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На основу члана 46. став 1. Зако-
на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
24/11), члана 9. став 5. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС” број 135/04 и 
88/10)  и члана 38. Статута Општине Ба-
чка Паланка («Службени лист Општине 
Бачка Паланка» број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, по 
прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на 7. седници одржаној 18. де-
цембра 2012. године доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана генералне 

регулације насеља Силбаш

Члан 1.

Приступа се изради Плана ге-
нералне регулације насеља Силбаш (у 
даљем тексту: План). Основни циљ изра-
де Плана је утврђивање стратегије раз-
воја и просторног уређења насеља, као и 
правила уређења и грађења.

Члан 2.

Опис прелиминарног обухва-
та Плана генералне регулације насеља 
Силбаш:

Обухват Плана генералне регу-
лације насеља Силбаш дефинисан је 

границом која почиње на крајњем севе-
ру насеља од тачке описа 1, на тромеђи 
катастарских парцела 81, 2909 и 2910. Од 
ове тачке граница скреће ка југу, иде до 
Улице Светозара Марковића, тачке опи-
са 2, тромеђе катастарских парцела 80, 
1465 и 2910. Ту се ломи северном стра-
ном улице, иде до краја и излази на тачку 
описа 3, источну страну Улице Нушиће-
ве , односно међу катастарских парцела 
2913 и 1465. 

Од тачке 3 граница скреће према 
југу, пресеца Улицу Светозара Марко-
вића преко тачака описа 4 (тромеђа ка-
тастарских парцела 1465, 1474 и 2913) и 5 
(тромеђа катастарских парцела 4362,1474 
и 2965/1) и долази до тачке описа 6, на 
источном пресеку улица Штурове и Ну-
шићеве  (тромеђа катастарских парцела 
2965/2, 443 и 1466/1). Са ове тачке креће 
у правцу истока, прати северну границу 
гробља (катастарске парцеле 443, 444 и 
445), прелазећи тачке описа 7, 8 и 9 и из-
лази на тачку описа 10.

Од тачке 10 граница наставља у 
правцу североистока дужином од 72m до 
тачке описа 11, на међи парцела 2963/1 и 
2956.

Од тачке 11, под правим углом 
граница скреће на југоисток дужином од 
118m и југозападном границом парцеле 
2956 иде до тачке описа 12 (тромеђа ка-
тастарских парцела 2956, 2963/1 и 4244), 
у правцу пресеца пут Силбаш – Деспото-
во (кат. парцела 4244) до тачке описа 13.
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Од тачке 13, граница дужином од 
72m прати јужну страну пута Силбаш – 
Деспотово, до тачке описа 14  (тромеђа 
катастарских парцела 4244, 446 и 2978).

Од тачке 14, граница наставља у 
правцу југозапада и јужном страном Ма-
сарикове улице прелази тачке описа 15 
(тромеђа катастарских парцела 446, 2978 
и 4410) 16 (тромеђа катастарских парцела 
446, 2971 и 4410) и 17 (међа катастарских 
парцела 2967 и 446), до тачке 18 (тромеђа 
катастарских парцела 446, 447 и 2966), 
на 150m од Улице Нушићеве.

Граница скреће у правцу истока 
преко описних тачака 19 (тромеђа ка-
тастарских парцела 447, 450 и 2966) , 20 
(тромеђа катастарских парцела 1971, 450 
и 4410), 21 (тромеђа катастарских парце-
ла 450, 4410 и 2972) и  22 (тромеђа катас-
тарских парцела 2972, 1455 и 450) до та-
чке 23 (међа катастарских парцела 1455 и 
4301). Овде се ломи у правцу југа и исто-
чном страном парцеле 1455 (железничке 
пруге), преко тачака описа 24, 25, 26, и 27 
и излази на петровачки пут, односно та-
чку описа 28 (међа катастарских парцела 
1455, и 3020).

Одавде, северном страном пута 
иде према истоку у дужини од око 450m 
до тачке описа 29, ту пресеца петровачки 
пут (катастарска парцела 1457) и обила-
зећи парцеле 1454, 1453, 1452 и 1450, пре-
ко тачака описа 30, 31 и 32,   долази до та-
чке 33, на тромеђи катастарских парцела 
1450, 1454 и 3563). Одавде, наставља ју-
гоисточном страном парцеле 1454, преко 
описне тачке 34 (међа катастарских пар-
цела 1464 и 3571) до описне тачке 35 (тро-
међа катастарских парцела 1463, 1465 и 
3572).

