
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Општинска управа 
- Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, 

заштиту животне средине, комунално-стамбене послове  и привреду 
БАЧКА ТОПОЛА 

 
 Општинска управа Општине Бачка Топола, Одељење за просторно планирање, урбанизам, 
грађевинарство,  заштиту животне средине,  комунално-стамбене послове  и привреду, по обављеној стручној 
контроли Нацрта Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи, на основу члана 50. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС.,  24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС., 50/2013-одлука УС. и 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана  54.Правилника о 
садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања  (''Службени гласник РС'', 
број 64/2015) и члана 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
број 135/04 и 88/2010),  
 

О Г Л А Ш А В А 
ЈАВНИ УВИД 

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 
            и 

  У ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  ДЕО БЛОКА 2  У БАЧКОЈ ТОПОЛИ  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

  
 Нацрт  Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи  Е-2632 (у даљем тексту: „Нацрт 
Плана детаљне регулације“)  и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за део 
блока 2 у Бачкој Тополи на  животну средину Е-2632-1  (у даљем тексту: „Извештај о стратешкој процени“), 

израђени су од стране   ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ “ Нови Сад, ул. Железничка 6/III Нови Сад. 
Документи  се излажу  на јавни увид сходно одредбама члана 54. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбаистичког планирања (''Службени гласник РС'', број  64/2015)  и 
члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 
88/2010). 
 1. Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације  и  у Извештај о стратешкој процени,  заинтересовни 
субјекти могу да обаве  у периоду од 8. новембра  до 7.децембра 2018. год у згради Општинске управе општине 

Бачка Топола (Услужни центар), у Бачкој Тополи ул. М. Тита бр.30, радним данима од 8,00–15,00 часова. У 
простору Услужног центра  материјали су доступни заинтересованим субјектима у аналаогној форми. 

 • У току трајања јавног увида, Нацрт Плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени су у 
дигиталном облику  доступни на званичној  интернет страници Општине БачкаТопола www.btopola.org.rs. 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Плана детаљне регулације  и на Извештај о стратешкој 
процени могу доставити  у писаној форми на писарници Општинске управе Бачка Топола, односно путем поште на 
адресу Општинске управе  Бачка Топола М. Тита 30, у току трајања јавног увида, закључно са даном: 7. 12. 
2018.године. Неблаговерене примедбе се неће разматрати. 
 
 2. Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени биће 
одржана дана 28.новембра 2018. године са почетком у 12,00 часова у згради  Општинске управе  - велика 

скупштинска сала у Бачкој Тополи, М. Тита бр.30. 
 
 3. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Бачка Топола биће одржана по завршетку 
јавног увида,  дана 14.децембра 2018. године са почетком у 14,00 часова у згради Општинске управе  - велика 

скупштинска сала у Бачкој Тополи, М. Тита бр.30.  
 
 Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача планског документа - ЈП  „ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад , из Новог Садa, ул. Железничка 6/III и Општинске управе. Јавној седници 
могу присуствовати и физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаној форми у 
току трајања јавног увида,  који могу да  и усмено образложе своје примедбе. О свакој примедби обрађивач 
планског документа и стратешке процене јавно ће изнети свој став.  
 
Број: 350-62/2018-I 
Дана: 07.11.2018. године 

Начелник Одељења 
Золтан Кишкарољ, с.р. 


