
На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 46. став 1. 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 9. став 5. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину  (''Службени гласник РС'', бр. 
135/2004 и 88/2010) и члана 40. Статута општине Aлибунар (''Службени лист општине Aлибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Aлибунар, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове општине Алибунар од 13.02.2019.г., на 28. седници одржаној 14. марта 2019. 
године, доноси 

 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ВЕТРОПАРК ''БАНАТ'' У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за Ветропарт ''Банат'' у општини Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018), члан 2. мења се и гласи: 
 

''Члан 2. 
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана 

ће се дефинисати Нацртом Плана. 
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана налази се на тромеђи путева, 

катастарске парцеле 1561, 1969 и 1909. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу пута, катастарска парцела 1969, 

пресеца пут, катастарска парцела 1884, и пратећи северну међу пута, катастарска парцела 1971, 
северну међу катастарски парцела 1987 и 1988, наставља у истом правцу пратећи северну међу пута, 
катастарска парцела 1989, долази до границе катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, прелази у 
катастарску општину Селеуш, мења правац ка југу и прати источну межу пута, катастарске парцеле 
2563 и 2034, границу катастарских општина Нови Козјак и Селеуш, до тромеђе катастарски општина 
Нови Козјак, Селеуш и Владимировац. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати границу катастарских општина Нови 
Козјак и Владимировац до тромеђе пута, катастарска парцела 11184 (КО Владимировац) и 
катастарских парцела 2586/1 и 2326 (КО Нови Козјак). 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати источну међу катастарске парцеле 
2326 до тромеђе катастарских парцела 2326 и 2530 (КО Нови Козјак) и катастарске парцеле 9358 (КО 
Владимировац). 

Од тромеђе граница у правцу југоистока дужином од око 42 m прати границу катастарских 
општина Нови Козјак и Владимировац, мења правац ка југозападу, прелази у катастарску општину 
Владимировац и под правим углом пресеца катастарске парцеле 10264, 10263 до међе катастарских 
парцела 10265/1 и 10265/81, скреће ка северозападу и долази до тромеђе катастарских парцела 10264, 
10265/81 и 9358. 

Од тромеђе граница у правцу запада пресеца катастарске парцеле 9358 и 9357 и долази до 
међе катастарских парцела 9358 и 10258, мења правац ка северозападу и паралелно са границом 
катастарских општина Нови Козјак и владимировац на одстојању од 50 m, пресецајући катастарске 
парцеле 9911 и 10249 долази до границе катастарских општина где мења правац ка западу и пратећи 
границу катастарских општина Нови Козјак и Владимировац долази до тромеђе катастарских општина 
Нови Козјак, Владимировац и Падина. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати границу катастарских парцела Нови Козјак и Падина 
до тромеђе путева, катастарске парцеле 1911 и 1912 и границе катастарских општина Нови Козјак и 
Падина. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу пута, катастарска парцела 1912, до 
тромеђе пута и катастарских парцела 1929/1 и  1929/2, мења правац ка северу и прати западну и 
северну међу катастарске парцеле 1929/2 и северну међу катастарске парцеле 1930/1 и западном 
међом пута, катастарска парцела 1969, долази до почетне тачке описа обухвата Плана. 



Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана је одређена 
графичким путем и износи око 946 hа. 

Предметна локација Плана се налази у катастарским општинама Нови Козјак, Селеуш и 
Владимировац. 

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

Члан 2. 
У члану 8, став 2. брише се.  

 
Члан 3. 

У члану 9. додаје се нови став 2., који гласи: 
''Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 

''Завод за урбанизам војводине'' Нови Сад, Железничка број 6/III''.  
 

Члан 4. 
У члану 10. став 2. мења се и гласи: 
''Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 
дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања.'' 
 

Члан 5. 
Саставни део Одлуке је и графички приказ границе обухвата Плана: 

 

 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 



 
 
Број: 350-8/2019-04 
У Алибунару, дана 14. марта 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р 


