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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 34. став 1. тачка 5. 
Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј број 05/2019), по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за планове општине Бечеј бр. I 06-55/2021-1-2 од дана 18.05.2021. год, на X 
седници одржаној дана 31.05.2021. године, Скупштина општине Бечеј,  доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЧЕЈ 

 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј (Службени 
лист општине Бечеј број 14/2015, 20/2017 и 20А/2017) (у даљем тексту – Измене и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне Плана раде се за катастарске парцеле бр. 8047/4 и 8050 КО Бечеј, ради 

редефинисања намене предметних парцела.  
 

Обухват Измена и допуна плана обухвата укупну површину од 8012m2. 
 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ прелиминарне границе обухвата Измена и 
допуна Плана. 

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне Плана вршиће се у складу са Просторним планом општине Бечеј (Службени 

лист општине Бечеј број 03/2012). 
 
Према Плану генералне регулације насеља Бечеј (Службени лист општине Бечеј број 14/2015 

и 20А/2017), катастарска парцела бр. 8047/4 КО Бечеј дефинисана је као површина јавне намене на 
графичком прилогу - карта 02 „Јавна намена'', док на графичком прилогу - карта 03 „Планирано 
грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, планирано саобраћајно решење, 
заштита непокретних културних добара и заштита природе'' није јасно дефинисана намена већ 
припада намени путних садржаја; катастарска парцела  број 8050 КО Бечеј је на графичком прилогу 
- карта 03 „Планирано грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, планирано 
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саобраћајно решење, заштита непокретних културних добара и заштита природе'' дефинисана као 
саобраћајни терминал.  
 

Члан 4. 
 

Циљ израде Измена и допуна Плана је:  
1. Промена намене катастарске парцеле бр. 8047/4 КО Бечеј из површине јавне намене у 

површине остале намене, дате на графичком прилогу – карта ''02 Јавна намена'';  
2. Дефинисање намене катастарске парцеле бр. 8047/4 КО Бечеј као радне површине и 

комплекси- постојеће/планирано на графичкком прилогу – карта ''03 „Планирано 
грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, планирано саобраћајно 
решење, заштита непокретних културних добара и заштита природе''  

3. Промена намене катастарске парцеле 8050 КО Бечеј из саобраћајни терминал у намену 
радне површине и комплекси- постојеће/планирано на графичкком прилогу – карта ''03 
„Планирано грађевинско подручје са поделом на урбанистичке целине и зоне, планирано 
саобраћајно решење, заштита непокретних културних добара и заштита природе''   

4. Усаглашавање намене на свим графичким прилозима и са текстуалним делом плана 
 

Текстуални и графички део Измена и допуна плана су увезани и заједно чине целину. 
 

Члан 5. 
 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор општинске управе 
Бечеј. 
 

Средства за израду Измена и допуна плана обезбеђују се у буџету Општине Бечеј. 
 

Члан 6.  
 

Обрађивач Измена и допуна Плана је ''ANDZOR ENGINEERING’’ doo, са седиштем у Новом 
Саду, улица Иве Андрића 13. 
 

Члан 7. 
 

У складу са чланом 51б Закона о планирању и изградњи примењује се скраћени поступак 
измена и допуна планског документа.  

У скраћеном поступку не спроводи се поступак раног јавног увида. 
 

Члан 8. 
 

Рок за израду Измена и допуна плана је 45 дана од момента ступања на снагу Одлуке. 
 

Члан 9. 
 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана подлежу 
стручној контроли и излажу се на јавни увид. 
 

Излагање Нацрта измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном 
листу и траје најмање 15 дана од дана оглашавања. О излагању на јавни увид стара се Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и 
инспекцијски надзор општинске управе Бечеј. 
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Члан 10. 

 
Саставни део ове Одлуке је Решење општинске управе бр. IV 02 350-38-1/2021 од дана 

18.05.2021, израђено од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, 
имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, по прибављеном мишљењу Одсека 
заштите животне средине Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту 
животне средине бр. IV 05 501-38-1/2021 од дана 18.05.2021. године да се за Измене и допуне Плана 
не израђује Стратешка процена утицаја плана на животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Измене и допуне плана потребно је израдити у 4 (четири) аналогних и 6 (шест) дигиталних 

примерака. 
 

Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бечеј''. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                              

Општина Бечеј                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                    Игор Киш, c.p. 
Број: I 011-21/2021 
Дана:  31.05.2021. године  

Б Е Ч Е Ј 
 

… o … o … o …. 
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ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 72/2009, 81/2009 – jav., 64/2010 – 
AB döntés, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – AB döntés, 50/2013 – AB döntés, 98/2013 – AB döntés, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – egyéb törvény és 9/2020) 45. szakasza és Óbecse 
Község Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja 
alapján, az Óbecse Község Tervezési Bizottságának 2021.05.18 – án kelt., I 06-55/2021-1-2 – es 
ügyiratszámú előzetes véleményezésének beszerzése után, Óbecse község Képviselő - testülete a 
2021.05.31. napján megtartott X. ülésen meghozza: 

 
ÓBECSE TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS 

BŐVÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ  
HATÁROZATOT 

 
1. szakasz 

Kezdetét veszi az Óbecse település Általános Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
14/2015, 20/2017 és 20A/2017) módosítása és bővítése (u továbbiakban: a továbbiakban: Terv módosítása 
és bővítése). 

 
2. szakasz 

A módosítások és a bővítések az Óbecse K.K. 8074/4 – es és 8050 – es hrsz. kataszteri parcellákat 
érintik, a tárgyi parcellák rendeltetésének megváltoztatása vonatkozásában. 

A módosítások és a bővítések 8012 m2 területet ölelnek fel. 
Jelen Határozat szerves részét képezi a Terv módosítására és bővítésére vonatkozó előzetes határokat 

tartalmazó grafikai kimutatás. 
 

3. szakasz 

A módosítások és a bővítések az Óbecse község Térbeli Tervével („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
03/2012) összhangban történnek. 

Óbecse település Általános Szabályozási Tervében („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 14/2015, 20/2017 
és 20A/2017) az Óbecsei K.K. 8047/4 – es hrsz. kataszteri parcelláját a grafikai mellékletben 
közrendeltetésű területként definiálták – „Közrendeltetés”, 2 – es sz. térkép, míg a 3 – as sz. mellékletben 
(„Tervezett építészeti terület a városrendezési egységek és zónák felosztásával, tervezett közlekedési 
megoldás, kulturális jellegű ingatlanok védelme és a természet védelme”) nem határozták meg 
egyértelműen a rendeltetést, ehelyett a úttartalmi rendeltetést írtak elő; az Óbecsei K.K. 8050 – es hrsz. 
kataszteri parcelláját a 3 – as sz. grafikai mellékletben („Tervezett építészeti terület a városrendezési 
egységek és zónák felosztásával, tervezett közlekedési megoldás, kulturális jellegű ingatlanok védelme és a 
természet védelme”) közlekedési terminálként határozták meg. 

 
4. szakasz 

A Terv módosításának és bővítésének kidolgozásának célja: 
1. Az Óbecsei K.K. 8047/4 – es hrsz. kataszteri parcella rendeltetésének megváltoztatása 

közrendeltetési területről egyéb rendeltetésű területre a grafikai mellékleten – 2 – es sz. térkép, 
„Közrendeltetés”; 

2. Az Óbecsei K.K 8047/4 – es hrsz. kataszteri parcella rendeltetésének szabályozása, mint 
munkaterület és komplexumokra – jelenlegi és tervezett, a grafikai mellékletben – 3 – as sz. térkép, 
„Tervezett építészeti terület a városrendezési egységek és zónák felosztásával, tervezett közlekedési 
megoldás, kulturális jellegű ingatlanok védelme és a természet védelme”. 

3. Az Óbecsei K.K 8050 – es hrsz. kataszteri parcella rendeltetésének megváltoztatási közlekedési 
terminálról munkaterületre és komplexumokra – jelenlegi és tervezett, a grafikai mellékletben – 3 – 
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as sz. térkép, „Tervezett építészeti terület a városrendezési egységek és zónák felosztásával, 
tervezett közlekedési megoldás, kulturális jellegű ingatlanok védelme és a természet védelme”. 

4. Az összes grafikai mellékleten a rendeltetések összehangolása a terv szöveges részével. 

A Terv módosításának és bővítésének szöveges és grafikai része összekapcsoltak és egy teljes egységet 
képeznek. 

 
5. szakasz 

A Terv módosítása és bővítése kidolgozásának hordozója Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 
Városrendezési, Építészet, Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyeleti Ügyosztálya. 

A Terv módosításának és bővítésének kidolgozásához szükséges eszközöket Óbecse Község 
költségvetésében biztosítják. 

 
6. szakasz 

A Terv módosításának és bővítésének feldolgozója az „ANDZOR ENGINEERING kft, székhelye: 
Újvidék, Ivo Andić u. 13. 

 
7. szakasz 

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény 516. szakasza alapján a tervezési dokumentáció módosítása 
és bővítése rövidített eljárás alapján történik. 

A rövidített eljárás során nem kerül sor a korai nyilvános betekintésre irányuló eljárásra. 
 

8. szakasz 

A Terv módosítása és bővítése kidolgozásának határideje a jelen Határozat hatályba lépésétől számított 
45 nap. 

