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На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Србије“, бр.135/04 и 88/10), 
члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 
81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон и 
9/20) и по прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине IV 
број 350-26/2020-03 од 11.03.2020. године, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне и инспекцијске послове, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације подручја ветроелектране 

''ВЕ Црни врх'' 

 

1. Приступа се изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације подручја 
ветроелектране „ВЕ Црни врх“ (у даљем тексту: 
План) на животну средину (у даљем тексту: 
стратешка процена). 

2. Циљ израде и доношења Извештаја о 
стратешкој процени утицаја је стварање законског и 
планског основа за просторно уређење предметног 
подручја, у циљу превентивног спречавања 
неповољних и негативних утицаја на животну 
средину. 

3. Стратешка процена ће се радити за 
подручје Плана односно у границама обухавата 
Плана које је дефинисано Одлуком о изради Плана. 
Стратешка процена се ради истовремено са 
израдом Плана. 

 

4. На основу чланова 5. и 6. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), 
Извештај о стратешкој процени утицаја разматраће 
питања везана за заштиту животне средину и то: 

• карактеристике плана (значај, проблеме 
заштите животне средине и могућност утицаја, 
степен утицаја на друге планове, степен којим се 
успоставља оквир за реализацију пројекта) и 

• карактеристике утицаја (вероватноћа, 
интензитет, сложеност, реверзибилност, временска 
димензија, просторна димензија, кумулативна и 
синергијска природа утицаја, ризици, деловање на 
угроженос области). 

 

5. Извештај о стратешкој процени утицаја 
садржаће нарочито: 

1) полазне основе, 

2) опште и посебне циљеве стратешке  
 

 
 
 
 
 
 
 

процене и избор индикатора, 

3) процене могућих утицаја са описом 
мера, 

4) смернице за ниже хијерархијске нивое, 
5) програм праћења стања животне 

средине, 
6) приказ начина одлучивања и начина на 

који су питања животне средине укључена у план и 
7) опис подела и рангирања локација и 

просторних целина обухваћених планом према 
степену ризика и могућем еколошком оптерећењу. 

6. Рок за израду Извештаја о стратешкој 
процени утицаја је идентичан и усклађује се са 
роком и динамиком израде Плана. 

7. Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени утицаја обезбеђује 
заинтересовани инвеститор „CRNI VRH POWER“ 
Д.О.О. из Жагубице (ул. Пљотрковска бр. 4/6, 12320 
Жагубица, ПИБ 111616484, МБ 21510939). 
 

8. Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени утицаја је Општинска управа општине 
Мајданпек-Одељење за урбанизам,грађевинарство, 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове, а 
обрађивач је „ECOlogica URBO" Д.О.О. из 
Крагујевца (ул. Саве Ковачевића бр. 3/1, 34000 
Крагујевац, ПИБ104733275, МБ 20222816).  

9. Извeштај о стратешкој процени утицаја 
биће изложен на јавни увид, након обављене 
стручне контроле од странe Комисије за планове 
општине Мајданпек. Подаци о начину излагања на 
јавни увид биће објављени у средствима јавног 
информисања и на огласној табли Општинске 
управе Мајданпек. 

10. Орган надлежан за припрему плана 
ће обезбедити учешће заинтересованих органа, 
организација и јавности у поступку прибављања 
сагласности на Извештај о стратешкој процени 
утицаја. 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће 
се у складу са законом о стратешкој процени утицаја 
на животну средину. 

 

11. Ово решење је саставни део Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације подручја 
вегроелектране 
„ВЕ Црни врх“. 

12. Ово решење ступа на снагу даном 
ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације подручја ветроелекгране „ВЕ Црни врх“. 

 
 

ГОДИНА: XII 
 

БРОЈ: 21 
 

21. јул 2020. 
ЦЕНА: 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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Образложење 
 

Дана 05.03.2020. године доставили смо 
предлог Одлуке о приступању изради Плана 
детаљне регулације подручја ветроелектране „ВЕ 
Црни врх“ на територији општине Мајданпек са 
захтевом да се достави мишљење о потреби израде 
стратешке процене  утицаја на животну средину 
број 350-26/2020-03 Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство,стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове. 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове 
одговорило нам је на Захтев са позитивним 
мишљењем о изради стратешке процене утицаја на 
животну средину (број 350-26/2020-03 од дана 
11.03.2020. године). 

На основу Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09. 36/09 - 
др. закон 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС. 14/16, 
95/18-др.закон), Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину средину („Сл. гласник 
РС“. бр. 135/04 и 88/10) и на основу наведеног 
Мишљења, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено - комуналне и 
инспекцијске послове донело је Решење као у 
диспозитиву. 