Од тачке 35, граница сече же-
лезничку пругу Бачка Паланка – Кула 
(парцела 1456) и  парцелу канала 1449, 
по међама парцела 1449 и 1455, до тачке 
36, на преломној тачки међе наведених 
парцела. Одавде, граница прати међу ка-

тастарских парцела  канала 1449 и 1384 
дужином од око 70m, до тачке 37, на све-
реоисточној граници парцеле 1449. 

Од тачке 37, граница иде у правцу 
југозапада северном границом канала 
(катастарска парцела 1449) дужином од 
око 360m, до нове тачке 38 која се налази 
на тромеђи парцела 1422,1423 и 1449. 

Од тачке 38, граница иде на се-
верозапад дужином од око 85m, међом 
парцела 1422 и 1423 до нове тачке 39, где 
се под правим углом ломи у правцу ју-
гозапада, сече катастарске парцеле 1422, 
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1431, 1432, 
1434, 1435 и 1436 на одстојању од око 
100m од Улице браће Станковића и на 
одстојању од 235m излази на нову тачку 
40, на међи парцела 1436 и 1438/2.

Одавде граница скреће ка југоис-
току, међом парцела 1436 и 1438/2 и ду-
жином од око 200m излази  на тромеђу 
катастарских парцела 1448/2, 1438/2, 
1436, пресеца парцелу 1448/2 и на стиже 
на нову тачку описа 41, на међи парцела 
1448/2 и 4227.

Од тачке 41, граница прати јужну 
страну парцеле 1448/2, дужином од око 
180m до тачке 42 (међа катастарских пар-
цела 1448/2 и 4427) и  наставља дужином 
од око 90m, у правцу, до тачке 43, на ис-
точној страни Улице ЈНА (катастарска 
парцела 1268/1).

Граница пресеца улицу ЈНА и 
преко тачака описа 44 (тромеђа катастар-
ских парцела 1268/1, 1465 и 4228) 45, 46 
(темена катастарске парцеле 1297) долазе 
до тачке 47, на четворомеђи катастарских 
парцела 1265, 1266, 4430 и 3510. Одавде, 
прати североисточне границе парцеле 
3510, преко тачака описа 48 и 49 до тачке 
50, на темену међе катастарских парце-
ла 3511 и 1258, скреће ка северозападу и 
стиже до тачке 51 (тромеђа катастарских 
парцела 1258, 3511 и 1256). Одавде, гра-
ница описа прати северозападне границе 
катастарских парцела  3511, 3512, 3513, 
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3514 и 3515, до тачке описа 52 на тромеђи 
катастарских парцела 3515, 1246 и 4229. 
У наставку, граница обухвата иде ка се-
верозападу, уз мање ломове, преко тачака 
описа 53 (четворомеђа катастарских пар-
цела 4229, 1246, 1200 и 1245), 54 (тромеђа 
катастарских парцела 3617, 3618, 1195), 55 
и 56 (међа кат. парцела 4425 и 1472/2), 57 
и 58 (темена међе кат. парцела 1472/2 и 
3654/1), прати источну границу парцела 
3654/1 и 3654/2 до тачке  59 (тромеђа ка-
тастарских парцела 3654/2, 1997 и 1471).

У наставку, граница прати југо-
источну границу катастарске парцеле 
1471 до тачке 60 (тромеђа катастарских 
парцела 3648, 1471 и  4424). У наставку, 
граница се креће  према северозападу, 
прелазећи преко тачака описа 61, 62 и 63 
која су уједно темена међе парцеле 1471 
са парцелама 4231, 4423 и 3655, до тачке 
64 на тромеђи катастарских парцела 645, 
642 и 3655. Даље, граница скреће ка југо-
западу, уз међе парцела 642 и 3655, 641 и 
365, до тачке описа 65 на тромеђи парце-
ла 3656, 4232 и 641, иде по северној међи 
парцеле канала 4232, до тачке описа 66, 
на тромеђи парцела 3657, 4232 и  640.