 
9. szakasz 

Az elfogadásra illetékes szervhez történő benyújtás előtt a Terv módosítása és bővítése szakmai 
ellenőrzésen esik át és bemutatásra kerül a nyilvánosságnak. 

A Terv módosítása és bővítése nyilvánosságnak való bemutatása kihirdetésre kerül a napilapban és a 
helyi lapban és legalább 15 napig tart a hirdetés megjelenésétől számítva. A nyilvánosságnak való 
bemutatásról Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Városrendezési, Építészet, Kommunális, 
Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyeleti Ügyosztálya gondoskodik. 

 
10. szakasz 

Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 2021.05.18 – án 
kelt., IV 02 350-38-1/2021 – es ügyiratszámú végzése, amelyet a Városrendezési, Építészet, Kommunális, 
Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyeleti Ügyosztály hozott meg a Gazdasági, Befektetési, Helyi Gazdasági 
Fejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály Környezetvédelmi részlegétől beszerzett, 2021.05.18 – án kelt., 
IV 05 51-38-1/2021 – es ügyiratszámú előzetes véleményezése után, amely azt látja elő, hogy Terv 
módosítása és bővítésének vonatkozásában stratégiai környezeti hatásvizsgálata kidolgozására nem kerül 
sor. 

11. szakasz 

A Terv módosítását és bővítését 4 (négy) analóg és 6 (hat) digitális példányban kell kidolgozni. 
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12. szakasz 

Jelen Határozat annak „Óbecse Község Hivatalos Lapjában” való megjelenésének napjától számított 
nyolc napon lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                        ÓBECSE KÖZSÉG  
Óbecse Község        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                    Kiss Igor, sk. 
Szám: I 011-21/2021 
Dátum: 2021.05.31. 
Ó B E C S E 
 

....o....o.... 
 

A Stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 135/04 és 88/10) 9. 
szakaszának 3. bekezdése és a Helyi önkormányzatról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 129/2017 
és 83/2014 – egyéb törvény) 52. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és az Óbecsei Községi Közigazgatási 
Hivatalról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 21/16) 18. szakasza alapján, a Gazdasági, 
Befektetési, Helyi Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály Környezetvédelmi részlegének 
beszerzett véleményezése után a Városrendezési, Építészet, Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és 
Felügyeleti Ügyosztály meghozta az alábbi: 
 

Óbecse település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének stratégiai 
környezeti hatásvizsgálata kidolgozásának elutasításáról szóló 

Határozatot 
 

1. szakasz 

Óbecse település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének (a továbbiakban: Terv 
módosítása és bővítése) stratégiai környezeti hatásvizsgálata kidolgozását nem kezdik meg. 

2. szakasz 

A Terv módosításának és bővítésének alapelve a térbeli megoldás szabályozása és védelme a tervezett 
rendeltetésnek megfelelően, valamint a térbeli szabályozás feltételeinek biztosítása a közérdeknek és a 
kiépítésnek megfelelően. A módosítások és bővítések a szabályozott tér vonatkozásában az alábbi terveket 
látják elő: a tér összehangolása a köz – és egyéb földterület státusára irányuló változással, a jelenlegi 
tervezett megoldások újradefiniálása és a szövegben és grafikai kimutatásokban észlelt műszaki 
hiányosságok kijavítása. 
A terv módosításának és bővítésének oka: 

- Az Óbecse K.K. 8047/4 – es és 8050 – es hrsz. parcella rendeltetésének átalakítása. 
 

3. szakasz 

A Szabályozás módosításának és bővítésének stratégiai környezeti hatásvizsgálatának kidolgozását nem 
kezdik meg, a kritériumokat és az indokokat az alábbiak alapozzák meg: 

Óbecse település Általános Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 14/2015) 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatának kidolgozását nem kezdték meg, mivel minden hatást figyelembe 
vettek az Óbecse község Térbeli Tervének stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés („Óbecse 
Község Hivatalos Lapja”, 3/2012) kidolgozása során.  

A tervezett módosítások nem gyakorolnak negatív hatást a környezetre, mivel az Óbecse K.K. 8047/4 – 
es és 8050 – es hrsz. parcella rendeltetésének átalakításáról, a szabályozási és építési terv 
felülvizsgálatáról, a tér rendeltetésének felülvizsgálatáról és a terv lebonyolításának útmutatóiról van szó. 
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4. szakasz 

Az Óbecse község Térbeli Tervének stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentésben („Óbecse 
Község Hivatalos Lapja”, 3/2012) feltüntetésre került az állapotra, annak csökkentésére vagy teljes 
elhárítására irányuló határozott intézkedésekre vonatkozó felbecsülés. Felbecsülésre került az Óbecse 
község Térbeli Terve szerint tervezett megoldások környezetre gyakorolt esetleges hatása, definiálásra 
kerültek a tervezett védőintézkedések a szennyezés mértékének vonatkozásában, amely a törvényes 
előírások szerinti mértéket illeti. 