 
IV број: 350-26/2020-03  
Дана: 11.03.2020. године 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 
Иван Грмуша, с.р. 

___________ 
2193 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Србије“, бр.135/04 и 88/10), 
члана 46. 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, 
83/18, 31/19, 37/19 - други закон и 9/20) и по 
прибављеном мишљењу органа надлежног за 
послове заштите животне средине IV број 350-
25/2020-03 од 09.03.2020.године, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове, доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

о изради стратешке процене утицаја плана 
генералне регулације за 

насеље Доњи Милановац 
 

1. Приступа се изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације за насеље 
Доњи Милановац (у даљем тексту: План) на 
животну средину (у даљем тексту: стратешка 
процена). 

 
2. Разлози за вршење стратешке процене 

утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. 
У складу са тим законским одредбама приступа се 
изради стратешке процене, будући да овај План 
припада категорији урбанистичких планова којима 
се успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одређених „Уредбом о 
утврђивању листе пројската за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину“ 
(„Сл.гласник РС“, број 114/08), а који могу имати 
значајан утицај на животну средину према 

критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој 
процени, обзиром да је обухват Плана унутар 
граница Националног парка „Ђердап“. 

3. Стратешка процена ће се радити за 
подручје Плана односно у границама обухавата 
Плана које је дефинисано Одлуком о изради Плана. 

Стратешка процена се ради истовремено са 
израдом Плана. 

 
4. У оквиру стратешке процене Плана 

разматраће се следећа питања и проблеми везани 
за заштиту животне средине и одрживи развој: 

• значај Плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој општине, 

• коришћење земљишта - нелегална градња, 

• природне карактеристике терена и природни 
ресурси, 

• биодиверзитет, 
• заштићена природна добра, 
• културно-историјско наслеђе, 
• квалитет подземних и површинских вода, 

• потрошња и квалитет воде за пиће, 
• каналисање и пречишћавање отпадних 

вода, 

• прикупљање и третман чврстог отпада, 
• шумарство и пољопривреда, 

• демографија и урбано - рурални односи, 
• развој руралног туризма, 
• ризици од елементарних непогода, 
• управљање и мониторинг животне средине, 
• информисање јавности по питањима 

животне средине и развоја. 
 

5. Извештај о стратешкој процени је 
документ којим се описују, вреднују и процењују 
могући значајни утицаји на животну средину до којих 
може доћи имплементацијом плана и програма и 
којим се одређују мере за смањење негативних 
утицаја на животну средину. Извештај ће према 
члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја 
садржати нарочито: 
1. Полазне основе стратешке процене, 
2. Опште и посебне циљеве стратешке процене и 
избор индикатора, 
3. Процену могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на 
животну средину, 
4. Смернице за израду за процену утицаја на нижим 
хијерархијским нивоима, 
5. Програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Плана детаљне регулације, 
6. Приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене, 
7. Приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор Плана детаљне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ 
начина на који су питања животне средине 
укључена у План детаљне регулације, 
8. Закључке до којих се дошло током израде 
Извештаја о стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности (Извод из Стратешке 
процене (закључак - нетехнички резиме). 
9. Учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени; 
10. Друге податке од значаја за стратешку процену. 
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6. Израда Стратешке процене биће 
заснована на студијској, просторно-планској, 
документацији из области заштите животне средине 
и одрживог развоја и другој релевантној 
документацији, као и на резултатима досадашњих 
истраживања у области заштите животне средине. 

 
7. Уступање израде Стратешке процене 

биће извршено у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 
и 68/2015). Рок за израду Стратешке процене је 24 
месеца од дана доношења Решења. 

 
8. Министарства, посебне организације, 

јавна предузећа и установе надлежне за послове 
заштите животне средине, заштите природе, 
заштите споменика културе, инфраструктуре, 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
економије и регионалног развоја и други органи и 
организације доставиће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог Решења све расположиве 
податке, услове и документацију од значаја за 
израду Стратешке процене из делокруга свог рада 
на захтев Одељења за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено комуналне послове општинске управе 
Мајданпек. 

 
9. Орган надлежан за припрему плана 

(општинска управа-одељење за урбанизам, 
грађевинарство,стамбено- комуналне и 
инспекцијске послове), обезбеђује учешће 
заинтересованих органа, организација и јавности у 
разматрању извештаја о стратешкој процени у 
складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 
процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у 
трајању од 30 дана у периоду Јавног увида Плана. 
 

10. Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“. 

Образложење 
Дана 06.03.2020. године доставили смо 

Одлуку о приступању изради Плана генералне 
регулације за насеље Доњи Милановац на 
територији општине Мајданпек са захтевом да се 
достави мишљење о потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну средину број 350-
25/2020-03 Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове. 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове 
одговорило нам је на Захтев са позитивним 
мишљењем о изради стратешке процене утицаја на 
животну средину (број 350-25/2020-03 од дана 
09.03.2020. године). 

