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Члан 2.

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон)
и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
Општине Бачка Паланка („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 дана 15. јун
2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради Планa детаљне
регулације блока 50 у
Бачкој Паланци
Члан 1.
Приступа се изради Планa
детаљне регулације блока 50 у Бачкој
Паланци.

Основни циљ израде Планa
детаљне регулације блока 50 у Бачкој
Паланци (у даљем тексту: Плана) је
измена правила парцелације и препарцелације, планираних намена и правила
уређења и грађења.
Члан 3.
Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја у којем се планирају измене. Коначна граница планског подручја биће дефинисана у фази
израде Нацрта плана.
Оквирна граница планског подручја дата је у оквиру графичког прилога
који је саставни део ове одлуке.
Површина простора који је предмет Плана износи око 12,81ha.
Члан 4.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 16/2011 и
22/2012). Израда Плана иницирана је од
стране Oпштинског одељења за урбанизам и грађевинарство.
Члан 5.
У циљу израде Плана надлежни
орган за послове државног премера и
катастра уступа постојеће копије катас-
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тарских подлога, катастар подземних
водова, као и орто-фото снимке без накнаде.
Члан 6.
План обавезно садржи текстуални
део, који се састоји из правила уређења
и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.
За дефинисање садржине Плана,
графички део се израђује као карте у
којима се представљају постојеће стање
и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету Општине Бачка
Паланка.
Носилац израде Плана је Одељење
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Oпштине Бачка Паланка.
Израда Плана уступа се ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства и
јединства 36, Бачка Паланка.
Рок за израду Нацрта Плана је 3
(три) месеца од дана прибављања одговарајућих подлога.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Планa детаљне регулације блока 50 у
Бачкој Паланци, носилац израде плана
организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине,
могућим решењима за урбану обнову,
као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и
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позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се
седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на
интернет страници доносиоца плана и
траје 15 дана од дана објављивања.
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 I 16 у Бачкој Паланци и на интернет презентацији Општине на адреси
www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је
Решење које је донело Одељење за урбанизам и грађевинарство, Општинске
управе општине Бачка Паланка, под редним бројем IV-05-501-2-3/2018, од дана 6.
јуна 2018. године, којим је утврђено да за
израду Плана детаљне регулације блока
50 у Бачкој Паланци, није потребно израдити Стратешку процену утицаја плана
на животну средину.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-38/2018
15. јун 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Члан 3.

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон)
и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
Општине Бачка Паланка („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 дана 15. јуна
2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради измена Планa генералне
регулације насеља Младеново
Члан 1.

Ова Одлука садржи границу
планског подручја у којем се планирају
измене.
Граница планског подручја дата је
у оквиру графичког прилога који је саставни део ове одлуке.
Измене Плана се односе на кат.
парц бр. 2794 К.О. Младеново, која се
припаја грађевинском подручју насељеног места Младеново у циљу проширења
насељског гробља.
Површина простора блока који је
предмет Измена Плана износи око 3ha
29а 79m2.
Члан 4.
Основ за израду Измена Плана
представља Просторни план Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Oпштине Бачка Паланка“, бр. 20/2012).
Измене Плана инициране су од стране
Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка
Паланка након анализираног захтева
управљача месним гробљем.
Члан 5.

Приступа се изради Измена Планa
генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 6/2011 и 8/2013).

За предметно планско подручје
подлоге представља катастарско-топографски план.

Члан 2.

Члан 6.

Основни циљ израде Измена
Планa генералне регулације насеља
Младеново (у даљем тексту: Измене
Плана) је циљана измена за проширење
насељског гробља. Планирано проширење насељског гробља захтева и проширење обухвата Плана генералне регулације насеља Младеново.

Измена Плана обавезно садржи
текстуални део, који се састоји из правила уређења и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.
За дефинисање садржине Измена
Плана, графички део се израђује као
карте у којима се представљају постојеће
стање и планска решења одговарајућим
цртежима и графичким симболима.
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Члан 7.
Средства за израду Измена Плана
обезбедиће се у буџету Општине Бачка
Паланка.
Носилац израде Измена Плана је
Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Oпштине Бачка
Паланка.
Израда Измена Плана уступа се
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка.
Рок за израду Нацрта Измена
Плана је 3 (три) месеца од дана прибављања одговарајућих подлога.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Измена Плана генералне регулације
насеља Младеново, носилац израде
плана организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана,
могућим решењима за развој просторне
целине, могућим решењима за урбану
обнову, као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и
позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се
седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на
интернет страници доносиоца плана и
траје 15 дана од дана објављивања.
Излагање Измена Плана на јавни
увид оглашава се у дневном листу и
локалном листу и траје 30 дана.
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Јавни увид Измена плана одржаће
се у згради Општине Бачка Паланка,
Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци и
на интернет презентацији Општине на
адреси www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је Решење
које је донело Одељење за урбанизам
и грађевинарство, Општинске управе
Општине Бачка Паланка, под редним
бројем IV-05-501-2-1/2018, од дана 6. јуна
2018. године, којим је утврђено да за
израду Измена плана генералне регулације насеља Младеново, није потребно
израдити Стратешку процену утицаја
плана на животну средину.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-39/2018
15. јун 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Члан 3.

