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На основу члана 46. и члана 48. 
став 8. Закона о планирању и изградњи 
(„Сллужбени  гласник РС“ бр. 72/2009, 
81/2009, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50 /13-Од-
лука УС и 98/2013-Одлука УС - у даљем 
тексту Закон), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 135/2004 и 88/2010) и 
члана 37. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/13-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, по 
прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на својој 23. седници, одржаној 
28. јула 2014. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Плана 
генералне регулације насеља 

Обровац

Члан 1.

Приступа се изради измена и до-
пуна Плана генералне регулације насеља 
Обровац („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 21/2010),(у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Циљ израде измена Плана је:

 - промена начина спровођења и 
даље разраде у:

 - блоковима 12, 42, 43 и 44 и

 - деловима блокова 3, 5, 11, 20, 
28, 30, 37 и 46,

односно укидање обавезе израде 
плана детаљне регулације у овим дело-
вима и стварање одговарајућег планског 
основа у смислу директног спровођења 
Плана;

 - преиспитивање грађевинског 
подручја и планских решења 
важећег ПГР насеља Обровац 
(„Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 21/2010)

Циљ израде допуна Плана је:

 - прилагођавање садржине ва-
жећој законској регулативи 
(Закону и Правилнику о садр-
жини, начину и поступку из-
раде планских докумената, 
“Службени гласник Републике 
Србије” број 31/2010, 69/2010 и 
16/2011).

Члан 3.

Опис прелиминарне границе 
планског подручја:

Прелиминарна граница обухвата 
плана представља преузету границу из 
важећег Плана генералне регулације на-
сеља Обровац („Службени лист општине 
Бачка Паланка“ број 21/2010).

Година XXLIX
Број 23/2014

Бачка Паланка
01. август 2014. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST
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Укупна прелиминарна површина 
обухвата Плана износи cca 235,34 ha.

Члан 4.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и пра-
вила грађења, графички део и oбавезне 
прилоге.

План нарочито садржи:

1. границу плана и обухват 
грађевинског подручја;

2. поделу простора на посебне 
целине и зоне;

3. претежну намену земљишта 
по зонама и целинама;

4. регулационе линије улица;

5. потребне нивелационе коте 
раскрсница улица и површина 
јавне намене;

6. коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, кому-
налну и другу инфраструкту-
ру;

7. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама 
за које није предвиђено доно-
шење плана детаљне регула-
ције;

8. зоне за које се обавезно доно-
си план детаљне регулације 
са привременом забраном из-
градње до његовог доношења;

9. локације за које се ради урба-
нистички пројекат односно 
расписује конкурс;

10. мере заштите културно-исто-
ријских споменика и заштиће-
них природних целина;

11. друге елементе за спровођење 
плана.

Члан 5.

У складу са одредбом члана 48. 
став 8. Закона о планирању и изградњи, 
а по прибављеном мишљењу Комиси-
је за планове Општине Бачка Паланка 
број:II-06-2-53/2014-32, од 10.06.2014. , с 
обзиром да се ради о мањим изменама 
и допунама планског документа, неће се 
радити Концепт Плана, него ће се одмах 
приступити изради Нацрта Плана.

Члан 6.

Рок за израду Нацрта Плана је  90 
дана од дана ступања на снагу ове Од-
луке.

Члан 7.

Израда  Плана уступа се ЈП „Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка“, Трг братства и јединства 36, Ба-
чка Паланка. Средства за израду Плана 
обезбеђена су у буџету Општине Бачка 
Паланка за 2014. годину.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је Ре-
шење да се за План не израђује стратеш-
ка процена утицаја на животну средину, 
које је донело Одељење за урбанизам 
и грађевинарство Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, број IV-05-501-
2-3/2013, дана 11.6.2013.

Члан 9.

Пре упућивања Плана органу на-
длежном за његово доношење План под-
леже стручној контроли коју врши Ко-
мисија за планове и излаже се на јавни 
увид.

