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Члан 2.

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исп., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС,132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 9. став
1. 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,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40.
став 1. тачка 5. Статута општине Бачка
Паланка („Службени лист општине
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
6. седници, одржаној 26. фебруара 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
ГАЈДОБРА
Члан 1.
Приступа се изради Планa генералне регулације насеља Гајдобра (у
даљем тексту: План).

Опис прелиминарне
обухвата Плана:

границе

-- са северне стране: јужном
међом пољског пута, парцела
3576, северна међа парцеле
1498 и 3581 у дужини од око
132 m, северном међом парцеле
3582, источном међом парцеле
3581, северном међом железничке пруге, парцела 1468;
-- са источне стране: источном
међом железничке пруге Бачка
Паланка - Кула, парцела 1481,
парцелама 1482, 1483 и 1484;
-- са јужне стране: западном
међом канала, парцела 1368,
западном међом канала парцела 3439, северном међом
парцела 3613, источном међом
парцеле 2682/3, северном границом парцеле 3439, источном
међом парцеле 2680 и 2631 и
границом са К.О. Нова Гајдобра;
-- са западне стране: источном
међом пољских путева, парцеле 3552 северну границу
парцеле 3554, источном границом парцеле 2626, западном
међом пољског пута парцела
1320 и јужном границом пољског пута на парцели 3555,
затим источном међом парцела 3555, 2595, 2593, 3438 и
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2569, северном међом парцеле
3558, источном међом парцеле
3557, северном међом канала
парцела 3437 у дужини од
цца 430 м затим иде у правцу
севера и пресеца парцелу 2526
до међне тачке између парцела 3558 и 2526, затим иде у
правцу истока и прати јужну
међу пољског пута парцеле
3558, источном међом пољског
пута парцела 3566, јужном
међом парцеле 2290, западном
међом парцела 2290, 2289, пресеца парцелу 3567, 2278/1, 325 и
322, источном међом пољских
путева, парцеле 3580.
Ова Одлука садржи оквирну прелиминарну границу планског подручја.
Коначна граница планског подручја биће
дефинисана најкасније у фази израде
Нацрта плана. Оквирна граница планског подручја дата је у оквиру графичког
прилога који је саставни део ове одлуке.
Укупна површина у прелиминарном обухвату Плана је cca 295 ha.
Члан 3.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: Одлука о усаглашавању
спроведеног
поступка
усвајања Просторног плана општине
Бачка Паланка са Законом о планирању
и изградњи („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр. 25/2019). Израда
Плана иницирана је од стране Oпштинског одељења за урбанизам и грађевинарство.
Члан 4.
Основни циљ израде Плана је
стварање услова за просторно уређење и
изградњу подручја, израда урбанистичке
документације за насеље као предуслов
за изградњу и уређење, дефинисање
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границе грађевинског подручја насеља,
дефинисање површина јавне намене,
дефинисање зона и целина у складу са
потребама становништва и плановима
неопходним за развој насеља Гајдобра,
дефинисање правила уређења и правила
грађења, дефинисање траса и капацитета
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Циљеви уређења и изградње
насеља Гајдобра су: урбанизација насеља
у складу са потребама, усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену,
дефинисање грађевинских парцела и
приступних саобраћајница, стварање
услова за инфраструктурно опремање
насеља, дефинисање претежних намена
површина, одређивање површина јавне
намене, дефинисање траса, капацитета и
прикључака на саобраћајну и комуналну
инфраструктуру, дефинисање правила
уређења и правила грађења, заштита
животне средине и природних целина.
Члан 5.
У циљу израде Плана надлежни
орган за послове државног премера и
катастра уступа одговарајуће постојеће
дигиталне подлоге, односно дигиталне
податке, 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.
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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 12
(дванаест) месеци од дана прибављања
одговарајућих дигиталних подлога,
односно дигиталних података.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Планa генералне регулације насеља
Гајдобра, а пре израде нацрта планског
документа који подлеже стручној контроли, носилац израде плана организује
рани јавни увид.
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 носиоца израде плана и траје
15 дана од дана оглашавања.
Излагање Плана на јавни увид
оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
Јавни увид Плана одржаће се у
згради Општине Бачка Паланка, Краља
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интернет страници Општине на адреси www.
backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је
Решење које је донело Одељење за урба-
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низам и грађевинарство, Општинске
управе Општине Бачка Паланка, под
редним бројем IV-05-501-2-2/2021 од дана
8. јануара 2021. године, којим је утврђено
да је за израду Плана генералне регулације насеља Гајдобра, потребно израдити Стратешку процену утицаја плана
на животну средину.
Члан 10.
План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 6 (шест)
примерака у аналогном и 7 (седам) примерака у дигиталном облику.
Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања потписује
Обрађивач планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено лице органа који
је донео План.
Потписане примерке Плана у
аналогном облику оверавају Обрађивач
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана
и овлашћено лице органа који је донео
План.
1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 1 (један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који
је донео План.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 2 (два) примерка у дигиталном
облику чувају се у органу надлежном за
спровођење Плана.
1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 1 (један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви МЗ Гајдобра.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 2 (два) примерка у дигиталном
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облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка
Паланка.
1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном
регистру планских докумената.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-11/2021
Дана: 26. фебруара 2021. године
Бачка Паланка
Председник
Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.
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Милана Курепе у дужини од
око 130 m;