На основу Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 
др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 
95/18-др.закон), Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10) и на основу наведеног 
Мишљења,Одељење за урбанизам, 
грађевинарство,стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове донело је Решење као у диспозитиву. 

 
IV Број: 350-25/2020-03  
Дана:09.03.2020.године 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 
Иван Грмуша, с.р. 

__________ 
2194 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл.гл. РС“, 
бр. 135/04 и 88/10), члана 46. 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, 83/18, 31/19, 37/19 -други закон и 9/20) и по 
прибављеном мишљењу органа надлежног за 
послове заштите животне средине IV број 350-
24/2020-03 од 09.03.2020.године, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове, доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

о изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације 

заштићеног подручја археолошког локалитета 
„Лепенски Вир“ 

1. Приступа се изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације заштићеног 
подручја археолошког локалитета „Лепенски вир“ (у 
даљем тексту: План) на животну средину (у даљем 
тексту:стратешка процена). 

2. Разлози за вршење стратешке процене 
утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. 
У складу са тим законским одредбама приступа се 
изради стратешке процене, будући да овај План 
припада категорији урбанистичких планова којима 
се успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одређених „Уредбом о 
утврђивању листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројекта за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину“ 
(„Сл.гласник РС“, број 1 14/08), а који могу имати 
значајан утицај на животну средину према 
критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој 
процени, обзиром да је обухват Плана унутар 
граница Националног парка „Ћердап“. 

3. Стратешка процена ће се радити за 
подручје Плана односно у границама обухавата 
Плана које је дефинисано Одлуком о изради Плана. 

Стратешка процена се ради истовремено са 
израдом Плана. 

4. На основу чланова 5. и 6. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Извештај о 
стратешкој процени утицаја разматраће питања 
везана за заштиту животне средине и то: 

• карактеристике плана (значај, проблеме 
заштите животне средине и могућност утицаја, 
степен утицаја на друге планове, степен којим се 
успоставља оквир за реализацију пројекта) и 

• карактеристике утицаја (вероватноћа, 
интензитет, сложеност, реверзибилност, ременска 
димензија, просторна димензија, кумулативна и 
синергијска природа утицаја, ризици, деловање на 
угрожене области). 
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Извештај о стратешкој процени утицаја 
садржаће нарочито: 

1. полазне основе, 
2. опште и посебне циљеве стратешке 

процене и избор индикатора, 
3. процене могућих утицаја са описом мера, 
4. смернице за ниже хијерархијске нивое, 
5. програм праћења стања животне средине, 
6. приказ начина одлучивања и начина на који 

су питања животне средине укључена у план и опис 
подела и рангирања локација и просторних целина 
обухваћених планом према степену ризика и 
могућем еколошком оптерећењу. 

 
5. Уступање израде Стратешке процене 

биће извршено у складу са Законом о јавним 
набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Рок за израду Стратешкс процене је 24 
месеца од дана доношења Решења. 

 
6. Министарства, посебне организације, 

јавна предузећа и установе надлежне за послове 
заштите животне средине, заштите природе, 
заштите споменика културе, инфраструктуре, 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
економије и регионалног развоја и други органи и 
организације доставиће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог Решења све расположиве 
податке, услове и документацију од значаја за 
израду Стратешке процене из делокруга свог рада 
на захтев Одељења за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено комуналне послове општинске управе 
Мајданпек. 

 
7. Орган надлежан за припрему плана 

(општинска управа-одељење за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено- комуналне и 
инспекцијске послове), обезбеђује учешће 
заинтересованих органа, организација и јавности у 
разматрању извештаја о стратешкој процени у 
складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 
процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у 
трајању од 30 дана у периоду Јавног увида Плана. 

 
8. Ово решење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 06.03.2020. године доставили смо 
Одлуку о приступању изради Плана детаљне 
регулације заштићеног подручја археолошког 
локалитета „Лепенски вир“ на територији општине 
Мајданпек са захтевом да се достави мишљење о 
потреби израде стратешке процене утицаја на 
животну средину број 350-24/2020-03 Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове. 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове 
одговорило нам је на Захтев са позитивним 
мишљењем о изради стратешке процене утицаја на 
животну средину (број 350-24/2020-03 од дана 
09.03.2020. године). 
 

На основу Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09. 36/09 - 
др. закон,72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16. 
95/18-др.закон), Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10) и на основу наведеног Мишљења, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне и инспекцијске послове донело је 
Решење као у диспозитиву. 