Од тачке 66, граница описа прати 
међу парцела 640 и 3657 до тачке 67 (тро-
међа катастарских парцела 640, 3657 и 
645), скреће ка југоистоку преко описних 
тачака  68 и 69, на североисточној грани-
ци катастарске парцеле 645. Од тачке 69 
граница описа прати међу парцела 639 и 
2803 до тачке 70 (теме међе катастарских 
парцела 639 и 2803). Граница у наставку 
прати југоисточну границу парцеле 2803 
до тачке 71 (тромеђа катастарских пар-
цела 631, 632 и 2803). Одавде граница се 
креће преко описних тачака 72 (тромеђа 
катастарских парцела 2804, 2805 и 631) и 
73 (тромеђа катастарских парцела 2805, 
625 и 1468/2), ка истоку.

Од тачке 73, граница обухвата 
прати југозападну границу парцеле 234, 
Улице Коче поповића, до тачке 74, на 

тромеђи парцела 234, 1466/1 и 2825, ломи 
се преко западне међе парцеле 1466/1, до 
тачке 75, на четворомеђи парцела 1466/1, 
2826 и 231 и 2827. Граница затим креће 
ка северозападу, уз мање ломове, преко 
тачака описа 76 (тромеђа катастарских 
парцела 229, 230 и 2830), 77 (тромеђа ка-
тастарских парцела 2846, 226 и 2833) и 78 
(тромеђа катастарских парцела 226, 2850 
и 1), све до тачке 79 (тромеђа катастар-
ских парцела 2850, 1 и 4417).

Од тачке 79, граница обухвата 
скреће ка североистоку, уз мање ломове, 
преко тачака описа 80 (тромеђа катастар-
ских парцела 4417, 6/1 и 4216), 81 (тромеђа 
катастарских парцела 7, 8 и 24), преко те-
мена југоисточне границе парцеле 4257 – 
82 и 83,пресеца Улицу Едварда Кардеља 
(парцела 64) и стиже до тачке 84, која је 
на тромеђи катастарских парцела 64, 68 
и 4360.

Од тачке 84, граница обухвата 
Плана наставља у правцу, јужном грани-
цом парцеле 4360 и стиже до тачке 1, која 
је уједно и почетна тачка описа обухвата 
Плана.

Укупна површина прелиминарног 
обухвата Плана износи cca 260,02 ha.

Саставни део Одлуке је графички 
приказ прелиминарног обухвата.

Члан 3.

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;
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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 4.

Рок за израду нацрта Плана је 8 (осам)
месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 5.

Израда Плана уступа се ЈП «Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка››, Трг братства и јединства 36, 
Бачка Паланка, на основу годишњег про-
грама за 2013 годину.

Члан 6. 

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

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Ре-
шење да се за План генералне регула-

ције насеља Силбаш израђује стратешка 
процена утицаја плана на животну сре-
дину, које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство, Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-5/2012, од дана 
22.11.2102. године.

Члан 8.

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 у 
просторијама МЗ „Силбаш“.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-108/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
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-05-501-2-5/2012
Дана: 22. 11. 2012. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о ор-
ганизацији општинске управе Бачка Па-
ланка (''Службени лист Општине Бачка 
Паланка'', број 2/09 и 19/2010), Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство 
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

СИЛБАШ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

Члан 1.

Приступа се вршењу стратешке 
процене и изради Извештаја о стратеш-
кој процени утицаја Плана генералне 
регулације насеља Силбаш на животну 
средину ( у даљем тексту: Извештај о 
стратешкој процени).

Члан 2.

Разлози за вршење стратешке 
процене су сагледавање свих промена у 
просторно-функционалној организацији 
подручја које се планирају Планoм гене-
ралне регулације насеља Силбаш, 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.

Питања и проблеми, везани за  
заштиту животне, који ће бити разматра-
ни у Извештају о стратешкој процени, су:

1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА

 - Спровођење свих мера активне 
заштите над заштићеним при-
родним добрима.

2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА 
ДОБРА

 - Мере заштите за археолошка 
налазишта и споменике култу-
ре.

3. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

 - Проблем недовољне хије-
рархијске разноврсности на-
сељских саобраћајница;

 - недостатак бициклистичких 
стаза, чиме је овај вид са-
обраћаја посебно угрожен, по-
себно уз магистрални пут који 
пролази кроз урбано ткиво на-
сеља;

 - недостатак простора за пар-
кинг теретних и комерцијал-
них возила.

4. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

 - Регулисање водоснабдевања, 
обезбеђивањем довољних ко-
личина квалитетне пијаће воде 
свих корисника у насељу;



1648 страна - Број 43/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       26. децембар 2012. године

 - решавање одвођења атмосфер-
ских вода из насеља у контекс-
ту реконструкције појединих 
траса, као и изградње недос-
тајућих;

 - решавање проблема пречишћа-
вања свих отпадних вода у 
насељу изградњом уређаја за 
пречишћавање отпадних вода 
у насељу.

5. ПРИВРЕДА

 - Утицај развоја привреде на 
заштиту животне среди-
не у складу са принципима 
одрживог развоја, и форми-
рање јединственог катастра 
постојећих загађивача на те-
риторији Општине у циљу 
успостављања свеобухватног 
мониторинга стања животне 
средине;

 - Смањење и контрола употребе 
пестицида и других хемијских 
препарата у пољопривредној 
производњи;

 - Формирање заштитног зелени-
ла уз део мреже мелиоративних 
канала, у зони разграничења 
између становања и уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, 
између становања и комплекса 
гробља, између радне зоне и 
зоне становања.

6. ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА

- Санација и рекултивација 
свих неуређених и неп-
рописно лоцираних смет-
лишта и сточних гробаља 
насеља, као и других дег-
радираних простора.

7. ГРАЂЕВИНСКИ РЕЈОН НАСЕЉА

 - Образложење за евентуално 
проширење грађевинског рејо-
на у насељу.

Члан 3.

Извештај о стратешкој процени ће 
садржавати следеће елементе, односно 
биће сачињен по следећој методологији:

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. Садржај и циљеви Плана и њи-
хов однос са другим планови-
ма 

2. Валоризација постојећег стања 
животне средине, карактерис-
тике животне средине прос-
тора, који може бити изложен 
негативном утицају

3. Разматрани проблеми из обла-
сти заштите животне средине 
у Плану и образложење изо-
стављања одређених проблема 
у поступку процене

4. Приказ Планом предвиђених 
варијантих решења у контекс-
ту заштите животне средине

5. Резултати претходних консул-
тација са заинтересованим ор-
ганим и организацијама пово-
дом израде Стратешке процене

II  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ (СА 
ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА)

III  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ 
УТИЦАЈА ПЛАНОМ (ПРОГРАМОМ) 
ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА 
ЗАШТИТЕ
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1. Процена утицаја варијантних 
решења Плана на животну сре-
дину са мерама заштите

2. Поређење варијантних решења 
и избор најповољнијег решења 
са образложењем (укључујући 
и варијантно решење у случају 
нереализовања Плана)

3. Процена утицаја планираних 
активности на:

 - ваздух
 - воду
 - земљиште
 - флору, фауну и биодиверзитет
 - природна добра
 - пејзаж
 - становништво
 - насеље (архитектонско на-

слеђе)
 - непокретна културна добра
 - инфраструктура
4. Опис карактеристика утицаја

5. Усклађеност наведених ути-
цаја са важећим стандардима и 
прописима

6. Коришћење методологије у из-
ради стратешке процене

7. Индетификација могућих пре-
кограничних утицаја на жи-
вотну средину

8.  Мере за спречавање и ограни-
чавање негативних утицаја

IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
НИВОИМА

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Циљеви

2. Индикатори

3. Права и обавезе надлежних ор-
гана

4. Опис поступка у случају поја-
ве акцидената

5. Други елементи, у зависности 
од врсте Плана

VI ПРИКАЗ НАЧИНА 
ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА 
РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА 
КОЈИ СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПЛАН 

VII ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ 
ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

VIII ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ

Члан 4.

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 сачини-
ти мултидисциплинарни стручни тим, 
који ће се састојати од стручних особа 
из области хортикултуре, архитектуре, 
пејзажне архитектуре, биологије, хидро-
логије, електротехнике, машинства, са-
обраћаја и економије.

Рок за израду Извештаја о стра-
тешкој процени износи 8 (осам) месеци, 
од дана ступања на снагу Одлуке о из-
ради Плана генералне регулације насеља 
Силбаш.
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Члан 5.

Орган надлежан за припрему пла-
на обезбеђује учешће заинтересованих 
органа и организација и јавности на на-
чин да се излагање на јавни увид Пред-
лог Плана генералне регулације насеља 
Силбаш и Извештаја о стратешкој про-
цени истовремено оглашава у дневном 
и локалном листу, при чему се оглаша-
вају подаци о времену и месту излагања 
Предлога Плана генералне регулације 
насеља Силбаш и Извештаја о стратеш-
кој процени на јавни 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.

