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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о изради стратешке проценеутицаја просторног плана општине Рача на животну 
средину 2 

Одлука о изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације градског насеља Рача 
на животну средину 4 
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На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', 
бр.135/04) Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне послове, инспекцијски 
надзор и пољопривреду-Служба за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове, 
Општинске управа општине Рача, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ РАЧА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Рача на животну 
средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
 

Члан 2. 
 
 Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
могућих утицаја Просторног плана општине Рача на животну средину, на следећи начин: 

- Обухват Просторног плана општине РАЧА чини 18 насеља, са 17 целих катастарских 
      општина административне општине Рача, укупне површине 216 km2.  
- Значај Просторног плана општине Рача за заштиту животне средине и одрживи развој 

произилази из потребе да се заштити животна средина, побољша квалитет живота и 
обезбеди одрживи развој у општини Рача. 

- Потребе да се у планирању просторног развоја општине Рача сагледају стратешка питања 
заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин. 

- Чињеница да Просторни план општине Рача представља оквир за припрему и реализацију 
урбанистичких планова, развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука. 

 
Члан 3. 

 
 Стратешка процена ће се радити истовремено са израдом Просторног плана општине Рача. 
 

Члан 4. 
 
 Израда Стратешке процене биће заснована на студијско-аналитичкој документацији из 
области просторног планирања, заштите животне средине и другој релевантној документацији. 
 

Члан 5. 
 
 Стратешком проценом биће размотрена могућност утицаја и питање заштите ваздуха, 
заштите вода, заштите земљишта, заштите живог света, природе и природних добара, становништва и 
здравља, климатске промене, као и могућност утицаја и питања заштите на друга насеља, културно-
историјску баштину, индустријске, инфраструктурне и друге објекте. 
   

Члан 6. 
 

 О извршеној стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Рача на животну 
средину израдиће се Извештај о стратешкој процени. 
 

Члан 7. 
 

 Извештај о стратешкој процени садржаће следеће елементе: 
- полазне основе Стратешке процене, 
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора, 
- процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на 

животну средину, 
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- смернице за израду стратешких процена за урбанистичке планове и друге планове и 
програме, 

- програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана општине 
Рача, 

- приказ коришћене методологије и тешкоћа у изради стратешке процене, 
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог Просторног плана са 

аспекта разматраних варијантних решавања и приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у Просторни план, 

- закључци стратешке процене представљени на начин разумљив јавности, 
- друге податке од значаја за стратешку процену. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину део је документације и прилаже 
се уз Просторни план општине Рача. 
 

Члан 8. 
 

  О избору носиоца израде извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
општине Рача на животну средину одлучује се у поступку утврђеном законом. 
  Носилац израде извештаја о стратешкој процени може бити правно или физичко лице 
које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног планирања и 
израде планских докумената, односно урбанистичког планирања и израде урбанистичких 
планова. 
  Стручни тим за израду стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег 
профила. 

Члан 9. 
 
  Израда Стратешке процене утицаја на животну средину биће извршена у складу са 
роком израде Просторног плана општине Рача. 
 

Члан 10. 
 

           Средства за израду стратешке процене обезбедиће се у буџету општине Рача а преко 
Министарства за просторно планирање и заштиту животне средине РС. 
 

Члан 11. 
 
           Учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и 
разматрања Извештаја о стратешкој процени, обавештавање о начину и роковима увида у 
садржину извештаја, као и времену и месту одржавања јавне расправе, обезбеђује Одељење за 
урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско – правне, инспекцијске послове и пољопривреду 
општине Рача у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину и Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 12. 
 
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Просторног плана општине Рача и објављује се у 
Службеном гласнику Општине Рача. 
 