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исп., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС,132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др. закон и 9/2020), 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,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40.
став 1. тачка 5. Статута општине Бачка
Паланка („Службени лист општине
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
6. седници, одржаној 26. фебруара 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и
допуна Плана генералне регулације
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2020).
Члан 2.
Граница обухвата Измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка (у даљем тексту: Измена и допуна)
је дефинисана:
-- са северне стране: границом
између блокова 48 и 45 дуж
улице Краља Петра I од ул. Трг
братства јединства до улице

-- са источне стране: осовином
улице Милана Курепе од улице
Краља Петра I до улице Југословенске армије у дужини од
око 220 m;
-- са јужне стране: осовином
улице Југословенске армије
од улице Милана Курепе до
улице Трг братства јединства у
дужини од око 183 m;
-- са западне стране: осовином
улице Трг братства јединства
од улице Југословенске армије
до улице Краља Петра I у
дужини од око 223 m.
Укупна
површина
обухвата
измена Плана износи око 3,54 ha.
Саставни део је графички приказ
Прелиминарне границе подручја обухваћеног Планом.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена
и допуна Плана је Одлука о усаглашавању спроведеног поступка усвајања
Просторног плана општине Бачка
Паланка са Законом о планирању и
изградњи („Службени лист Општине
Бачка Паланка», бр. 25/2019).
Члан 4.
Основни циљ израде Измена и
допуна Планa генералне регулације
Бачка Паланка (у даљем тексту: Измене
и допуне Плана) је циљана измена и
допуна ради промене намене и дефинисања правила уређења и грађења у делу
блоку 48 у Бачкој Паланци.

1. март 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 5.
За предметно планско подручје
подлоге представља катастарско-топографски план.
Члан 6.
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Општине Бачка Паланка и траје 15 дана.
Рани јавни увид у елаборат одржаће се у
згради Општине Бачка Паланка, Краља
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интернет страници Општине Бачка Паланка
на адреси www.backapalanka.rs.

За дефинисање садржине Измена
и допуна Плана, графички део се израђује
као карте у којима се представљају
постојеће стање и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима.

Излагање Нацрта Измена и
допуна Плана на јавни увид врши се
после обављене стручне контроле. Излагање Нацрта Измена и допуна Плана
на јавни увид оглашава се у дневном и
локалном листу и траје 30 дана од дана
оглашавања. Јавни увид у Нацрт Измена
и допуна Плана одржаће се у згради
Општине Бачка Паланка, Краља Петра I
16 у Бачкој Паланци и на интернет страници Општине Бачка Паланка на адреси
www.backapalanka.rs.

Члан 7.

Члан 9.

Средства за израду Измена и
допуна Плана обезбедиће се у буџету
Општине Бачка Паланка.

Саставни део ове одлуге је
Решење које је донело Одељење за урбанизам и грађевинарство, Општинске
управе Општине Бачка Паланка, под
редним бројем IV-05-501-2-3/2021 од дана
8. јануара 2021. године, којим је утврђено
да за израду Измена и допуна Плана,
није потребно израдити Стратешку процену утицаја плана на животну средину.

Измене и допуне Плана садржи
текстуални део, који се састоји из правила уређења и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.

Носилац израде Измена и допуна
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.
Пре израде Нацрта Измена и
допуна Плана, Носилац израде плана
организује рани јавни увид. Предмет
раног јавног увида јесте елаборат који
се припрема у почетним фазама израде
планског документа. Излагање елабората
на рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници

Члан 10.
План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у пет примерака у аналогном облику и шест примерака у дигиталном облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и један примерак Плана у дигиталном облику чува се у архиви органа
који је донео План (Скупштина општине
Бачка Паланка).
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику
и два примерка Плана у дигиталном
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облику чувају се у органу надлежном за
спровођење Плана (Општинска управа
општине Бачка Паланка, Одељење за
урбанизам и грађевинарство).
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и два примерка Плана у дигиталном облику чувају се у ЈП „Стандард“,
Бачка Паланка.
Један примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру планских докумената.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-12/2021
Дана: 26. фебруара 2021. године
Бачка Паланка
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