Члан 6.

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

Члан 7.

Ово Решење ће се доставити 
Скупштини општине Бачка Паланка, 
ради уграђивања у Одлуку о изради Пла-
на генералне регулације насеља Силбаш.

Руководилац Одељења за 
урбанизам и грађевинарство

Марија Коларов, с. р.
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На основу члана 46. став 
1. Закона о планирању и из-
градњи ("Службени гласник РС",  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11), члана 
9. став 5. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС” број 135/04 и 88/10)  и чла-
на 38. Статута општине Бачка Паланка 
(«Службени лист општине Бачка Палан-
ка» број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
својој 7. седници одржаној 18. децембра 
2012. године доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана генералне 

регулације насеља Деспотово

Члан 1.

Приступа се изради Плана гене-
ралне регулације насеља Деспотово (у 
даљем тексту: План). Основни циљ изра-
де Плана је утврђивање стратегије раз-
воја и просторног уређења насеља, као и 
правила уређења и грађења.

Члан 2.

Опис прелиминарног обухвата 
Плана генералне регулације насеља Дес-
потово:

Граница обухвата и граница 
грађевинског реона насеља Деспотово 
почиње тачком 1. која се налази у севе-
розападном делу насеља, на тромеђи 
парцела 1617, 1373 и 1616. Од тачке 1. гра-
ница се пружа ка североистоку северном 
границом парцела 1616 и 795 до тачке 2. 
која се налази на тромеђи парцела 1353/1, 
1353/4 и 795. Даље, граница наставља ка 
северозападу између парцела 1353/1 и 

1353/4 до међне тачке број 3. која се нала-
зи између парцела 1353/1, 13535/4 и 1301.

Од тачке 3. граница скреће ка ју-
гозападу јужном међом парцеле 1301 до 
међне тачке 4. која се налази на међи пар-
цела 1356 и 1300. Граница се даље пружа 
ка северпзападу до тачке 5. на међи пар-
цела 1299 и 1300. Од тачке 5 граница се 
пружа ка североистоку северном међом 
парцела 1300, 1301 и 1302 до тачке 6. која 
се налази на међи парцела 1302 и 1308/1. 
Граница се од тачке 6. пружа дуж источ-
не границе парцеле 1302 до тачке 7. која 
се налази на међи парцела 1302 и 1308/2. 
Од тачке 7. граница иде ка југозападу 
дуж јужне границе парцела 1301 и 1302 
до тачке 8. која је на међи парцела 1301 и 
1613. Од тачке 8. граница иде ка југоисто-
ку дуж источне границе парцеле 1352/1 и 
тачке 9. која је на тромеђи парцела 1352/1, 
1351/1 и 1351/2 удаљена 50m од северне 
регулацијоне линије Улице Доситејеве.

Граница се даље пружа на северо-
исток паралелно са Доситејевом улицом 
на растојању од 50m, северном грани-
цом парцела 1351/1, 1350/1, 1349/8, 1349/7, 
1349/6, 1349/5, 1348/1, 1347/1, 1346/4, 
1346/3, пресеца парцеле 1345/4, 1345/8 , 
1345/3 и 1345/6 и северном границом пар-
цела 1345/5, 1344/4, 1344/3, 1343/1, 1342/1, 
1341/1, 1340/1, 1340/3, 1339/1, 1338/1, 
1337/1, 1336/1, 1335/1, 1334/4, 1334/3, 
1333/8, 1333/7, 1333/6, 1333/5 до тачке 10. 
која се налази на тромеђи парцела 1333/1, 
1333/5 и 1612. Даље, граница сече парце-
лу 1612 и пружа се до тачке 11. која се на-
лази на међи парцела 1612 и 805. Од тачке 
11. граница прати северну међу парцеле 
805 до тачке 12. која је на тромеђи пар-
цела 1612, 806/1 и 805 и до тачке 13. која 
се налази на тромеђи парцела 805, 806/1 
и 806/2.

Од тачке 13. граница се пружа ка 
североистоку, паралелно са Доситејевом 
улицом, пратећи северну границу парце-
ла 806/1, 806/3, 807/4, 807/2, 808/2, 808/5, 
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808/4, 809/2, 810/2, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8 
до тачке 14. која се налази на тромеђи 
парцела 811/4, 811/8 и 813/1. Од тачке 14 
граница иде ка северозападу западном 
границом парцеле 813/1 до тачке 15. на 
тромеђи парцела 813/1, 8132 и 811/4. Гра-
ница се даље пружа северном границом 
парцела 813/1, 813/3 и 798/30 до тачке 16. 
која се налази на тромеђи парцела 813/2, 
798/30 и 798/28. 