Излагање планског документа на 
јавни увид оглашава се у дневном и ло-
калном листу и траје 30 дана од дана ог-
лашавања. 
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Нацрт Плана биће изложен на 
јавни увид у простријама Месне зајед-
нице Обровац, у згради Општине Ба-
чка Паланка, Улица краља Петра I 16 у 
Бачкој Паланци и на интернет презен-
тацији Општине Бачка Паланка www.
backapalanka.rs.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-48/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита  Лачански, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
број: IV-05-501-2-3/2013
дана: 11. 06. 2013. године

Бачка Паланка

На основу члана 9. став 3. Закона 
о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (''Службени гласник РС'', број 
135/2004 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о 
организацији Општинске управе (''Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка'' број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство   д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за Измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Обровац.

О б р а з л о ж е њ е
Након увида у достављену до-

кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом генералне регула-
ције насеља Обровац удаљено од заш-
тићених природних добара те да План 
не доноси битније промене у односу на 
раније планове и не доноси садржаје који 
би могли битније да утичу на животну 
средину.

С обзиром да је Одељење за урба-
низам и грађевинарство Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка орган над-
лежан и за послове заштите животне сре-
дине, није тражено посебно мишљење о 
потреби приступања изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину.

Критеријуми којима се водио овај 
орган приликом одлучивања су садр-
жани у прилогу 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/2004 и 
88/2010), а односе се на карактеристике 
Плана као и на карактеристике могућег 
утицаја.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 
Нови Сад, у року од 15 дана од дана до-
ношења решења, непосредно или преко 
овог органа.

Жалба је таксирана са 370.00 ди-
нара, а уплаћује се на жиро-рачун број 
840-742221843-57, модел 97, позив на број 
65-205.

Руководилац Одељења за 
урбанизам и грађевинарство,

Марија Коларов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона 
о планирању и изградњи ("Службени гла-
сник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 
52/2013 Одлука УС и 98/2013 Одлука 
УС), члана 9. став 5. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну среди-
ну (”Службени гласник РС” број 135/04 
и 88/2010)  и члана 38. тачка 5 Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” број 
24/2013 – пречишћен текст, Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, 
на својој 23. седници одржаној 28. јула 
2014. године доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана генералне 
регулације Бачка Паланка

Члан 1.

Приступа се изради Плана ге-
нералне регулације Бачке Паланке (у 
даљем тексту: План). 

Члан 2.

Основни циљ израде Плана је 
утврђивање стратегије развоја и простор-
ног уређења насеља, сходно иницијативи 
Општине за изменом коридора друмског 
и железничког саобраћаја, преиспи-
тивање смерница из важећег планског 
документа, као и дефинисање правила 
уређења и грађења.

Члан 3.

Опис прелиминарног обухвата 
Плана генералне регулације Бачке Па-
ланке и прелиминарнe границе грађе-

винског подручја Плана генералне регу-
лације Бачке Паланке:

Прелиминарна граница обухвата 
Плана и прелиминарна граница грађе-
винског подручја представља преузету 
границу из важећег Плана генералне ре-
гулације Бачке Паланке („Службени лист 
општине Бачка Паланка“ број 16/2011 и 
22/2012).

Укупна прелиминарна површина 
обухвата Плана износи cca 2768,81 ha. 

Укупна прелиминарна површина 
обухвата грађевинског подручја насеља 
Бачка Паланка износи cca 1936,23 ha. 

Саставни део Одлуке је графички 
приказ прелиминарног обухвата плана и 
грађевинског подручја плана.

Члан 4.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и пра-
вила грађења, графички део и oбавезне 
прилоге.

План нарочито садржи:

1. границу плана и обухват 
грађевинског подручја;

2. поделу простора на посебне 
целине и зоне;

3. претежну намену земљишта 
по зонама и целинама;

4. регулационе и грађевинске ли-
није;

5. потребне нивелационе коте 
раскрсница улица и површина 
јавне намене;

6. коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, кому-
налну и другу инфраструкту-
ру;

7. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама 
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за које није предвиђено доно-
шење плана детаљне регула-
ције;

8. зоне за које се обавезно доно-
си план детаљне регулације 
са привременом забраном из-
градње до његовог доношења;

9. локације за које се ради урба-
нистички пројекат односно 
расписује конкурс;

10. мере заштите културно-исто-
ријских споменика и заштиће-
них природних целина;

11. друге елементе од значаја за 
спровођење плана.

