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83. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 

УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 40. став 1. 

тачка 5. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, брoj 20/19), тачке 5. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа 

општине Оџаци („Службени гласник РС“, број 14/20, Привремени орган општине Оџаци, по 

прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 8. седници одржаној 08.05.2020. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКЕ У БОГОЈЕВУ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Планa детаљне регулације луке у Богојеву (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Оквирна граница Плана се поклапа са обухватом и границама дефинисаним Планом детаљне 

регулације луке Дунав – Богојево („Службени лист општине Оџаци“, број 9/13). То је 

површина оивичена са југозапада државном границом Р. Србије и Р. Хрватске, са 

северозапада административном границом општина Оџаци и Апатин, са североисточне стране 

осовином државног пута llа реда бр. 107 и са југоисточне стране осовином државног пута llб 

реда бр.17 (мост на Дунаву).  

Површина подручја обухваћеног Планом износи око 49ha . 

Оквирна граница обухвата Плана дата је на графичком приказу, који је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана представља Просторни план подручја посебне намене 

међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) (Уредба о утврђивању 

Просторног плана, „Службени гласник РС“, број 14/15) и Просторни план Општине Оџаци 

(„Службени лист Општине Оџаци“, бр. 11/11 и 12/11). 

За потребе израде Нацрта Плана, Носилац израде прибавља податке о постојећој планској 

документацији, постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне 

записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке посебним 

условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за израду Плана, 

стању и капацитетима инфраструктуре, као и другим подацима неопходним за израду Плана. 

Члан 4. 

Начело планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се 

на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних 

садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

Визија просторног развоја на посматраном подручју заснива се на побољшању и унапређењу 

постојеће лучке делатности, чији терминал треба да испуњава техничке и оперативне услове 
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за међународни саобраћај на главном међународном пловном путу, уз обезбеђење услова 

заштите животне средине. 

Циљ израдe Плана je потреба да се омогући оптимално просторно позиционирање 

појединачних терминала Луке Богојево на основу иницијативе достављене од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а имајући у виду доношење 

Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав 

(Паневропски коридор VII) и Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Богојеву 

(„Службени гласник РС", број 1/20), којом је утврђено подручје луке Богојево. 

Израдом Плана просторно би се дефинисали капацитети Луке Богојево, тако да се омогући 

обим транспорта од 1.500.000t робе, од тога најмање 600.000 тона разних врста 

пољопривредних производа, чиме ће ова лука испунити услове за укључивање у Core TEN-T 

мрежу речних лука.  

Члан 6. 

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Плана подразумева 

оптимално коришћење постојећих капацитета подручја, редефинисање важећим Планом 

детаљне регулације луке Дунав – Богојево дефинисаних намена и заштита подручја, уз 

планирање проширења капацитета Луке Богојево и то изградњом лучког логистичког центра, 

омогућавајући валоризацију повољног географског саобраћајног положаја ове луке.  

Основну намену површина чиниће грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља 

и водно земљиште (река Дунав). 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбедиће Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

Процењена финансијска вредност израде Плана оквирно износи око 1.500.000,00 динара.  

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Оџаци. 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 120 дана од доставе обрађивачу Извештаја о 

обављеном раном јавном увиду и доставе неопходних подлога и услова за израду Плана. 

 

Члан 8. 

После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана, орган  надлежан за послове урбанизма 

општине Оџаци, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде 

Плана, могућим решењима за развој простора, као и ефектима планирања, а у поступку 

оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца Плана и 

траје 15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 

 

Члан 9. 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у просторијама општине Oџаци. 

Подаци о начину излагања Нацрта Плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у 

дневним средствима информисања и у информативним гласилима општине Оџаци. 

 

Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације луке у Богојеву на животну средину, које је донело Одељење за 

урбанизам, стамбено-комуналне и и мовинско-правне послове Општинскe управе општине 

Оџаци, под бројем 350-7-1/2020-01 дана 24.04.2020.године.  
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Члан 11. 