Од тачке 16 граница скреће ка  југо-
истоку, паралелно са постојећом улицом, 
источном међом парцела 798/30, 798/31, 
798/32, 798/33, 798/34, 798/35, 798/36, 
798/37, 798/38, 798/39, 798/40, 798/12, 798/, 
798/42, 798/43 до тачке 17. која се налази 
на тромеђи парцела 798/8, 798/43 и 2309/4. 
Од тачке 17. граница се пружа ка истоку 
северном међом парцеле 2309/4 до тачке 
18. на тромеђи парцела 2309/4, 2310/1 и 
798/8. Даље, граница скреће ка југу дуж 
источне границе парцела 2309/4, 2308, 
2309/6 и до тачке 19. која је на тромеђи 
парцела 2310/3, 2309/3 и 2454/1. Од та-
чке 19. граница пресеца парцеле 2454/1 и 
2306/1 до тачке 20 која се налази на међи 
парцела 2306/1 и 2291. Од тачке 20. гра-
ница скреће ка југозападу јужном међом 
парцеле 2306/1 до тачке 21. која се налази 
на тромеђи парцела 2454/1, 2294 и 2297. 
Граница скреће даље ка југоистоку дуж 
источне границе парцела 2297 и 2296 до 
тачке 22. која се налази на тромеђи пар-
цела 2295, 2296 и 2273/1.

Од тачке 22. граница северном 
међом парцеле 2273/1 скреће ка југозапа-
ду до тачаке 23. која је на тромеђи парце-
ла 2273/1, 2304/1 и 795. Затим се пружа ка 
југу дуж источне границе парцеле 795 до 
тачке 24. на тромеђи парцела 795, 2273/1 
и 2/1. Од тачке 24. граница прати север-
ну међу парцела 2273/1 и 2271/2  до тачке 
25 која се налази на четворомеђи парцела 
2271/2, 33, 795 и 2455. Од тачке 25. гра-
ница скреће ка југу дуж источне границе 
парцеле 2455 до тачке 26. која са налази 
на тромеђи парцела 2271/2, 2455 и 2456.

Граница скреће у правцу југоисто-
ка између парцела 2271/2 и 2456 до тачке 
27. која се налази на међи парцела 2271/2 
и 2456. Од тачке 27. граница скреће у 
правцу југозапада и сече парцелу 2456 до 
тачке 28. која је на тромеђи парцела 2456, 
2267/1 и 2268.

Од тачке 28. граница се пружа се-
верном међом парцеле 2267/1 до тачке 
29. на међи парцела 2267/1 и 2268/1 и до 
тачке 30. на четворомеђи парцела 2267/1, 
2268/1 и 2259/1. Од тачке 30. граница 
скреће у правцу југа дуж источне гра-
нице парцеле 2259/1 до тачке 31. која се 
налази на тромеђи парцела 2259/1, 2600 и 
2267/1. Даље се пружа у правцу југозапа-
да дуж јужне међе парцеле 2259/1 до та-
чке 32. која се налази на тромеђи парцела 
2259/1, 2600 и 2268/1. Од тачке 32. гра-
ница скреће ка северозападу западном 
међом парцеле 2259/1 до тачке 33. која се 
налази на међи парцела 2259/1 и 2268/1.

Од тачке 33. граница се пружа на 
југозапад до тачке 34. која се налази на 
међи парцела 2268/1 и 2266/20. Граница 
се даље продужава ка југозападу дуж 
северне границе парцеле 2268/1 до тачке 
35. на тромеђи парцела 2268/1 и 2266/4. 
Од тачке 35. граница се пружа ка западу, 
преко парцеле 2268/1 до тачке 36. која се 
налази на међи парцела 2268/1 и 2266/2. 
Од тачке 36. граница иде даље ка запа-
ду до тачке 37. која се налази на тромеђи 
парцела 1622, 1559/1 и 1560/2. Граница од 
тачке 37. јужном међом парцеле 1559/1 
иде до тачке 38. која се налази на тро-
међи парцела 1559/1, 1559/2 и 1560/2.