Члан 5.

Рок за израду  нацрта Плана је 12 
(дванаест) месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 6.

Израда Плана уступа се ЈП "Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка'', Трг братства и јединства 36, 
Бачка Паланка. Носилац израде Плана 
је Одељење за урбанизам у грађевинар-
ство Општинске управе општине Бачка 
Паланка.

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Решење 
да се за План генералне регулације Ба-
чке Паланке израђује стратешка процена 
утицаја плана на животну средину, које 
је донело Одељење за урбанизам и грађе-
винарство, Општинске управе Општине 

Бачка Паланка, под редним бројем IV-05-
501-3-2/2014, од дана 16.06.2014. године.

Члан 9.

План, пре подношења органу на-
длежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу врши Комисија 
за планове.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана, при чему се огла-
шавају подаци о времену и месту изла-
гања Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица 
могу доставити примедбе на План, као и 
друге информације које су од значаја за 
јавни увид.

Јавни увид плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра Првог бр. 16 у Бачкој Паланци и 
на интернет презентацији Општине Ба-
чка Паланка  www.backapalanka.rs.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-49/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита  Лачански, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
Број: IV-05-501-3-2/2014

Дана: 16. 06. 2014. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 1. Закона 
о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину (''Службени гласник РС'', 
број 135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке 
о организацији општинске управе Ба-
чка Паланка (''Службени лист Општине 
Бачка Паланка'', број 2/2009 и 19/2010), 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка, Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана генералне 

регулације Бачке Паланке на 
животну средину

1.

Приступа се стратешкој проце-
ни утицаја Плана генералне регулације 
Бачке Паланке на животну средину ( у 
даљем тексту: план).

2.

У оквиру стратешке процене ути-
цаја на животну средину разматраће 
се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеним планом, значај и 
карактеристике плана, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и 
макролокацију и друга питања и пробле-

ми животне средине у складу са крите-
ријумима за одређивање могућих значај-
них утицаја плана на животну средину, а 
узимајући у обзир планиране намене.

3.

Стратешком проценом утицаја 
плана на животну средину неће се раз-
матрати прекогранична природа утицаја.

4.

Разлози за вршење стратешке 
процене су сагледавање свих промена у 
просторно-функционалној организацији 
подручја које се планирају планом, које 
могу бити од утицаја на стање животне 
средине са проценом и мерама које су 
нужне како би се евентуални утицаји 
свели у граничне вредности.

5.

О извршениј стратешкој процени 
утицаја на животну средину израдиће 
се извештај који ће обухватити обавез-
не елементе утврђене у члану 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник 
РС'', број 135/04 и 88/2010).

6.

За Носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени утицаја одређује се 
ЈП ''Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка''.

За израду Извештаја о стратеш-
кој процени носилац израде ће сачинити 
мултидисциплинарни стручни тим.

Рок за израду Извештаја о стра-
тешкој процени износи 12 (дванаест) ме-
сеци, од дана ступања на снагу Одлуке 
о изради Плана генералне регулације Ба-
чке Паланке.
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7.

Орган надлежан за припрему пла-
на обезбеђује учешће свих надлежних 
и заинтересованих органа и организа-
ција и јавности на начин да се излагање 
на јавни увид Предлог Плана генералне 
регулације Бачке Паланке и извештаја 
о стратешкој процени истовремено ог-
лашава у дневном и локалном листу, 
при чему се оглашавају подаци о вре-
мену и месту излагања Предлога Плана 
генералне регулације Бачке Паланке и 
извештаја о стратешкој процени на јав-
ни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе о времену и месту одржавања 
јавне расправе, као и друге информације 
које су од значаја за јавни увид.

8.

Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени обезбедиће инвес-
титор, Општина Бачка Паланка.

9.

Ово Решење ће се доставити 
Скупштини oпштине Бачка Паланка, 
ради уграђивања у Одлуку о изради Пла-
на генералне регулације Бачке Паланке.

