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На основу члана 9 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласик РС“, бр 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 
9/2020) и члана 136. и 140. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење), Одсек за урбанизам, комунално – 
стамбене, имовинске и инспекцијске послове, Општинске управе општине Бабушница, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину  

Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница 2010-2025 
 

1.Приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Првих измена   
   и допуна Просторног плана општине Бабушница 2010-2025. 

 
      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 макро локацију 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 на животну средину неће се разматрати   
   прекогранична природа утицаја.  

 
4.О извршеној стартешкој процени утицаја Првих измена и допуна Просторног      
   плана општине Бабушница 2010-2025 на животну средину, израдиће се извештај      
   који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2 Закона о  
   стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број    
   135/2004 и 88/2010). 
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Обавезни елементи Извештаја о стратешкој процени утицаја 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 израду стратешких процена на нижим хијерархијским 

нивоима и процене утицаја пројеката 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, представљени на начин разумљив јавности и 

 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 предменог 
плана. У случају непостојања релевантних података извршиће се циљна мерења у 
складу са законом.  

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Првих измена и 
допуна Просторног плана општине Бабушница 2010-2025 део је документације која се 
прилаже уз план.   

 
           5.Носилац израде Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница              
2010-2025 је Општинска управа општине Бабушница. Стручни послови поверавају се 
привредном друштву, односно другом правном лицу, које је уписано у одговарајући 
регистар за обављање послова урбанистичког планирања и израде планских 
докумената. Исти ће дефинисати методологију и сачинити састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени утицаја.  

Рок за израду Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница 
2010-2025 је максимално 18 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Средства за израду Првих измена и допуна Просторног плана општине 
Бабушница 2010-2025 биће обезбеђена у буџету општине Бабушница.  

 
             6.У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Првих измена и допуна 
Простоног плана општине Бабушница на животну средину, 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, 88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020). 
 
7.      Ово решење објављује се у Скупштинском прегледу општине Бабушница. 

 
                                                                                                           ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                              Владан Савић,дипл.инж.грађ. 

 
                                                                                                   



 
СТРАНА 3 - БРОЈ 3                               БАБУШНИЦА,                                           26.01.2021. ГОДИНЕ 

 
 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 
 
1. Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну 
    средину Првих измена и допуна Просторног плана општине Бабушница 
    2010-2025.................................................................................................................................  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Уређивачки одбор 
СКУПШТИНСКОГ ПРЕГЛЕДА ОПШТИНА БАБУШНИЦА 
_________________________________________________________________________ 
                                                                         
 
 
 
 
 