Од тачке 38. граница скреће ка 
североистоку дуж северне границе пар-
цела 1559/1, 1558/2, 1557/1, 1556/1, 1555/1, 
1554/3, 1554/2, 1553/3 и  сече парцелу 
1553/1 до тачке 39. која се налази на међи 
парцела 1553/1 и 1551/2. Од тачке 39. гра-
ница скреће ка северозападу дуж југоза-
падне границе парцеле 1551/2 до тачке 40 
која се налази на тромеђи парцела 1553/1, 



1654 страна - Број 43/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       26. децембар 2012. године

1551/2  и 1621. Граница се даље пружа у 
правцу севера дуж источне границе пар-
целе 1621 до тачке 41. на тромеђи парцела 
1621, 1619 и 1551/2. Граница се даље про-
дужава ка северу, сече парцелу 1619 до 
тачке 42. која се налази на тромеђи пар-
цела 1619, 1526 и 1547/2. Од тачке 42. гра-
ница скреће ка северозападу дуж запад-
них међа парцела 1547/2, 1547/1, 1546/4, 
1546/3, 1545, 1544/1, 1543/2, 1543/1, 1542/2, 
1543/3, 1542/4, 1540, 1539 и 1538 до тачке 
43. на тромеђи парцела 1528, 1537 и 1538. 
Од тачке 43. граница се пружа ка северу 
дуж западне границе парцеле 1538 до та-
чке 44. која се налази на тромеђи парцела 
1617/2, 1537 и 1538. Од тачке 44. граница 
се пружа ка североистоку преко парцеле 
1617 до почетне тачке описа 1. 

Укупна површина прелиминарног 
обухвата Плана износи cca 221,45 ha.

Саставни део Одлуке је графички 
приказ прелиминарног обухвата.

Члан 3.

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 4.

Рок за израду  нацрта Плана је 8 (осам)
месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 5.

Израда Плана уступа се ЈП «Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка››, Трг братства и јединства 36, 
Бачка Паланка, на основу годишњег про-
грама за 2013 годину.

Члан 6. 

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

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Ре-
шење да се за План генералне регулације 
насеља Деспотово израђује стратешка 
процена утицаја плана на животну сре-
дину, које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство, Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-4/2012, од дана 
21.11.2012. године.
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Члан 8.

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 у 
просторијама МЗ „Деспотово“.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-107/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
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-05-501-2-4/2012
дана: 21. 11. 2012. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (‹›Службени гласник РС››, број 
135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о ор-
ганизацији општинске управе Бачка Па-
ланка (''Службени лист Општине Бачка 
Паланка'', број 2/09 и 19/2010), Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство 
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ДЕСПОТОВО НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

Члан 1.

Приступа се вршењу стратешке 
процене и изради Извештаја о стратеш-
кој процени утицаја Плана генералне ре-
гулације насеља Деспотово на животну 
средину ( у даљем тексту: Извештај о 
стратешкој процени).

Члан 2.

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

Питања и проблеми, везани за  
заштиту животне, који ће бити разматра-
ни у Извештају о стратешкој процени, су:
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1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА

 - Спровођење свих мера активне 
заштите над заштићеним при-
родним добрима.

2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА 
ДОБРА

 - Мере заштите за археолошка 
налазишта и споменике култу-
ре.

3. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

 - Проблем недовољне хије-
рархијске разноврсности на-
сељских саобраћајница;

 - недостатак бициклистичких 
стаза, чиме је овај вид са-
обраћаја посебно угрожен, по-
себно уз магистрални пут који 
пролази кроз урбано ткиво на-
сеља;

 - недостатак простора за пар-
кинг теретних и комерцијал-
них возила.

4. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

 - Регулисање водоснабдевања, 
обезбеђивањем довољних ко-
личина квалитетне пијаће воде 
свих корисника у насељу;

 - решавање одвођења атмосфер-
ских вода из насеља у контекс-
ту реконструкције појединих 
траса, као и изградње недос-
тајућих;

 - решавање проблема пречишћа-
вања свих отпадних вода у 
насељу изградњом уређаја за 
пречишћавање отпадних вода 
у насељу.