О б р а з л о ж е њ е

Изради предметног плана присту-
па се на основу Одлуке о изради Плана 
генералне регулације Бачке Паланке.

Сходно одредбама из члана 5. За-
кона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник 
РС'', број 135/2004 и 88/2010), Одељење за 
урбанизам и грађевинарство општинске 
управе Општине Бачка Паланка у пос-
тупку доношења овог решења, имајући 
у виду територију плана, планиране на-

мене, чињеницу да су планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на жи-
вотну средину, утврдио је да предметни 
план представља оквир за одобравање 
будућих развојинх пројеката и подле-
же обавези израде стратешке процене 
утицаја на животну средину, у смислу 
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/2004 и 
88/2010).

На подручју обухваћеном грани-
цом плана, у оквиру стратешке процене, 
разматраће се постојеће стање животне 
средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макролокацију, док се неће раз-
матрати прекогранична природа утицаја 
с обзиром да се не очекује негативан ути-
цај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени 
Плана генералне регулације Бачке Па-
ланке ће обухватити обавезне елемен-
те утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/2004 и 88/2010).

На основу наведеног, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство општинске 
управе Општине Бачка Паланка донело 
је решење као у диспозитиву.

Руководилац Одељења
 за урбанизам 

и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.
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На основу члана 46. и члана 48. став 

8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС – у даљем тексту 
Закон), члана 9. став 5. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 135/2004 и 88/2010) и члана 38. та-
чка 5. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на својој 23. седници, одржаној 
28. јула 2014. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насеља 
Гајдобра

Члан 1.

Приступа се изради измена и до-
пуна Плана генералне регулације на-
сеља Гајдобра („Службени лист ОБП 
број 13/2008) (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Циљ израде измена и допуна Пла-
на је:

 - промена намене у блоковима 
20 и 22, и укидање јавних по-
вршина у блоковима 24 и 25.

 - преиспитивање грађевинског 
подручја и планских решења 
важећег ПГР насеља Гајдобра 
(„Службени лист општине Ба-
чка Паланка“ број 13/2008).

 - прилагођавање садржине ва-
жећој законској регулативи  
(Закону и Правилнику о садр-
жини, начину и поступку из-
раде планских докумената, 
“Службени гласник Републи-
ке Србије” број 31/10, 69/10 и 
16/11).

Члан 3.

Опис прелиминарне границе 
планског подручја:

Прелиминарна граница обухвата 
плана представља преузету границу из 
важећег Плана генералне регулације на-
сеља Гајдобра („Службени лист општине 
Бачка Паланка“ број 13/2008).

Укупна прелиминарна површина 
обухвата Плана износи cca 383 ha. 

Саставни део Одлуке је графички 
приказ прелиминарне границе подручја 
обухваћеног Планом и простора на коме 
су планиране измене и допуне Плана.

Члан 4.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и пра-
вила грађења, графички део и oбавезне 
прилоге.

План нарочито садржи:

1. границу плана и обухват 
грађевинског подручја;

2. поделу простора на посебне 
целине и зоне;

3. претежну намену земљишта 
по зонама и целинама;

4. регулационе линије улица;

5. потребне нивелационе коте 
раскрсница улица и површина 
јавне намене;

6. коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, кому-
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налну и другу инфраструкту-
ру;

7. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама 
за које није предвиђено доно-
шење плана детаљне регула-
ције;

8. зоне за које се обавезно доно-
си план детаљне регулације 
са привременом забраном из-
градње до његовог доношења;

9. локације за које се ради урба-
нистички пројекат односно 
расписује конкурс;

10. мере заштите културно-исто-
ријских споменика и заштиће-
них природних целина;

11. друге елементе за спровођење 
плана.

Члан 5.

Пошто се ради о мањим изменама 
унутар постојећег ПГР насеља Гајдобра, 
није потребно радити концепт Плана 
већ се може приступити изради нацрта 
Плана, а по прибављеном мишљењу Ко-
мисије за планове Скупштине општине 
Бачка Паланка број :II-06-2-64/2014-33 од 
19.06.2014. године.

Члан 6.

