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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Општинска управа Општине Димитровград
Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине
Број: 501–62/2020–14/1
Датум: 21.05.2020.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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГЛИНЕ У ЛЕЖИШТУ
„ЦРНЕ РОВИНЕ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за експлоатацију глине у лежишту „Црне ровине“ у КО Бребевница општина
Димитровград (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 разматрасе 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
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утицаја пројеката на животну средину у складу са прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину);
 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
за експлоатацију глине у лежишту „Црне ровине“ у КО Бребевница општина
Димитровград“ део је документације која се прилаже уз план.
5. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Димитровград”.

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ,
ПОЉОПРИВРЕДУИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Александар Игов, с.р.

Број 21. 21.05.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 4

ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, 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