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон)
и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
општине Бачка Паланка („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 дана 15. јуна
2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради измена Планa генералне
регулације насеља Гајдобра
Члан 1.

Ова Одлука садржи границу
планског подручја у којем се планирају
измене.
Граница планског подручја дата је
у оквиру графичког прилога који је саставни део ове одлуке.
Обухват Измена Плана дефинисан
је Планом генералне регулације насеља
Гајдобра („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 13/2008 и 10/2017).
Измене Плана се односе на катастарске
парцеле, које се по Плану генералне
регулације Гајдобра налазе у блоку 24.
Површина простора блока који је
предмет Измена Плана износи око 2ha
27а 09m2.
Члан 4.
Основ за израду Измена Плана је
План генералне регулације насеља Гајдобра („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 13/2008 и 10/2017). Измене
Плана инициране су од стране Одељења
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Члан 5.

Приступа се изради Измена
Планa генералне регулације насеља Гајдобра („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 13/2008 и 10/2017).

За предметно планско подручје
подлоге представља катастарско-топографски план.

Члан 2.

Члан 6.

Основни циљ израде Измена
Планa генералне регулације насеља Гајдобра (у даљем тексту: Измене Плана)
је циљана измена за промену намене у
блоку 24 из становања у радну зону –
производно складишне делатности.

План обавезно садржи текстуални
део, који се састоји из правила уређења
и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.
За дефинисање садржине Плана,
графички део се израђује као карте у
којима се представљају постојеће стање
и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима.
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Члан 7.
Средства за израду Измена Плана
обезбедиће се у буџету Општине Бачка
Паланка.
Носилац израде Измена Плана је
Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Oпштине Бачка
Паланка.
Израда Измена Плана уступа се
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка.
Рок за израду Нацрта Измена
Плана је 3 (три) месеца од дана прибављања одговарајућих подлога.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Измена Плана генералне регулације
насеља Гајдобра, носилац израде плана
организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине,
могућим решењима за урбану обнову,
као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и
позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се
седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на
интернет страници доносиоца плана и
траје 15 дана од дана објављивања.
Излагање Измена Плана на јавни
увид оглашава се у дневном листу и
локалном листу и траје 30 дана.
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Јавни увид Измена плана одржаће
се у згради Општине Бачка Паланка,
Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци и
на интернет презентацији Општине на
адреси www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је Решење
које је донело Одељење за урбанизам
и грађевинарство, Општинске управе
Општине Бачка Паланка, под редним
бројем IV-05-501-2-2/2018, од дана 6.
јуна 2018. године, којим је утврђено да
за израду Измена плана генералне регулације насеља Гајдобра, није потребно
израдити Стратешку процену утицаја
плана на животну средину.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-40/2018
15. јун 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр.
135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 37.
став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка
Паланка („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 дана
15. јуна 2018. године, доноси:

20. јун 2018. године

Коначна граница планског подручја
биће дефинисана у фази израде Нацрта
плана.
Оквирна граница планског подручја
дата је у оквиру графичког прилога који је
саставни део ове одлуке.
Обухват Плана дефинисан је границама катастарских парцела број 896, 897/3,
897/1, 897/2 и 935 у К.О. Товаришево, које
се по Плану генералне регулације Товаришева налазе у блоку 22.
Површина простора блока који је
предмет Плана износи око 1,33ha.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о изради Планa детаљне регулације
дела блока 22 у Товаришеву

Основ за израду Плана је документација вишег реда: План генералне регулације насеља Товаришево („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 42/2012).
Израда Плана иницирана је од стране
Oдељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка
Паланка ради дефинисања преломних
тачака потребних за разграничење јавних
површина.

Члан 1.

Члан 5.

У циљу израде Плана надлежни
Приступа се изради Планa детаљне
регулације дела блока 22 у Товаришеву (у орган за послове државног премера и
катастра уступа постојеће копије катастардаљем тексту: План).
ских подлога, катастар подземних водова,
као и орто-фото снимке без накнаде.
Члан 2.
Основни циљ израде Плана је дефиЧлан 6.
нисање регулационих линија са преломним
План обавезно садржи текстуални
тачкама неопходним за формирање јавних
површина и стварање основних услова за део, који се састоји из правила уређења и
правила грађења, графички део и обавезне
просторно уређење и изградњу.
прилоге.
Члан 3.