Рок за израду Нацрта Плана је 4 (четири) 
месеца од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 7.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе општине Бачка Паланка. Из-
рада Плана уступа се ЈП "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка'', Трг 
братства и јединства 36, Бачка Паланка.

Члан 8.

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Ре-
шење да се за измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Гајдобра 
не израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, које је доне-
ло Одељење за урбанизам и грађевинар-
ство, Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, под редним бројем IV-05-501-2-
4/2013, дана 04.09.2013. године.

Члан 10.

План, пре подношења органу на-
длежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу врши Комисија 
за планове.

Излагање Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана.

Јавни увид плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра Првог бр. 16 у Бачкој Паланци 
на интернет презентацији Општине 
на адреси www.backapalanka.rs. и у 
просторијама МЗ „Гајдобра“.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-50/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита  Лачански,с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
број: IV-05-501-2-4/2013

дана: 04. 09. 2013. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 3. Закона 
о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (''Службени гласник РС'', број 
135/2004 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о 
организацији Општинске управе (''Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка'' број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство   д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину измена и допуна Плана генерал-
не регулације насеља Гајдобра са зако-
ном.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену до-
кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заш-
тићених природних добара те да План 
не доноси битније промене у односу на 
важећи План генералне регулације на-
сеља Гајдобра („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ 13/2008) и не доноси 
садржаје који би могли битније да утичу 
на животну средину.

С обзиром да је одељење за урба-
низам и грађевинарство Општинске уп-
раве Бачка Паланка орган надлежан и за 
послове заштите животне средине, није 

тражено посебно мишљење о потреби 
приступања изради Извештаја о стра-
тешкој процени утицаја.

Критеријуми којима се водио овај 
орган приликом одлучивања су садр-
жани у прилогу 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 
88/2010), а односе се на карактеристике 
Плана као и на карактеристике могућег 
утицаја.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 
Нови Сад, у року од 15 дана од дана до-
ношења решења, непосредно или преко 
овог органа.

Жалба је таксирана са 370.00 ди-
нара, а уплаћује се на жиро-рачун број 
840-742221843-57, модел 97, позив на број 
65-205.

Руководилац 
Одељења за урбанизам

и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона 
о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 
- одлука УС), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике 
Србије“, број 135/2004 и 88/2010) и члана 
38. тачка 5. Статута општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/13 (пречишћен текст)), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на својој 23. седници, одржаној 
28. јула 2014. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне 

регулације дела јужне радне зоне 
Гајдобра и северне радне зоне  

Нова Гајдобра 

Члан 1.

Приступа се изради Плана де-
таљне регулације дела јужне радне 
зоне Гајдобра и северне радне зоне 
Нова Гајдобра (у даљем тексту: План). 

Члан 2.

Основни циљ израде Плана је 
стварање основа за просторно уређење и 
изградњу подручја који се тренутно ко-
ристи као радна зона и пољопривредно 
земљиште.

Члан 3.

Ова Одлука садржи прелими-
нарне границе планског подручја. 
Коначна граница планског подручја 
утврдиће се најкасније у фази израде 

нацрта Плана. Прелиминарна граница 
планског подручја, дате су у оквиру гра-
фичког прилога, који је саставни део ове 
одлуке.

Опис прелиминарне границе 
обухвата Плана:

