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Члан 2.

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС и 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 Републике Србије", бр. 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 37. став 1. тачка
5. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка", брoj 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, по
прибављеном мишљењу Комисије за
планове, на својој 7. седници, одржаној
дана 10. октобра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне
регулације Ромског насеља „Черга“
и улице Кордунашка у Бачкој
Паланци
Члан 1.
Приступа се изради Плана
детаљне регулације Ромског насеља
„Черга“ и улице Кордунашка у Бачкој
Паланци (у даљем тексту: План).

Основни циљ израде Плана је
просторно уређење и стварање услова за
озакоњење и изградњу на подручју које
је неуређено, комунално неопремљено,
запоседнуто нелегалном градњом и са
проблемом неусловног становања становника слабијег социјалног статуса.
Планом је потребно дефинисати коридоре јавног земљишта као услова за
изградњу инфраструктуре и комунално
опремање, дефинисати намене по зонама
и деловима блокова, трасирати јавне
саобраћајнице и дефинисати правила
уређења и правила грађења.
Члан 3.
Овом Одлуком се дефинише прелиминарна граница планског подручја.
Коначна граница планског подручја биће
дефинисана у фази израде Нацрта плана.
Граница планског подручја дата је
у оквиру графичког прилога који је саставни део ове одлуке.
Опис
прелиминарне границе
планског подручја:
Почетна тачка прелиминарне границе обухвата плана је тачка 01, која је
североисточна међна тачка парцеле 1414.
Од тачке 01 граница обухвата
плана иде на североисток преко парцеле 7298 до тачке 02, која је југоисточна
међна тачка парцеле 1336.
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Граница обухвата од тачке 02 иде
на запад јужном границом парцеле 1336
до тачке 03 која се налази на 17,7 m од
тачке 02.
Од тачке 03 граница обухвата
води на север до тачке 04, која се налази
на 11,1 m северно од тачке 03, у оквиру
парцеле 1336.
Од тачке 04 граница обухвата иде
на североисток до тачке 05, која је североисточна међна тачка парцеле 1336.
Граница обухвата даље води на
североисток северозападном границом
парцела 1335, 1334, 1333, 1331, 1329, 1327,
1325, 1323, 1321, 1319 и 1316 до тачке 06
која је североисточна тачка парцеле 1316.
Од тачке 06 граница води источном границом парцеле 1316 и југозападном границом парцеле 23777 до тачке 07,
која је југозападна међна тачка парцеле
23777.
Граница затим, од тачке 07 води
на североисток југоисточном границом
парцеле 23777 до тачке 08, која је средишња северна тачка парцеле 22950.
Од тачке 08 граница води на север
преко парцеле 23777 до тачке 09, која је
наспрамна средишња северна тачка парцеле 23777.
Од тачке 09 граница иде даље на
север преко парцеле 22944 до тачке 10
која је јужна тачка парцеле 22935.
Граница од тачке 10 води на запад
северном границом парцеле 22944 до
тачке 11, која се налази 101,4 m западно
од тачке 10 а на северној граници парцеле 22944.
Од тачке 11 граница води северно
од тачке 12 која је југоисточна тачка парцеле 22933.
Од тачке 12 граница иде ка западу
јужном границом парцеле 22934 до тачке
13 која је југозападна граница парцеле
22934.
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Граница наставља од тачке 12 јужном границом парцела 7440, 974/1, 1037/1,
1037/4, 1035/1, 1033/3, 1033/2, 1033/1 до
тачке 14, која је средишња јужна тачка
парцеле 1033/1.
Од тачке 14 граница води на југозапад преко парцеле 952 до тачке 15, која
је северозападна тачка парцеле 1041/1.
Од тачке 15 граница води на југ
западном границом парцела 1041/1,
1041/2, 1041/3, 1041/4, 1041/5, 1041/6,
1041/7 до тачке 16, која је југозападна
тачка парцеле 1041/7.
Граница обухвата од тачке 16 води
на југозапад северозападном границом
парцеле 1065 делом северозападне границе парцеле 1066 до тачке 17, која је
југоисточна међна тачка парцеле 1340.
