
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Акта Општинске управе 

 
Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

26. 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину плана детаљне регулације дела блока бр. 60, 61 и 68 у Раткову 
170. 

27. 
Решење о неприступању изради стратешке процененутицаја на животну 

средину плана генералне регулације насеља Оџаци 
171. 
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26. На основу члана 9. Став 3. 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), члана 71. став 1. тачка 3. Статута општине 

Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, број 17/08 и 27/10), члана 11. став 2. Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 

20/08) и Решења број  03-141/2014-02, Општинска управа општине Оџаци, Одељење за 

урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, 

доноси: 

РЕШЕЊЕ  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

дела блока бр. 60, 61 и 68 у Раткову 

 

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

регулације дела блока бр. 60, 61 и 68 у Раткову (у даљем тексту: План). 

2. Обрађивач Плана одредиће се у складу са одредбама закона који регулише јавне 

набавке.  Ефективан рок за израду Нацрта Плана је шест месеци. Рок за израду Нацрта 

Плана почиње од дана достављања Обрађивачу Плана Извештаја о обављеном раном 

јавном увиду и свих услова за уређење простора од органа, организација и предузећа 

који су Законом овлашћени да их утврђују. Средства за израду Плана обезбедиће се из 

средстава општине Оџаци и/или из других расположивих извора средстава. 

3. Оквирна Граница Плана обухвата простор који је део грађевинског подручја насеља 

Ратково. У подручју обухваћеног прелиминарном границом Плана обухваћен је 

простор између улица Његошева, Првомајска, Војводе Живојина Мишића, Бачке, са 

фудбалским стадионом, на истоку према приложеном графичком прилогу, и са везама 

саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. 

4. Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 

16,64ha. 

5. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту 

животне средине, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдило је да 

ће се у спровођењу Плана примењивати одредбе постојећег Извештаја о стратешкој 

процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Оџаци. План 

подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид. Поред тога за све врсте 

објеката за које је обавезна израде Процене утицаја на животну средину на основу 

Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“, број 114/08), ће се радити процена утицаја на животну средину. 

6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока бр. 

60, 61 и 68 у Раткову. 

Број: 350-23/2017-01 

Дана: 12.06.2017. године 

      О Џ А Ц И     Руководилац Одељења 

дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић с.р. 
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27. На основу члана 9. Став 3. 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 и 83/2018), и члана 81. Статута општине Оџаци 

(„Сл. лист општине Оџаци“, број 219), члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 20/17) и Решења број  03-141/2014-

02, Општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и 

имовинско-правне послове, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОЏАЦИ 

 

1. Неприступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

генералне регулације насеља Оџаци (у даљем тексту План). 

2. Обрађивач Плана одредиће се у складу са одредбама закона који регулише јавне 

набавке.  Ефективан рок за израду Нацрта Плана је шест месеци. Рок за израду Нацрта 

Плана почиње од дана достављања Обрађивачу Плана Извештаја о обављеном раном 

јавном увиду и свих услова за уређење простора од органа, организација и предузећа 

који су Законом овлашћени да их утврђују. Средства за израду Плана обезбедиће се из 

средстава општине Оџаци.  

3. Оквирну границу обухвата Плана представља граница обухвата дефинисана Планом 

генералне регулације насеља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 4/11). 

4. Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 800 

ha. 

5. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, узимајући 

у обзир податке наведене у овом решењу као и Мишљење Одељења за инспекцијске 

послове и заштиту животне средине број 501-11/19-05 од 08.04.2019.године, утврдило 

је да ће се у спровођењу Плана примењивати одредбе постојећег Извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља 

Оџаци. План подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид. 

6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана генералне регулацијенасеља 

Оџаци и биће објављено у „Службеном листу општине Оџаци“ истовремено са 

Одлуком о изради Плана. 

        Број: 350-15/2019-01 

        Дана: 10.04.2019. године    Руководилац Одељења 

        О Џ А Ц И     дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић, с.р. 

Напомена : 

Акта су објављена на основу захтева Општинске управе општине Оџаци, Оделења за 

урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско правне послове, број 03-8-7/2022-01 од 15. 

марта 2022. године. 
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