Почетна тачка прелиминарне гра-
нице обухвата бр. 1. представља северну 
тромеђу катастарских парцела 3552, 2603 
и 2604 К.О. Гајдобра. Од тачке 1 иде у 
правцу југозапада и прати северозападну 
границу катастарске парцеле 2604 до та-
чке 2, од тачке 2 иде у правцу југоистока 
до тачке 3 и прати југозападну границу 
парцеле 2604, од тачке 3 иде у правцу ју-
гозапада и пресеца катастарску парцелу 
3551 до међне тачке катастарских парце-
ча 17 и 986 К.О. Нова Гајдобра и наставља 
дуж северозападне границе парцеле 986 
до тачке 4, од тачке 4 иде у правцу запа-
да пратећи северну границу катастарске 
парцеле 872 до тачке 5 која представља 
међну тачку катастарских парцела 872 
и  15. Од тачке 5 иде у правцу југозапада 
и прати западну границу катастарских 
парцела 872, 24 и 25 и пресеца у правцу 
катастарске парцеле 870 и 875 до тачке 6, 
од тачке 6 иде у правцу истока и прати 
јужну границу катастарске парцеле 875 
и иде до тачке 7 која представља међну 
тачку између катастарских парцела 875, 
873 и 872. Од тачке 7 иде у правцу севе-
роистока и прати источне границе катас-
тарских парцела 872 и 18 до тачке 8 која 
представља међну тачку на граници ка-
тастарских општина Гајдобра и Нова Гај-
добра и катастарских парцела 18, 1327/2 и 
873. Од тачке 8 иде у правцу североисто-
ка и прати источну границу катастарске 
парцеле 1327/2 до тачке 9 која је међна та-
чка између катастарских парцела 1327/2, 
1327/1 и 1494, од тачке 9 иде у правцу 
северо запада и прати северну границу 
катастарске парцеле 1327/2 до тачке 10 
која представља међну тачку између ка-
тастарских парцела  1327/2, 1327/1 и 3552, 
од тачке 10 иде у правцу северозапада и 
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прати североисточну границу катастарске 
парцеле 2604 до почетне тачке 1.

Пелиминарна граница обухвата 
Плана садржи парцеле 2604, 1327/2 и дело-
ве парцела 3551 и 3552 К.О. Гајдобра и пар-
целе 986, 18, 872, 24 и 25 и делове парцела 
870 и 875 К.О. Нова Гајдобра.

Укупна површина прелиминарног 
обухвата Плана износи cca 16,30 ha.

Саставни део Одлуке је графички 
приказ прелиминарне границе подручја 
обухваћеног Планом.

Члан 4.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и прави-
ла грађења, графички део и oбавезне при-
логе. 

План детаљне регулације садржи 
нарочито:

 - границу плана и обухват грађе-
винског подручја, поделу прос-
тора на посебне целине и зоне,

 - намену земљишта,

 - регулационе линије улица и јав-
них површина и грађевинске ли-
није са елементима за  обележа-
вање на геодетској подлози,

 - нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план),

 - попис парцела и опис локација 
за јавне површине, садржаје и 
објекте,

 - коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру,

 - мере заштите културно – исто-
ријских споменика и заштићених 
природних целина,

 - локације за које се обавезно из-
рађује урбанистички пројекат,

 - правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама,

 - друге елементе значајне за спро-
вођење плана детаљне регула-
ције.

За дефинисање садржине плана 
детаљне регулације графички део се из-
рађује као карте у којима се представљају 
постојеће стање и планска решења одгова-
рајућим цртежима и графичким симболи-
ма.

Члан 5.

Рок за израду Нацрта је 8 (осам) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општинске 
управе општине Бачка Паланка. Израда 
Плана уступа се ЈП "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка'', Трг братства и 
јединства 36, Бачка Паланка.

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Паланка.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Решење 
да се за План детаљне регулације дела јуж-
не радне зоне Гајдобра и северне радне зоне 
Нова Гајдобра израђује Стратешка процена 
утицаја плана на животну средину, које је 
донело Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство, Општинске управе општине Ба-
чка Паланка, под редним бројем IV-05-501-
3-3/2014, од дана 16.06.2014.

Члан 9.

План, пре подношења органу на-
длежном за његово доношење, подлеже 
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стручној контроли и излаже се на јав-
ни увид. Стручну контролу врши Коми-
сија за планове.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана.

Јавни увид плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра Првог бр. 16 у Бачкој Паланци,  
на интернет презентацији Општине на 
адреси www.backapalanka.rs. и у просто-
ријама МЗ „Гајдобра“ и МЗ „Нова Гајдо-
бра“. 

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-51/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита  Лачански, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
број: IV-05-501-3-3/2014

дана: 16. 06. 2014. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/2004 и 88/2010) и члана 13. Одлуке 

о организацији општинске управе Ба-
чка Паланка (''Службени лист Општине 
Бачка Паланка'', број 2/2009 и 19/2010), 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка, Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана детаљне 
регулације дела јужне радне зоне 

Гајдобра и северне радне зоне Нова 
Гајдобра на животну средину

1.