Од тачке 17 граница иде на југозапад преко парцеле 1338/1 до тачке 18,
која се налази 9,7 m северно од тачке 19,
на правцу који од тачке 19 води на север
паралелно са западном границом парцеле 1338/1 а преко парцеле 1338/1.
Тачка 19 налази се 12,88 m источно
од тачке 20 која је југозападна међна
тачка парцеле 1338/1, на јужној граници
парцеле 1338/1.
Граница обухвата од тачке 19
води за запад јужном границом парцеле
1338/1 до тачке 20 која је југозападна
међна тачка парцеле 1338/1.
Од тачке 20 граница обухвата
води на југозапад преко парцеле 7298/1
до тачке 21, која је северозападна међна
тачка парцеле 1413.
Од тачке 21 граница обухвата иде
на исток северном границом парцела
1413 и 1414 до почетне тачке 01 која је
североисточна међна тачка парцеле 1414.
Прелиминарна граница планског
подручја дата је у оквиру графичког прилога Катастарско - топографски план са
оквирном границом планског подручја.
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Укупна површина планског подручја износи cca 2ha 31а 72 m2.
Члан 4.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: План генералне регулације насеља Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
16/2011 и „Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 22/2012- измене и допуне),
који је дао генерална просторна решења,
правила за уређење и коришћење простора за изградњу у зонама индивидуалног становања и социјалног становања и
критеријуме заштите животне средине.
План генералне регулације насеља
Бачка Паланка је дао основне принципе,
визију, циљеве и концептуални оквир
планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја.
Члан 5.
За предметно планско подручје
подлоге за израду Плана представљају
дигитални
катастарско-топографски
план на подлози израђен за подручје
Плана и дигитални ортофото насеља
Бачка Паланка.
Члан 6.
План обавезно садржи текстуални
део, који се састоји из правила уређења
и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.
План детаљне регулације садржи
нарочито:
-- границу плана и обухват
грађевинског подручја,
-- поделу простора на посебне
целине и зоне,
-- намену земљишта,
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-- регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање 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
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
-- мере заштите културно – историјских споменика и заштићених природних целина,
-- локације за које се обавезно
израђује урбанистички пројекат,
-- правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама,
-- друге елементе значајне за
спровођење плана детаљне
регулације (економску анализу
и процену улагања из јавног
сектора).
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.
Рок за израду материјала за рани
јавни увид Плана је месец дана од доношења Одлуке а рок за израду Нацрта
Плана 3 месеца од добијања извештаја са
раног јавног увида.
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Члан 8.
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 9.
Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету Општине Бачка
Паланка.
Члан 10.
Саставни део ове одлуге је
Решење које је донело Одељење за урбанизам и грађевинарство, Општинске
управе Општине Бачка Паланка, под
редним бројем IV-05-501-2-3/2016, од
дана 21.09.2016. године, којим је утврђено
да за израду Плана детаљне регулације
Ромског насеља „Черга“ и улице Кордунашка у Бачкој Паланци, није потребно
израдити Стратешку процену утицаја
плана на животну средину.
Члан 11.
После доношења одлуке о изради
урбанистичког плана, 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 на
интернет страници доносиоца плана и
траје 15 дана од дана објављивања.
План, пре подношења органу
надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни
увид. Стручну контролу врши Комисија
за планове Скупштине општине Бачка
Паланка.
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 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-61/2016
10. октобар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике
Србије'', број 135/2004 и 88/2010) и члана
13. Одлуке о организацији Општинске
управе (''Службени лист Општине Бачка
Паланка'' број 2/2009 и 19/2010), Општин-
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ска управа Општине Бачка Паланка,
Одељење за урбанизам и грађевинарство, д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
Није
потребно
приступити
изради стратешке процене утицаја на
животну средину План детаљне регулације ромског насеља ''Черга'' и Улице
Кордунашка у Бачкој Паланци.
Општинска управа
Општине Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Број: IV-05-501-2-3/2016
Дана: 21. 09. 2016. године
Бачка Паланка
Руководилац
Одељења за урбанизам
и грађевинарство,
Милкица Петржљан, с.р.
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