За дефинисање садржине Плана,
графички део се израђује као карте у
Ова Одлука садржи оквирну гра- којима се представљају постојеће стање и
ницу планског подручја.
планска решења одговарајућим цртежима
и графичким симболима.
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Доношењем Одлуке за израду
плана детаљне регулације у обухваћеном делу насеља, прописује се забрана
градње нових објеката, до усвајања
Плана, а најдуже годину дана од доношења Одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету Општине Бачка
Паланка.
Носилац израде Плана је Одељење
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Oпштине Бачка Паланка.
Израда Плана уступа се ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства и
јединства 36, Бачка Паланка.
Рок за израду Нацрта Плана је 6
(шест) месеци од дана достављања овереног дигиталног плана.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Плана детаљне регулације дела блока
22 у Товаришеву, носилац израде Плана
организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине,
могућим решењима за урбану обнову,
као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и
позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се седам
дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и траје 15
дана од дана објављивања.
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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 I 16 у Бачкој Паланци и на интернет презентацији Општине на адреси
www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је Решење
које је донело Одељење за урбанизам
и грађевинарство, Општинске управе
Општине Бачка Паланка, под редним
бројем IV-05-501-2-5/2018 од дана 12.
јуна 2018. године, којим је утврђено да за
израду Плана детаљне регулације дела
блока 22 у Товаришеву, није потребно
израдити Стратешку процену утицаја
плана на животну средину.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-42/2018
15. јун 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

528 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. јун 2018. године

20. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 16/2018 - страна 529

530 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. јун 2018. године

20. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 16/2018 - страна 531

532 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

151

20. јун 2018. године

Члан 3.

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон)
и члана 37. став 1. тачка 5. Статута
Општине Бачка Паланка („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 дана 15. јуна
2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради Планa детаљне регулације
северног дела насеља Нештин
намењеног радној површини и
породичном становању
Члан 1.
Приступа се изради Планa
детаљне регулације северног дела
насеља Нештин намењеног радној површини и породичном становању (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Основни циљ израде Плана је
дефинисање регулационих линија са
преломним тачкама неопходним за формирање јавних површина и стварање
основних услова за просторно уређење и
изградњу.

Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја.
Коначна граница планског подручја биће дефинисана у фази израде
Нацрта плана.
Оквирна граница планског подручја дата је у оквиру графичког прилога
који је саставни део ове одлуке.
Обухват Плана дефинисан је границама катастарских парцела број 461,
462, 428, 427/1, 427/2,427/3, 426, 419 и
делова катастарске парцеле 4743 у К.О.
Нештин.
Површина простора који је предмет Плана износи око 1,3 ha.
Члан 4.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: Просторни план
општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
20/2012). Израда Плана инициранa је од
стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине
Бачка Паланка ради дефинисања преломних тачака потребних за разграничење јавних површина.
Члан 5.
У циљу израде Плана надлежни
орган за послове државног премера и
катастра уступа постојеће копије катастарских подлога, катастар подземних
водова, као и орто-фото снимке без накнаде.
Члан 6.
План обавезно садржи текстуални
део, који се састоји из правила уређења
и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.
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За дефинисање садржине Плана,
графички део се израђује као карте у
којима се представљају постојеће стање
и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима.
Доношењем Одлуке за израду
плана детаљне регулације у обухваћеном делу насеља, прописује се забрана
градње нових објеката, до усвајања
Плана, а најдуже годину дана од доношења Одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету Општине Бачка
Паланка.
Носилац израде Плана је Одељење
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Израда Плана уступа се ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства и
јединства 36, Бачка Паланка.
Рок за израду Нацрта плана је 6
(шест) месеци од дана достављања овереног дигиталног плана.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Планa детаљне регулације северног дела
насеља Нештин намењеног радној површини и породичном становању, носилац
израде Плана организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана,
могућим решењима за развој просторне
целине, могућим решењима за урбану
обнову, као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и
позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
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Рани јавни увид оглашава се седам
дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и траје 15
дана од дана објављивања.
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 I 16 у Бачкој Паланци и на интернет презентацији Општине на адреси
www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је Решење
које је донело Одељење за урбанизам
и грађевинарство, Општинске управе
Општине Бачка Паланка, под редним
бројем IV-05-501-2-4/2018 од дана 12.
јуна 2018. године, којим је утврђено да за
израду Планa детаљне регулације северног дела насеља Нештин намењеног радној површини и породичном становању,
није потребно израдити Стратешку процену утицаја плана на животну средину.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-43/2018
15. јун 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

534 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. јун 2018. године

20. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 16/2018 - страна 535

536 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. јун 2018. године

20. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 16/2018 - страна 537

538 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. јун 2018. године

20. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 16/2018 - страна 539

540 страна - Број 16/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. јун 2018. године

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Страна

147 ОДЛУКА о изради Планa детаљне
регулације блока 50 у Бачкој Паланци . 509
148 ОДЛУКА о изради измена Планa
генералне регулације насеља
Младеново ................................................ 514
149 ОДЛУКА о изради измена Планa
генералне регулације насеља Гајдобра . 520
150 ОДЛУКА о изради Планa детаљне
регулације дела блока 22 у Товаришеву . 526
151 ОДЛУКА о изради Планa детаљне
регулације северног дела насеља
Нештин намењеног радној површини
и породичном становању ........................ 532

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник мр Лука Станић, текући рачун бр.
840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

