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60. 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 2/19), 
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 НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА  

ОД РАДНЕ ЗОНЕ  

ДО ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БР. 110 У ОПШТИНИ ОЏАЦИ 

 

 

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

регулације општинског пута oд радне зоне до државног пута IIа реда бр. 110 у општини 

Оџаци. 

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

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је четири месеца. Рок за израду Нацрта Плана почиње 

од дана достављања Обрађивачу Плана Извештаја о обављеном раном јавном увиду и услова 

прибављених од надлежних органа и институција. Средства за израду Плана обезбеђује 

општина Оџаци.  

3. Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 200ha. 

4. У оквиру намене простора предметног плана нису планирани пројекти одређени прописима 

којима се уређује процена утицаја на животну средину. План подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид. 

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 501-16/19-05 од 11.04.2019.године, утврдило је да план не 

представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима 

се уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. и став 2., а у вези са 

чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

број 135/04 и 88/10), те да не постоји могућност значајних утицаја предметног плана на 

животну средину, ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет на подручју 

обухвата плана. 

6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута oд 

радне зоне до државног пута IIа реда бр. 110 у општини Оџаци. 

 

 

Заводни број: 350-16/2019-01 

Дана: 11.04.2019. године 

 

Руководилац Одељења 

дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић с.р. 
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61.На основу члана 15. Закона о објављивању закона и других прописа и аката 

(„Службени гласник РС“ број 15/13), члана 162. Пословника о раду Скупштине општине 

Оџаци ( „Службени лист општине Оџаци“ број 16/19 и 16/20), на основу захтева Општинске 

управе општине Оџаци, Оделења за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне 

послове, број 03-8-13/2022-01 од 26.05. 2022. године, а у вези члана 47а Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021) објављујем: 

 

 

ТЕХНИЧКУ ИСПРАВКУ  ГРЕШКЕ У ГРАФИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА  ОЏАЦИ 

 

 

1. техничком исправком грешке у графичкој документацији Плана генералне регулације 

насеља Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 4/2011и 4/2021-исправка) у даљем 

тексту „План“, врши се исправка у графичком делу Плана тако што се усаглашавају намена 

површина и регулационе линије у делу блокова број 14д, 37б, 37д, и 37е, у графичком 

прилогу број  4. „План намене површина и саобраћајно решење“ и  графичком прилогу број 

5.1. „План регулације и нивелације дела насељеног места - југоисточно од пруге.  

 

 Овом техничком исправком не мења се граница обухвата Плана. 

 

Након објављивања техничке исправке у „Службеном листу општине Оџаци“, 

Општинска управа општине Оџаци - Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне и 

имовинско-правне послове ће графички прилог број 4. „План намене површина и 

саобраћајно решење“ и графички прилог број 5.1. „План регулације и нивелације дела 

насељеног места - југоисточно од пруге“ објавити на званичном сајту општине Оџаци. 

 

2. Даном објављивања  ове техничке исправке у „Службеном листу општине Оџаци“, 

престаје да важи закључак о техничкој исправци Плана генералне регулације насеља Оџаци 

објављен у „Службеном листу општине Оџаци „ број 4/2021. 

 

 

Општина Оџаци 

Скупштина општине 

Секретар Скупштине 

Број : 03-3-7/2022-II 

Дана : 27. 05. 2022. 

Оџаци 

        Секретар Скупштине, 

               Милоје  Лепојић с.р. 

 

 

 

 

Напомена : 

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

урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско правне послове, број 03-8-13/2022-01 од 26. 

маја 2022. године и 03-8-14/2022-01 од 27.05.2022. године. 
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