A Terv módosítása és bővítése szerinti tervek nem gyakorolnak jelentős hatást a környezetre, Óbecse 
település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének kidolgozásának vonatkozásában 
nem áll fenn a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának kötelezettsége. 

 
5. szakasz 

A fentiek alapján az Óbecse község Térbeli Tervének stratégiai környezeti hatásvizsgálatban 
megfogalmazott alapvető környezetvédelmi célokat fenntartjuk, a javasolt módosítások nem fognak negatív 
hatást gyakorolni a környezetre, ezáltal nincs szükség a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozására a 
Terv módosításának és bővítésének vonatkozásában. 

 
6. szakasz 

Ez a végzés az Óbecse település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének 
kidolgozásáról szóló határozat szerves részét képezi és meg fog jelenni az „Óbecse Község Hivatalos 
Lapjában”. 
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I n d o k o l á s  
 

Az Óbecse település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének környezeti 
hatásvizsgálata kidolgozásának elutasításáról szóló végzés meghozatalának jogalapja a Stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 135/04 és 88/10) 9. szakaszának 3. 
bekezdésében található, a javasolt Végzést pedig a terv előkészítésére illetékes szerv hozza meg, jelen 
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esetben az Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Városrendezési, Építészet, Kommunális, Vagyonjogi, 
Közlekedési és Felügyeleti Ügyosztálya. 
 Jelen végzés a Stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakaszának 4. bekezdésével 
összhangban készült, amely előírja annak tartalmát. A Végzés tartalmazza a Terv jellegét, az indokokat, 
amelyek következtében nem került sor a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozására és egyéb olyan 
releváns adatokat, amelyek alapján arra vonatkozó döntés született, hogy a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat nem kerül kidolgozására. 

A Terv vonatkozásában a stratégiai környezeti hatásvizsgálat nem kerül kidolgozásra, a 
kritériumokat és indokokat az alábbiak alapozzák meg: 

-Óbecse település Általános Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 14/2015) 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatának kidolgozását nem kezdték meg, mivel minden hatást figyelembe 
vettek az Óbecse község Térbeli Tervének stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés kidolgozása 
során, amely indokolásra került az Óbecse település Általános Szabályozási Tervének környezeti 
hatásvizsgálata kidolgozásának elutasításáról szóló, 2009.12.10 – én kelt. I 011-236-2009 – es 
ügyiratszámú határozat által. 

- A tervezett módosítások nem gyakorolnak negatív hatást a környezetre. 
- Az Óbecse község Térbeli Tervének stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentésben 

feltüntetésre került az állapotra, annak csökkentésére vagy teljes elhárítására irányuló határozott 
intézkedésekre vonatkozó felbecsülés. Felbecsülésre került az Óbecse község Térbeli Terve szerint tervezett 
megoldások környezetre gyakorolt esetleges hatása, definiálásra kerültek a tervezett védőintézkedések a 
szennyezés mértékének vonatkozásában, amely a törvényes előírások szerinti mértéket illeti. 

A Terv módosítása és bővítése szerinti tervek nem gyakorolnak jelentős hatást a környezetre, 
Óbecse település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének kidolgozásának 
vonatkozásában nem áll fenn a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának kötelezettsége. 

A fentiek alapján, a Gazdasági, Befektetési, Helyi Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi 
Ügyosztály Környezetvédelmi részlegétől beszerzett, 2021.05.18 – án kelt., IV 05 51-38-1/2021 – es 
ügyiratszámú előzetes véleményezése után Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Városrendezési, 
Építészet, Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyeleti Ügyosztálya 2021.05.18 – án, IV 02 350-38-
1/2021 – es ügyiratszám alatt  meghozta az Óbecse település Általános Szabályozási Tervének 
módosításának és bővítésének környezeti hatásvizsgálata kidolgozásának elutasításáról szóló végzést. 

Ez a végzés az Óbecse település Általános Szabályozási Tervének módosításának és bővítésének 
kidolgozásáról szóló határozat szerves részét képezi és meg fog jelenni az „Óbecse Község Hivatalos 
Lapjában”. 

 
 

--- o --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на X седници, одржаној дана 31.05.2021. године донела 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Локалног плана акције за децу општине Бечеј за период 2021-2024. године 

 
I 

УСВАЈА СЕ Локални план акције за децу општине Бечеј за период 2021-2024. године, који је 
у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 

 
II 

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

 
 