 
IV Број: 350-24/2020-03  
Дана: 09.03.2020. године 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 
Иван Грмуша, с.р. 

__________ 
2195 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Србије“, бр.135/04 и 88/10), 
члана 46. 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, 83/18, 31 /19, 37/19 - други закон и 9/20) и по 
прибављеном мишљењу органа надлежног за 
послове заштите животне средине IV број 350-
23/2020-03 од 09.03.2020.године, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове, доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
о изради стратешке процене утицаја плана 

детаљне регулације за 
археолошко налазиште „Рудна Глава“ 

 
1. Приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације за археолошко 
налазиште „Рудна Глава“ (у даљем тексту: План) на 
животну средину (у даљем тексту: стратешка 
процена). 

2. Разлози за вршење стратешке процене 
утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. 
У складу са тим законским одредбама приступа се 
изради стратешке процене, будући да овај План 
припада категорији урбанистичких планова којима 
се успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одређених „Уредбом о 
утврђивању листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину“ 
(„Сл.гласник РС“, број 114/08), а који могу имати 
значајан утицај на животну средину према 
критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој 
процени, обзиром да се исти налази у зони 
непокретног културног добра од изузетног значаја за 
Републику Србију, археолошког локалитета „Рудна 
Глава“. 

 
3. Стратешка процена ће се радити за 

подручје Плана односно у границама обухавата 
Плана које је дефинисано Одлуком о изради Плана. 

Стратешка процена се ради истовремено са 
израдом Плана. 

 
На основу чланова 5. и 6. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10), Извештај о стратешкој 
процени утицаја разматраће питања 
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4. везана за заштиту животне средину и то: 

• карактеристике плана (значај, проблеме 
заштите животне средине и могућност утицаја, 
степен 
утицаја на друге планове, степен којим се 
успоставља оквир за реализацију пројекта) и 

• карактеристике утицаја (вероватноћа, 
интензитет, сложеност, реверзибилност, временска 
димензија, просторна димензија, кумулативна и 
синергијска природа утицаја, ризици, деловање на 
угрожене 
области). 

Извештај о стратешкој процени утицаја 
садржаће нарочито: 

1. полазне основе, 
2. опште и посебне циљеве стратешке 

процене и избор индикатора, 
3. процене могућих утицаја са описом мера, 
4. смернице за ниже хијерархијске нивое, 
5. програм праћења стања животне средине, 
6. приказ начина одлучивања и начина на који 

су питања животне средине укључена у план и опис 
подела и рангирања локација и просторних целина 
обухваћених планом према степену ризика и 
могућем еколошком оптерећењу. 

 
5. Уступање израде Стратешке процене 

биће извршено у складу са Законом о јавним 
набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Рок за израду Стратешке процене је 24 
месеца од дана доношења Решења. 

 
6. Министарства, посебне организације, 

јавна предузећа и установе надлежне за послове 
заштите 
животне средине, заштите природе, заштите 
споменика културе, инфраструктуре, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, економије и 
регионалног развоја и други органи и организације 
доставиће у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог Решења све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду 
Стратешке процене из делокруга свог рада на 
захтев Одељења за урбанизам, грађевинарство 
стамбено - комуналне и инспекцијске послове 
општинске управе Мајданпек. 

 
7. Орган надлежан за припрему плана 

(општинска управа-одељење за урбанизам, 
грађевинарство,стамбено- комуналне и 
инспекцијске послове), обезбеђује учешће 
заинтересованих органа, организација и јавности у 
разматрању извештаја о стратешкој процени у 
складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 
процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у 
трајању од 30 дана у периоду Јавног увида Плана. 

 
8. Ово решење је саставни део Одлуке о 

изради плана детаљне регулације за археолошко 
налазиште „Рудна Глава“ („Службени лист општине 
Мајданпек“ бр. 33/2018). 

 
9. Ово решење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 06.03.2020. године доставили смо 
Одлуку о приступању израде Плана детаљне 
регулације за археолошко налазиште „Рудна Глава“ 
на територији општине Мајданпек са захтевом да се 
достави мишљење о потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну средину број 350-
23/2020-03 Одељењу 
за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
и инспекцијске послове. 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне и инспекцијске послове 
одговорило нам је на Захтев са мишљењем о 
изради стратешке процене утицаја на животну 
средину (број 350-23/2020-03 од дана 09.03.2020. 
године). 

На основу Закона о заштити животне 
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - 
др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 
95/18-др.закон), Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10) и на основу наведеног 
Мишљења, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове донело је Решење као 
у диспозитиву. 

 
IV Број: 350-23/2020-03 
Дана: 09.03.2020.године 

 
ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 
Иван Грмуша, с.р. 

__________ 
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