5. ПРИВРЕДА

 - Утицај развоја привреде на 
заштиту животне среди-
не у складу са принципима 
одрживог развоја, и форми-
рање јединственог катастра 
постојећих загађивача на те-
риторији Општине у циљу 
успостављања свеобухватног 
мониторинга стања животне 
средине;

 - Смањење и контрола употребе 
пестицида и других хемијских 
препарата у пољопривредној 
производњи;

 - Формирање заштитног зелени-
ла уз део мреже мелиоративних 
канала, у зони разграничења 
између становања и уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, 
између становања и комплекса 
гробља, између радне зоне и 
зоне становања.

6. ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА

 - Санација и рекултивација свих 
неуређених и непрописно ло-
цираних сметлишта и сточних 
гробаља насеља, као и других 
деградираних простора.

7. ГРАЂЕВИНСКИ РЕЈОН НАСЕЉА

 - Образложење за евентуално 
проширење грађевинског рејо-
на у насељу.

Члан 3.

Извештај о стратешкој процени ће 
садржавати следеће елементе, односно 
биће сачињен по следећој методологији:
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. Садржај и циљеви Плана и њихов 
однос са другим плановима 

2. Валоризација постојећег стања 
животне средине, карактеристике 
животне средине простора, који 
може бити изложен негативном 
утицају

3. Разматрани проблеми из области 
заштите животне средине у Пла-
ну и образложење изостављања 
одређених проблема у поступку 
процене

4. Приказ Планом предвиђених ва-
ријантих решења у контексту 
заштите животне средине

5. Резултати претходних консулта-
ција са заинтересованим органим 
и организацијама поводом израде 
Стратешке процене

II  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ (СА 
ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА)

III  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ 
УТИЦАЈА ПЛАНОМ (ПРОГРАМОМ) 
ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА 
ЗАШТИТЕ

1. Процена утицаја варијантних 
решења Плана на животну сре-
дину са мерама заштите

2. Поређење варијантних решења 
и избор најповољнијег решења 
са образложењем (укључујући 
и варијантно решење у случају 
нереализовања Плана)

3. Процена утицаја планираних 
активности на:

 - ваздух
 - воду
 - земљиште
 - флору, фауну и биодиверзитет

 - природна добра
 - пејзаж
 - становништво
 - насеље (архитектонско насле-

ђе)
 - непокретна културна добра
 - инфраструктура
4. Опис карактеристика утицаја

5. Усклађеност наведених ути-
цаја са важећим стандардима и 
прописима

6. Коришћење методологије у из-
ради стратешке процене

7. Индетификација могућих пре-
кограничних утицаја на жи-
вотну средину

8. Мере за спречавање и ограни-
чавање негативних утицаја

IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
НИВОИМА

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Циљеви
2. Индикатори
3. Права и обавезе надлежних ор-

гана
4. Опис поступка у случају поја-

ве акцидената
5. Други елементи, у зависности 

од врсте Плана

VI ПРИКАЗ НАЧИНА 
ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА 
РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА 
КОЈИ СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПЛАН 
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VII ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ 
ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

VIII ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ

Члан 4.

За Носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени утицаја одређује 
се ЈП "Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка".

За израду Извештаја о стратешкој 
процени носилац израде ће сачинити 
мултидисциплинарни стручни тим, 
који ће се састојати од стручних особа 
из области хортикултуре, архитектуре, 
пејзажне архитектуре, биологије, хидро-, хидро-
логије, електротехнике, машинства, са-, електротехнике, машинства, са-
обраћаја и економије.

Рок за израду Извештаја о 
стратешкој процени износи 8 (осам) ме-8 (осам) ме-
сеци, од дана ступања на снагу Одлуке 
о изради Плана генералне регулације 
насеља Деспотово.

Члан 5.

Орган надлежан за припрему плана 
обезбеђује учешће заинтересованих 
органа и организација и јавности на 
начин да се излагање на јавни увид 
Предлог Плана генералне регулације 
насеља Деспотово и Извештаја о 
стратешкој процени истовремено 
оглашава у дневном и локалном листу, 
при чему се оглашавају подаци о времену 
и месту излагања Предлога Плана 
генералне регулације насеља Деспотово 
и Извештаја о стратешкој процени на 
јавни 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.

Члан 6.

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

Члан 7.

Ово Решење ће се доставити 
Скупштини општине Бачка Паланка, 
ради уграђивања у Одлуку о изради 
Плана генералне регулације насеља Дес-
потово.          

Руководилац Одељења за
урбанизам и грађевинарство,

Марија Коларов,с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, 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

С А Д Р Ж А Ј

Страна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