План ће бити сачињен у три (3) примерка у аналогном и пет (5) примерака у дигиталном 

облику. План ће се по потписивању и овери чувати и то: два примерка оригинала у аналогном 

и два примерка у дигиталном облику у општини Оџаци као доносиоцу Плана, један примерак 

оригинала у дигиталном облику у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 

животне средине, један примерак оригинала у дигиталном облику у Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и један примерак у аналогном и дигиталном 

облику у архиви Обрађивача Плана. 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци”. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:011-22/2020-II                                                           Председник Привременог органа 

Дана:08.05.2020. године                                                                  Горан Николић с.р. 

 

На основу члана 9. Став 1. и 2.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у вези са чланом 46. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 

42/13 УС, 50/13 US, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 81. Статута 

општине Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, број 2/19), члана 19. Одлуке о организацији 

Општинске управе општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 20/17), Мишљења 

Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине општинске управе Оџаци и 

овлашћења број 03-2-7-5/2020-IV, Општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКЕ У БОГОЈЕВУ 

 

 

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације луке у Богојеву (у даљем тексту Стратешка процена). 

2. Разлози за израду Стратешке процене утицаја Плана на животну средину садржани су 

у члану 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, а дефинисани су 

на основу локације, територијалног обухвата и могућих утицаја Плана на животну 

средину. 

3.   Узимајући у обзир податке наведене у Мишљењу Одељења за инспекцијске послове и 

заштиту животне средине број 501-19/20-05 од 23.04.2020.године, Планом детаљне 
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регулације предвиђају пословне активности које обимом и врстом загађења могу имати 

утицај на реку Дунав, биљни и животињски свет, као станишта природних реткости и 

заштићених природних добара, те је неопходно обезбедити начело предострожности, 

интегралности и одрживог развоја.  

4. Стратешка процена утицаја на животну средину се ради за подручје обухвата Плана 

детаљне регулације луке у Богојеву. То је површина оивичена са југозапада државном 

границом Р. Србије и Р. Хрватске, са северозапада административном границом 

општина Оџаци и Апатин, са североисточне стране осовином државног пута llа реда 

бр. 107 и са југоисточне стране осовином државног пута llб реда бр.17 (мост на 

Дунаву). Оквирна површина подручја обухваћеног Планом износи око 49ha . 

5. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из 

области просторног планирања, саобраћаја и инфраструктуре, заштите животне 

средине, заштите природе као и другој релевантној документацији. 

6. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, 

живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају 

одговарајућу обраду. 

7. Извештај о стратешкој процени садржи: 

− полазне основе Стратешке процене; 

− опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора; 

− процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину; 

− смернице за процену утицаја на животну средину смернице које се односе на 

спровођење Плана и обавезну израду студије о процени утицаја пројекта на животну 

средину у складу са прописима којима се уређује процена утицаја на животну 

средину); 

− програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана; 

− приказ коришћене методологије; 

− приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор плана са аспекта 

разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине 

укључена у План; 

- Закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 

представљене на начин разумљив јавности; 

− други подаци значајни за стратешку процену . 

8. Носилац израде Стратешке процене ће бити изабран у складу са чланом 10. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину на основу одлуке Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Рок за израду Стратешке процене је 6 месеци од дана објављивања Решења о изради 

стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације луке у Богојеву на животну 

средину. 

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег 

профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и међународним 

принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 

средину за исту врсту планских докумената. 
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9. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој 

процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење. 

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру 

јавног увида у Нацрт Просторног плана, у трајању од 30 дана, у јединицама локалне 

самоуправе које су у обухвату Просторног плана. 

10.  Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. 

11. Решење  о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације луке у Богојеву  и биће објављено у „Службеном листу општине Оџаци“ 

истовремено са Одлуком о изради Плана. 

12. Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са јавним 

увидом у Нацрт плана детаљне регулације луке у Богојеву, сходно члану 19. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 

и 88/10) и чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 US, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). 

13. Саставни део овог Решења је Мишљење Одељења за инспекцијске полове и заштиту 

животне средине. 

14. Ово решење се објављује у Службеном листу општине Оџаци. 

 

 

Руководилац Одељења 

дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић с.р. 
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