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1.
Одељење за стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске 

и имовинско-правне послове на основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 135/04 и 88/10), у вези члана 46. 
Закона о планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи («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 , 
37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 11. Одлуке о општинској управи општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“  бр.12/2008, 12/2016 и 18/2016)  по претходно прибављеном Мишљењу 
Одељења за инспекцијске послове, Инспекције за заштиту животне средине број 501-123/2022-IV/05 
од 16.12.2022. године, донело је 

ОДЛУКУ

о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Просторног плана општине Апатин 

Члан 1.

Доноси се Одлука о приступању израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину за Измена и допуну Просторног плана општине Апатин  у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 

Члан 2.

Стратешка процена утицаја Измена и допуна Просторног плана општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“, број 6/13),  на животну средину,  ради се истовремено са израдом Изменoм 
и допуном Просторног плана општине Апатин  (у даљем тексту: Плана)  ради обезбеђења заштите 
животне средине и одрживог развоја у поступку припреме и доношења Плана. Рок за израду 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је три месеца од дана доношења 
Одлуке о изради и допуни Плана, те прибављања услова надлежних органа и организација  од стране 
носиоца израде стратешке процене.

Члан 3.

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину између осталог мора 
садржати: 

 - полазне основе стратешке процене,
 - опште и посебне циљеве и избор индикатора,
 - процену могућих утицаја коришћења и управљања природним ресурсима са описом мера 

предвиђених за смањење утицаја на животну средину,
 - смернице за заштиту животне средине,
 - програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма,
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 - приказ начина одлучивања,  опис разлога 
одлучујућих за избор плана и програма са 
аспекта варијантних решења и приказ начина 
на који су питања животне средине укључена 
у план,

-приказ коришћене методологије ,
 - закључке до којих се дошло током израде 

Извештаја о стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину  на начин разумљив 
јавности,

-друге податке од значаја на стратешку 
процену.

Члан 4.

Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем 
о потреби израде стратешке процене Плана на 
животну средину Одељења за инспекцијске 
послове, Инспекције за заштиту животне 
средине Општинске управе општине Апатин 
број: 501-123/2022-IV/05 од 16.12.2022 године. 

Члан 5.

Носиоц израде Извештаја о стратешкој 
процени Плана на животну средину је Јавно 
предузеће   за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Заводу за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад, ул. 
Железничка број 6/III.

Средства за израду  Извештаја о стратешкој 
процени обезбеђује буџет општине Апатин.

Члан 6.

Учешће јавности у разматрању Извештаја 
о стратешкој процени обезбеђује надлежни 
орган за припрему Плана,  и то у трајању од 30 
дана. Јавни увид ће се организовати у згради 
скупштине општине Апатин у ул. С. Владара 
бр.29 у Апатину.  

Члан 7.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о 
Измена и допуна Просторног плана општине 
Апатин . 

Члан 8.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Апатин “.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН
Одељење за стамбено комуналну делатност,
заштиту животне средине, урбанизам,
грађевинске и имовинско-правне послове
Број: 501- 13 /2023-IV/02 
Дана, 23. марта 2023. године
А П А Т И Н

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
Јовановић Синиша дип.инг.грађ.
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Одлука о приступању изради 
стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и до-
пуна Просторног плана општи-
не Апатин