Приступа се стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације дела 
јужне радне зоне Гајдобра и северне рад-
не зоне Нова Гајдобра на животну среди-
ну ( у даљем тексту: план).

2.

У оквиру стратешке процене ути-
цаја на животну средину разматраће 
се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеним планом, значај и 
карактеристике плана, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и 
макролокацију и друга питања и пробле-
ми животне средине у складу са крите-
ријумима за одређивање могућих значај-
них утицаја плана на животну средину, а 
узимајући у обзир планиране намене.

3.

Стратешком проценом утицаја 
плана на животну средину неће се раз-
матрати прекогранична природа утицаја.

4.

Разлози за вршење стратешке 
процене су сагледавање свих промена у 
просторно-функционалној организацији 
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подручја које се планирају планом, које 
могу бити од утицаја на стање животне 
средине са проценом и мерама које су 
нужне како би се евентуални утицаји 
свели у граничне вредности.

5.

О извршениј стратешкој процени 
утицаја на животну средину израдиће 
се извештај који ће обухватити обавез-
не елементе утврђене у члану 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник 
РС'', број 135/04 и 88/2010).

6.

За Носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени утицаја одређује се 
ЈП ''Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка''.

За израду Извештаја о стратеш-
кој процени носилац израде ће сачинити 
мултидисциплинарни стручни тим.

Рок за израду Извештаја о стра-
тешкој процени износи 8 (осам) месеци, 
од дана ступања на снагу Одлуке о изра-
ди Плана детаљне регулације дела јужне 
радне зоне Гајдобра и северне радне зоне 
Нова Гајдобра.

7.

Орган надлежан за припрему пла-
на обезбеђује учешће свих надлежних и 
заинтересованих органа и организација и 
јавности на начин да се излагање на јавни 
увид Предлог Плана детаљне регулације 
дела јужне радне зоне Гајдобра и северне 
радне зоне Нова Гајдобра и извештаја о 
стратешкој процени истовремено огла-
шава у дневном и локалном листу, при 
чему се оглашавају подаци о времену и 
месту излагања Предлога Плана детаљне 
регулације дела јужне радне зоне Гајдо-
бра и северне радне зоне Нова Гајдобра 

и извештаја о стратешкој процени на јав-
ни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе о времену и месту одржавања 
јавне расправе, као и друге информације 
које су од значаја за јавни увид.

8.

Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени обезбедиће инвес-
титор, Општина Бачка Паланка.

9.

Ово Решење ће се доставити 
Скупштини Општине Бачка Паланка, 
ради уграђивања у Одлуку о изради Пла-
на детаљне регулације дела јужне радне 
зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова 
Гајдобра.

О б р а з л о ж е њ е

Изради предметног плана присту-
па се на основу Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације дела јужне радне 
зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова 
Гајдобра и објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

Сходно одредбама из члана 5. За-
кона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник 
РС'', број 135/2004 и 88/2010), Одељење за 
урбанизам и грађевинарство општинске 
управе Општине Бачка Паланка у пос-
тупку доношења овог решења, имајући 
у виду територију плана, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући 
развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на жи-
вотну средину, утврдио је да предметни 
план представља оквир за одобравање 
будућих развојинх пројеката и подле-
же обавези израде стратешке процене 
утицаја на животну средину, у смислу 
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој 
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процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/2004 и 
88/2010).

На подручју обухваћеном грани-
цом плана, у оквиру стратешке процене, 
разматраће се постојеће стање животне 
средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макролокацију, док се неће раз-
матрати прекогранична природа утицаја 
с обзиром да се не очекује негативан ути-
цај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени 
Плана детаљне регулације дела јужне 
радне зоне Гајдобра и северне радне зоне 
Нова Гајдобра ће обухватити обавезне 
елементе утврђене у члану 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник 
РС'', број 135/04 и 88/2010).

На основу наведеног, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Општинске 
управе Општине Бачка Паланка донело 
је решење као у диспозитиву.

Руководилац
 Одељења за урбанизам 

и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.
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