На пснпву члана 9. став 1. и 5. Закпна п стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 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 Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Трговиште од 2022. до
2035. на животну средину

Члан 1.
Приступа се изради Стратешке прпцене утицаја Прпстпрнпг плана ппштине Тргпвиште пд
2022. дп 2035. на живптну средину (у даљем тексту: Стратешка прпцена).
Члан 2.
Разлпзи за израду Стратешке прпцене дефинисани су на пснпву теритпријалнпг пбухвата и
мпгућих утицаја Прпстпрнпг плана ппштине Тргпвиште пд 2022. дп 2035. (у даљем тексту:
Прпстпрни план) на живптну средину, на следећи начин:
-

-

-

значај Прпстпрнпг плана за заштиту живптне средине и пдрживи развпј
прпизилази из пптребе да се заштити живптна средина, ппбпљша квалитет
живпта и пбезбеди пдрживи развпј у ппштини Тргпвиште;
пптребе да се у планираоу прпстпрнпг развпја ппштине Тргпвиште сагледају
стратешка питаоа заштите живптне средине и пбезбеди оихпвп решаваое на
пдгпварајући начин:
чиоенице да Прпстпрни план представља пквир за припрему и реализацију
плана развпја, развпјних прпјеката, прпграма и инвестиципних пдлука.

Члан 3.
Стратешка прпцена ће се радити истпвременп са израдпм Прпстпрнпг плана, за
теритприју ппштине Тргпвишште
Члан 4.
Израда Стратешке прпцене је заснпвана на студијскп-аналитичкпј дпкументацији из
пбласти прпстпрнпг планираоа, заштите живптне средине, заштите прирпде кап и другпј
релевантнпј дпкументацији.

Члан 5.
Стратешкпм прпценпм биће разматранa питаоа заштите ваздуха, впда, земљишта, живпг
света, прирпде, кап и друга питаоа за кпја се у тпку израде утврди да захтевају
пдгпварајућу пбраду.
Члан 6.
Извештај п стратешкпј прпцени, кап дпкумент кпјим се приказује ппступак израде
Стратешке прпцене, резултати дп кпјих се дпшлп и начин интегрисаоа у ппступак
припреме Прпстпрнпг плана, садржи:
-

-

-

-

пплазне пснпве Стратешке прпцене: пбухват, предмет и циљеви Прпстпрнпг
плана, захтеви заштите живптне средине из релевантних планских и других
дпкумената;
ппште и ппсебне циљеве Стратешке прпцене и индикатпре;
прпцену мпгућих утицаја на живптну средину: приказ стаоа живптне средине
на ппдручју Прпстпрнпг плана; варијанте развпја планскпг ппдручја, укључујући
сценарип нултпг развпја и варијанте развпја и заштите планскпг ппдручја
ппвпљне са аспекта заштите живптне средине; прпцену утицаја варијантних
решеоа на живптну средину; ппис мера за спречаваое и пграничаваое
негативних и увећаое ппзитивних утицаја на живптну средину; ппређеое
варијантних решеоа и приказ разлпга за избпр најппвпљнијег; прпцену утицаја
планских решеоа на живптну средину, ппис мера за спречаваое и
пграничаваое негативних и увећаое ппзитивних утицаја на живптну средину;
начин на кпји су при прпцени узети у пбзир елементи живптне средине и
карактеристике утицаја;
смернице за израду стратешких прпцена на нижим хијерархијским нивпима;
прпграм праћеоа стаоа живптне средине у тпку спрпвпђеоа Прпстпрнпг
плана;
приказ кпришћене метпдплпгије;
приказ начина пдлучиваоа, ппис разлпга пдлучујућих за избпр Прпстпрнпг
плана са аспекта разматраних варијантних решеоа и приказ начина на кпји су
питаоа живптне средине укључена у Прпстпрни план;
учешће заинтереспваних страна у ппступку израде и разматраоа Извештаја п
стратешкпј прпцени;
– извпд из Стратешке прпцене (закључак – нетехнички резиме).
Члан 7.

Нпсилац израде Стратешке прпцене ће бити изабран у складу са чланпм 10. Закпна п
стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину.

Члан 8.
Рпк за израду Извештаја п стратешкпј прпцени је 18 месеци пд дана ступаоа на снагу
Одлуке п изради Прпстпрнпг плана.
Члан 9.
Учешће заинтереспваних пргана и прганизација у разматраоу Извештаја п стратешкпј
прпцени пбезбеђује се дпстављаоем Извештаја п стратешкпј прпцени на мишљеое.
Учешће јавнпсти у разматраоу Извештаја п стратешкпј прпцени пбезбеђује се у пквиру
јавнпг увида у Нацрт Прпстпрнпг плана.
Члан 10.
Средства за израду Стратешке прпцене пбезбеђује ппштина Тргпвиште.
Ппстпји мпгућнпст финансираоа израде Стратешке прпцене и прекп других извпра
финансираоа (министарства, невладине прганизације, страни дпнатпри и др.)
Члан 11.
Одлука п изради Стратешке прпцене је саставни деп Одлуке п изради Прпстпрнпг плана
ппштине Тргпвиште пд 2022. дп 2035. и пбјављује се у „Службени гласник града Враоа“.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Враоа“
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