 
 
Број: 350-1/2009-IV-03-1                                                                НАЧЕЛНИК 
Дана: 02.02.2010. године                                                       Општинске управе Рача 

                                                                                                                       Бранко Савић 
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 На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', 
бр.135/04) Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне послове, инспекцијски 
надзор и пољопривреду-Служба за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове, 
Општинске управа општине Рача, доноси: 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ГРАДСКОГ НАСЕЉА РАЧА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана генералне  регулације градског насеља 
Рача на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
 

Члан 2. 
 Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
могућих утицаја Плана генералне  регулације градског насеља Рача на животну средину, на следећи 
начин: 

-  Подручје за које се израђује План, обухвата: део катастарске општине Рача површине  
      П=231.50 ha, део катастарске општине Доња Рача површине П=109.52 ha, део катастарске   
      општине Вучић површине П=55.42 ha, део катастарске општине Мирашевац површине  
      П=55.75 ha и део катастарске општине Адровац површине П=93.50 ha.Укупна површина 
      обухвата Плана је П=545,7 ha. 
- Значај Плана генералне регулације градског насеља Рача за заштиту животне средине и 

одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна средина, побољша квалитет 
живота и обезбеди одрживи развој у градском насељу Рача. 

- Потребе да се у планирању просторног развоја градског насеља Рача сагледају стратешка 
питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин. 

- Чињеница да План генералне  регулације градског насеља Рача представља оквир за 
припрему и реализацију урбанистичких планова, развојних пројеката, програма и 
инвестиционих одлука. 

- План генералне  регулације градског насеља Рача регулише намену простора према 
потребама насеља и стварање услова за развој јавних и осталих функција, саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре уз еколошко очување равнотеже животног простора. 

 
Члан 3. 

 Стратешка процена ће се радити истовремено са израдом Плана генералне  регулације 
градског насеља Рача. 

Члан 4. 
 Израда Стратешке процене биће заснована на студијско-аналитичкој документацији из 
области просторног планирања, заштите животне средине и другој релевантној документацији. 
 

Члан 5. 
 Стратешком проценом биће размотрена могућност утицаја и питање заштите ваздуха, 
заштите вода, заштите земљишта, заштите живог света, природе и природних добара, становништва и 
здравља, климатске промене, као и могућност утицаја и питања заштите на друга насеља, културно-
историјску баштину, индустријске, инфраструктурне и друге објекте. 
 

Члан 6. 
О извршеној стратешкој процени утицаја Плана генералне  регулације градског насеља Рача 

на животну средину израдиће се Извештај о стратешкој процени. 
 

Члан 7. 
 Извештај о стратешкој процени садржаће следеће елементе: 

- полазне основе Стратешке процене, 
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора, 
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- процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на 
животну средину, 

- смернице за израду стратешких процена за урбанистичке планове и друге планове и 
програме, 

- програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана генералне  регулације 
градског насеља Рача, 

- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 
- приказ начина одлучивања опис разлога одлучујућих за избор датог Плана генералне  

регулације градског насеља Рача са аспекта разматраних варијантних решавања и приказ 
начина на који су питања животне средине укључена у План генералне  регулације 
градског насеља Рача  

- закључци стратешке процене представљени на начин разумљив јавности, 
- друге податке од значаја за стратешку процену 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину део је документације и прилаже 
се уз План генералне  регулације градског насеља Рача. 

 
Члан 8. 

 О избору носиоца израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне  
регулације градског насеља Рача на животну средину одлучује се у поступку утврђеном законом. 
 Носилац израде извештаја о стратешкој процени може бити правно или физичко лице које је 
уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног планирања и израде планских 
докумената, односно урбанистичког планирања и израде урбанистичких планова. 
 Стручни тим за израду статешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег 
профила. 

 
Члан 9. 

 Израда Стратешке процене биће извршена у складу са роком израде Плана генералне  
регулације градског насеља Рача. 

 
Члан 10. 

 Средства за израду стратешке процене обезбедиће се у буџету општине Рача а преко 
Министарства за просторно планирање и заштиту животне средине РС. 
 

Члан 11. 
 Учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и разматрања 
Извештаја о стратешкој процени, обавештавање о начину и роковима увида у садржину извештаја, 
као и времену и месту одржавања јавне расправе, обезбеђује Одељење за урбанизам, изградњу, 
комуналне, имовинско – правне, инспекцијске послове и пољопривреду општине Рача у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о планирању и 
изградњи. 

 
Члан 12. 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана генералне  регулације градског насеља 
Рача и објављује се у Службеном гласнику Општине Рача. 
 
Број: 350-2/2009-IV-03-1                                                                   НАЧЕЛНИК 
Дана: 02.02.2010. године Општинске управе Рача 
                                                                                                                          Бранко Савић 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Борко Петровић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


