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48.
На основу члана 9. ст. 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 8. Одлуке о општинској управи ("Службени лист
општине Пландиште", бр. 16/2008), Општинска управа општине Пландиште, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКО ПОЉЕ ''ПЛАНДИШТЕ - 1''
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се вршењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље «Пландиште- 1» на
животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени).
Члан 2.
Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја које се планирају Планом детаљне регулације, које могу
бити од утицаја на стање животне средине са проценом и мерама које су нужне како би се
евентуални утицаји свели у граничне вредности.
Питања и проблеми, везани за заштиту животне средине, који ће бити разматрани у
Извештају о стратешкој процени, су:
- утицај планираних садржаја и инфраструктуре на животну средину;
- минимизација утицаја планираних садржаја на живи свет, пре свега орнитофауну и
хитоптерофауну;
- утицаје на квалитет ваздуха и потенцијално негативне утицај планираних садржаја у смислу
буке;
- позитивни утицаји планираних садржаја у смислу коришћења обновљивих извора енергијеенергије ветра на територији општине Пландиште.
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Члан 3.
Извештај о стратешкој процени ће садржавати следеће елементе, односно биће сачињен
по следећој методологији:
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Садржај и циљеви Плана и њихов однос са другим плановима
2. Валоризација постојећег стања животне средине карактеристике животне средине простора,
који може бити изложен негативном утицају
3. Разматрани проблеми из области заштите животне средине у Плану и образложење
изостављања одређених проблема у поступку процене
4. Приказ Планом предвиђених варијантних решења у контексту заштите животне средине
5. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и организацијама поводом
израде Стратешке процене
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ (СА ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА)
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ
АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ
1. Процена утицаја варијантних решења Плана на животну средину са мерама заштите
2. Поређење варијантних решења и избор најповољнијег решења са образложењем (укључујући
и варијантно решење у случају нереализовања Плана)
3. Процена утицаја планираних активности на:
1. ваздух
2. воду
3. земљиште
4. флору, фауну и биодиверзитет
5. природна добра
6. пејзаж
7. становништво
8. насеље (архитектонско наслеђе)
9. непокретна културна добра
10. инфраструктура
4. Опис карактеристика утицаја
5. Усклађеност наведених утицаја са важећим стандардима и прописима
6. Коришћење методологије у изради стратешке процене
7. Идентификација могућих прекограничних утицаја на животну средину
8. Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја
IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА
V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Циљеви
2. Индикатори
3. Права и обавезе надлежних органа
4. Опис поступака у случају појаве акцидената
5. Други елементи, у зависности од врсте Плана
VI ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И
ПРИКАЗ НАЧИНА НА КОЈИ СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПЛАН
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VII ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
VIII ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ.
Члан 4.
За Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја одређује се ЈП "Завод за
урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).
За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде ће сачинити
мултидисциплинарни стручни тим, који ће се састојати од дипломираног инжењера хортикултуре,
дипломираног инжењера архитектуре, дипломираног инжењера пејзажне архитектуре,
дипломираног биолога, хидроинжењера, дипломираног инжењера електротехнике, дипломираног
инжењера машинства, дипломираног инжењера саобраћаја, дипломираног економисте.
Рок за израду Извештаја о стратешкој процени износи 6 (шест) месеци, од дана ступања
на снагу овoг решења и радиће се паралелно са израдом Нацрта плана.
Члан 5.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавности на начин да се излагање на јавни увид Нацрта Плана и Извештаја о
стратешкој процени истовремено оглашава у дневном и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања Нацрта Плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни
увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе о времену и
месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 6.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће се из буџета општине
Пландиште.
Члан 7.
Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса за
ветрогенераторско поље «Пландиште- 1» у Пландишту и објављује се у "Службеном листу
општине Пландиште''.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Број: 501-8/2010-01
Дана: 12.03.2010.године
ПЛАНДИШТЕ

НАЧЕЛИК
Гордана Маричић, с.р.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
48.

Решење о изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације
комплекса за ветрогенераторско поље
''ПЛАНДИШТЕ - 1''на животну средину
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Родика Грујеску
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове

