.000,00 динара, следећим носиоцима 
пројеката:

 
 
 
 
Ред. 
број 

 
 
 
Назив цркве/верске заједнице-  
носиоца пројекта  

 
 
 
Назив изабраног 
пројекта 

Износ средстава 
за суфинанси-
рање и 
финансирање из 
буџета општине 
Беочин за 2020. 
годину 

1.  СРИЈЕМСКА БИСКУПИЈА 
ПЕТРОВАРАДИН, РИМОКАТОЛИЧКИ 
ЖУПНИ УРЕД СВ. БАРБАРА БЕОЧИН 

Израда демит фасаде на цркви 
Св. Барбара Беочин   

1.200.000,00 

2.  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА БЕОЧИН 

Инвестициони радови  
 

500.000,00 

3.  МЕЏЛИС ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА 
БЕОЧИН 

Ограђивање простора Исламске 
заједнице 

400.000,00 

4.  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА БЕОЧИН, ХРАМ СВ. 
ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ    
 

Санација крова 400.000,00 

5.  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА ЧЕРЕВИЋ, ХРАМ СВ. 
САВЕ 
 

Санирање влаге 300.000,00 

     6.   СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА СУСЕК 

Набавка опреме – трошкови хора 
 

300.000,00 

 
 
 Члан 2.

� Носиоци одобрених пројеката морају исте 
реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

Члан 3.
� Обавезе према носиоцима пројеката из тачке 1. 
овог Одлуке извршаваће се сразмерно оствареним 
примањима буџета.

Члан 4.
� Председник општине ће закључити уговоре са 
носиоцима одобрених пројеката из члана 1. ове 
Одлуке.
� Уколико се носилац одобреног програма и 
пројекта не одазове позиву за закључење уговора, 
сматраће се да је одустао од предлога пројекта.

Члан 5.
Носилац пројекта коме су додељена средства 

дужан је да Комисији достави наративни и финансијски 
извештај о реализацији пројекта након завршетка 
реализације пројекта до краја текуће године, односно 
најкасније до 15. јануара 2021. године. 
� Носиоцу пројекта коме су додељена средства, 
а који не достави извештај у прописаном року, или 
уколико ненаменски користи одобрена средства неће 
бити додељена средства у наредне три године, 
односно неће бити разматрано евентуално учешће 
истог на јавном конкурсу у наредне три године.

Члан 6.
� Ова Одлука је коначна.
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Члан 7.
� Ову Одлуку објавити на званичној интернет 
страници Општине Беочин, на огласној табли 
Општинске управе општине Беочин и у „Службеном 
листу општине Беочин“.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-401-123/20� � Председник општине
Дана: 13.05.2020. године� Митар Милинковић, с.р.

073
 На основу члана 62. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 3. став 1. 
тачка 3. и члана 13. Одлуке о Општинском већу 
општине Беочин („Службени лист општине Срема“ број 
25/08) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл. лист општина Срема“ број 27/08), Општинско веће 
општине Беочин је на седници одржаној дана 
13.05.2020. године донело следећи 

ЗАКЉУЧАК

1.
 На основу Одлуке о укидању ванредног стања 
(„Службени гласник РС“ бр. 65/20) стављају се ван 
снаге:
- Закључак Општинског већа општине Беочин бр. 01-
06-47/2 од 30.03.2020. године с тим да се финансирање 
годишњих програма спортских организација и 
Спортског савеза општине Беочин за 2020. годину 
(изузев финансирања плате секретара Спортског 
савеза општине Беочин) из буџета општине Беочин 
неће вршити почев од 15.03.2020. године па до 
01.06.2020. године; 
- Закључак Општинског већа општине Беочин бр. 01-
40-239/20 од 15.04.2020. године о привременој 
обустави извршења буџета општине Беочин за 2020. 
годину.
 

2.
 Закључак доставити Спортском савезу 
општине Беочин  и Одељењу за буџет и финансије 
Општинске управе општине Беочин, на даљу 
реализацију.
 

3.
 Закључак ступa нa снaгу дaнoм доношења.
 
OПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 01-40-292/20  Председник општине
Дана: 13.05.2020. године Митар Милинковић, с.р.
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