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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Општине Димитровград
Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501–70/18–14/1
Датум: 11.06.2018.год.
Димитровград
А.И.
Општинска управа Општине Димитровград, Одсек за локалну пореску администрацију,
пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези 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 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ „БЕЛЕШ“
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације комплекса радне зоне „Белеш“ (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање
животне средине на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана,
карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину неће се разматрати
прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на животну средину израдиће се
извештај који ће обухватaти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе- ни гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:





полазне основе стратешке процене;
општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора;
процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење
негативних утицаја на животну средину;
смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које
се односе на спровођење плана и обавезну израду студије о процени
утицаја пројеката на животну средину у складу са прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину);
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програм праћења стања животне средине у току спровођења плана
(мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана
са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су
питања животне средине укључена у план;
закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив јавности;
други подаци од значаја за стратешку процену.

У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и квалитет
чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљна мерења у складу са
законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
комплекса радне зоне „Белеш“, део је документације која се прилаже уз план.
5. Носилац израде нацрта плана са извештајем о стратешкој процени утицаја предметног
плана на животну средину, дужан је да исти изради у року од стодвадесет (120) данаод
дана склапања уговор између обрађивача и Општине Димитровград у својству
наручиоца. Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицaја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса радне зоне „Белеш“, обезбеђене су у
буџету Општине Димитровград.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња
са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним
увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. 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 и
145/2014)
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Димитровград”.
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Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради треће измене Плана
детаљне регулације комплекса радне зоне „Белеш“.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Одсек за локалну пореску администрацију,
пољопривреду и заштиту животне средине у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру стратешке процене, разматраће се
постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док
се неће разматрати прекогранична природа утицаја с обзиром на то да имплементација плана
не може имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације комплекса радне
зоне „Белеш“, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На основу наведеног, Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и
заштиту животне средине, Општинска управа Општине Димитровград донео је решење као у
диспозитиву.
ДОСТАВИТИ:
1.
2.
3.
4.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално стамбене послове.
Инспектор за заштиту животне средине
Инспектор за грађевинарство
Архиви

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ,
ПОЉОПРИВРЕДУИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Александар Игов, с.р.
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На основу члана 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 78. став 1. тачка 16. Статута
општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша”, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и
“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), члана 1. Одлуке о одређиваљу органа надлежног
за доношење Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта у
државној својини (“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), члана 3. став 1. тачка 10. и члана
24. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 79/08,
117/12, 17/13, 29/15 и 72/15 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 10/18), члана 66.
Пословника Општинског већа општине Димитровград (бр. 06-48/09-III/29 од 24.09.2009.год. и
“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 9/18) и сагласности Министарства пољопривреде,
шумарстава и водопривреде, бр. 320-11-3895/2018-14 од 01.06.2018. године, Општинско веће
општине Димитровград, на седици одржаној 08.06.2018. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
ДОНОСИ СЕ Програм заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног
земљишта за 2018. годину који је саставни део овог закључка.

Доставити:
-

Комисији за израду програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног
земљишта;
Архиви

Број: 06-58/18-15/105-1
У Димитровграду,
30.05.2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владица Димитров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Драган Голубов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582

