
 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Нови Бечеј 
Одсек за урбанизам, стамбено - комуналне послове,  
грађевинарство и заштиту животне средине 
Број: IV 05-501- 50 
Дана: 29.10.2014. године 
  
 На основу члана 22. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04) и члана 
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 
и 31/01), поступајући по захтеву органа надлежаног за припрему плана и 
програма, Општине Нови Бечеј Одсек за урбанизам, стамбено - комуналне 
послове, грађевинарство и заштиту животне средине  од 24.04.2013. за давање 
сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 Орган надлежан за припрему плана и програма поднео је захтев за 
давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, од 29.09.2014. године. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне 
регулације насеља Нови Бечеј је достављен заинтересованим органима и 
организацијама.  Излагање  Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј је оглашено у новинама 
"Дневник" 08.10.2014. године и на огласној табли општине Нови Бечеј.      
 У току јавног излагања  није било достављених примедби. 
 На основу члана 21. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04) формирана је 
Техничка комисија за давање Мишљења на Извештај о стратешкој процени 
утицаја  на животну средину Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј. На 
састанку одржаном 28.10.2014. године комисија је разматрала  и дала мишљење 
да Извештај о стратешкој процени утицаја  на животну средину Плана 



генералне регулације насеља Нови Бечеј испуњава Законом прописане 
критеријуме и да се може  дати сагласност на извештај.  
 Поредећи Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј са члановима 12,  13, 14. и 15. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 135/04) и Критеријумима за оцену извештаја о 
стратешкој процени, на основу члана 21. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04) дата је 
оцена да Извештај испуњава Законом прописане критеријуме, те је на основу 
члана 22. става 1. решење донето као у диспозитиву. 
 Поука о правном средству: Против овог решења носилац пројекта може 
изјавити жалбу другостепеном органу  у року од 15 дана  од дана пријема овог 
решења, а преко овог органа. Заинтересована јавност може изјавити жалбу 
другостепеном органу  против овог решења у року од 15 дана од дана његовог 
објављивања у средствима јавног информисања, преко овог органа. 
 
 
                                                                                По овлашћењу начелника 

                                                                                      Шеф одсека 
                                                                                    Милица Нешић 
 

 
 
 
 
 
Достављено: 
– носиоцу пројекта 
- средствима јавног информисања 
- заинтересованим органима 
– архиви 
 


