
ОДЛУКУ О СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ  

 ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ   

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД-ЖАБАЉ 

СТАЦИОНАЖА km 192+700 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Имени Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог 

реда Нови Сад-Жабаљ стационажа km 192+700 ("Службени лист општине Жабаљ" број 10/2017) (у 

даљем тексту: План). 

Члан 2. 

Измене Плана односе се на . обухват граница плана свођењем на власништво Репиблике Србије са 

правом коришћења ЈП „Путева Србије“ и исправкама у погледу нивелације земљишта.   

 

Графички приказ  границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у планским документима вишег 

реда:Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",бр. 

22/11) и Просторном плану општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 6/11). 

 

Од утицаја на предметно подручје јесте и Просторни план подручја посебне намене мреже коридора 

саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-

Ковин, који се налази у фази израде (Одлука о изради плана објављена је у "Службеном листу АПВ", 

број 5/09). 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у подручју обухвата Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења простора, усклађивањем коришћења простора са 

могућностима и ограничењима у располагању створеним као и природним вредностима. 

 

Члан 5. 

Предметни плански документ донеће су у скраћеном поступку измене планског документа што 

подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измене 

планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 15 дана. 

 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 60 (шездесет) радних дана, од достављања обрађивачу 

Одлуке о скраћеном поступку израде измене  Плана  

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбеђује Јавно предузеће „Путеви Србије“, ул. Булевар Краља 

Александра  бр. 282.  

 

Члан 7. 

Обрађивач Плана је „Шидпројект“ д.о.о Шид. 

 

Члан 8. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене Плана подлежу стручној контроли 

и излажу се на јавни увид. 

 

Излагање Измена Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу  и траје 15 дана од дана 

оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена Плана на јавни увид, о 



начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на измене Плана, 

као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 

Члан 9. 

Саставни део ове Одлуке је Решења  да се не израђује стратешка процена утицаја   изменe  Плана 

детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад-Жабаљ 

стационажа km 192+700 на животну средину, које је  донело Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

озакоњење и саобраћај, Општинскe управе општине Жабаљ, број 501-97/2019-III-01, од дана 

04.09.2019. године. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

Број: 35-80 /2019-I 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Радован Чолић с.р. 

 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени 

гласник Републике Србије" бр.135/2004 и 88/2010)  и члана 17. Одлуке о општинској управи 

општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 23/2017), Општинска управа Жабаљ, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај доноси 

 

РЕШЕЊЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА      

ИЗМЕНЕ   

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА НОВИ САД-ЖАБАЉ 

СТАЦИОНАЖА km 192+700 

 

1. 

Не израђује се стратешка процена утицаја   измене  Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе 

на државном путу првог реда Нови Сад-Жабаљ стационажа km 192+700 на животну средину. 

 

 

 

 

2. 

I ПОДАЦИ О ВРСТИ ПЛАНА  

Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у планским документима вишег 

реда:Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",бр. 

22/11) и Просторном плану општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'', број 6/11). 

 

Од утицаја на предметно подручје јесте и Просторни план подручја посебне намене мреже коридора 

саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-

Ковин, који се налази у фази израде (Одлука о изради плана објављена је у "Службеном листу АПВ", 

број 5/09). 

3. 

 



 

II РАЗЛОЗИ И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ  

ЈЕ ОЦЕЊЕНО ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Доношењем ове измене плана прецизираће се обухват граница плана свођењем на власиштво 

Репиблике Србије са правом коришћења ЈП „Путева Србије“ и исправкама у погчледу нивелације 

змљишта.   

Планирана измена неће угрожавати ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и животињски свет, 

насеље, нити било које друге вредности. 

У близини комплекса нема заштићених природних  добра, нити културно историјске баштине. 

 

Имајући то у виду , сматрамо да измене и допуне овог плана немају утицаја на животну средину. 

 

4. 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Број: 501-97/2019-III-01 

Дана: 02.09.2019.године. 

 

Начелник Општинске управе 

Стеван Деспотов с.р. 

 

 
 

 

 

 

 


