На пснпву члана 46. став 1. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закпн и 9/20), члана 32. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник РС“, брпј 129/2007, 83/2014 – др. закпн, 1012016 – др,
закпн и 47/2018) и члана 40. Статута ппштине Тргпвиште („ Службени гласник града
Враоа“; брпј 3/19), Скупштина ппштине Тргпвиште, на седници пдржанпј
дана 30.12.2020. гпдине, дпнпси
ОДЛУКУ
о изради Просторног плана општине Трговиште од 2022. до 2035.

Члан 1.
Приступа се изради Прпстпрнпг плана ппштине Тргпвиште пд 2022. дп 2035. гпдине
(у даљем тексту: Прпстпрни план).
Члан 2.
Граница Прпстпрнпг плана пбухвата теритприју ппштине Тргпвиште укупне ппвршине пд
370 km2 , на кпме се налази 35 насеља (34 целих катастарских ппштина) и на кпме живи
5091 станпвника пп пппису станпвништва 2011. гпдине. Према административнпј ппдели
Републике Србије, Општина припада Пчиоскпм управнпм пкругу, а граничи се са градпм
Враое (на северу), ппштинпм Бпсилеград (на истпку),ппштинпм Бујанпвац (на западу),
дпк границу на југу представља државна граница са Севернпм Македпнијпм. Границу
прпстпрнпг плана чине сппљашое границе катастарских ппштина Барбаце, Мала Река,
Рајчевце, Шумата Трница, Ширпка Планина, Кпзји Дпл, Лесница, Калпвп, Сурлица,
Прплесје, Црна Река, Црвени Град, Радпвница, Бабина Ппљана, Дпои Стајевац, Нпви Глпг,
Гплпчевац, Зладпвце, Црнпвце, Марганце, Шапранце, Мездраја и Владпвце.
Члан 3.
Прпстпрни план садржи смернице планских дпкумената вишег реда и развпјних
стратегија, и тп:
 Прпстпрни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'',
бр. 88/2010)
 Регипнални прпстпрни плани ппштина Јужнпг ппмправља (Сл. гласник РС
бр. 83/10),
Пплазна пснпва за израду нпвпг Прпстпрнпг плана је Прпстпрни план ппштине Тргпвиште
(„Службени гласник града Враоа“, бр. 10/2011).

Члан 4.
Планираое, кпришћеое, уређеое и заштита прпстпра заснива се на принципима уређеоа
и кпришћеоа прпстпра утврђеним чланпм 3. Закпна п планираоу и изградои и другпј
закпнпдавнпј регулативи.
Члан 5.
Нпсилац израде Прпстпрнпг плана дужан је да пбезбеди прибављаое мишљеоа,
услпва и сагласнпсти надлежних пргана и прганизација прпписаних закпнпм, кап и да
пбезбеди сарадоу и усаглашаваое ставпва са свим релевантним субјектима
планираоа.
Органи, ппсебне прганизације, имапци јавних пвлашћеоа и друге институције дужни су
да пп захтеву нпсипца израде планскпг дпкумента дпставе услпве и све распплпживе
ппдатке у тпку трајаоа ранпг јавнпг увида, а најдуже у рпку пд 15 дана пд дана пријема
захтева. Изузетнп услпви и сви распплпживи ппдаци се мпгу уступити у рпку пд 30 дана
уз пбразлпжеое надлежнпг пргана, пднпснп прганизације за неппступаое у наведенпм
рпку.
Члан 6.
Рпк за израду Нацрта Прпстпрнпг плана је 18 месеци пд дана ступаоа на снагу пве
пдлуке.
Члан 7.

Средства за израду Прпстпрнпг лана пбезбеђује ппштина Тргпвиште.
Ппстпји мпгућнпст финансираоа израде Прпстпрнпг плана и прекп других извпра
финансираоа (министарства, невладине прганизације, страни дпнатпри и др.)
Члан 8.
Рани јавни увид и јавни увид ће се пбавити у прпстпријама ппштине Тргпвиште, накпн
пглашаваоа у дневнпм и лпкалнпм средству јавнпг инфпрмисаоа, у трајаоу у складу са
закпнпм.
Члан 9.
Саставни деп пве Одлуке је Одлука п изради стратешке прпцене утицаја Прпстпрнпг
плана ппштине Тргпвиште пд 2022. дп 2035. на живптну средину, кпја се заједнп са пвпм
Одлукпм пбјављује у „Службенпм гласнику града Враоа“.

Члан 10.
Саставни деп Одлуке п изради Прпстпрнпг плана ппштине Тргпвиште пд 2022. дп 2035.
Јесте графички приказ граница и пбухвата планскпг ппдручја кпји се уз пву пдлуку
пбјављује у „Службенпм гласнику града Враоа“.

Члан 11.
Прпстпрни план ће бити израђен у 5 (пет) примерака у аналпгнпм и 5 (пет) примерака у
дигиталнпм пблику.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Враоа“
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