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П И Р О Т    
          
                  На основу члана 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Сл.гласник  РС",  бр.135/2004  и  88/2010)  орган  надлежан  за  послове  заштите  животне
средине Одељење  за  урбанизам,  стамбено-комуналне делатности,  грађевинарство и
инспекцијске  послове општине  Пирот, а по  претходно прибављеним  мишљењима
заинтересованих органа, организација и јавности, спроведеним јавним расправама о којима је
дат  Извештај  о  извршеном  јавном  увиду  предлога  Плана  генералне регулације  ,,Пирот
центар“ од стране надлежног органа за припрему плана,  даје 

САГЛАСНОСТ

НА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ,, ПИРОТ ЦЕНТАР,,  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

                 Усваја се Извештај о стратешкој процени утицаја  на животну средину Плана
генералне регулације  ,,Пирот  центар“,  урађен  од  стране  ЈП Дирекција  за  изградњу
општине Пирот.

О б р а з л о ж е њ е

            Скупштина општине Пирот донела је  Одлуку о изради Плана генералне регулације
,,Пирот-центар“. Одлука о изради објављена је у ,,Службеном листу града Ниша,, бр.78/2009.
Носиоц израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину је ЈП Дирекција
за изградњу општине Пирот .
             На предлог обрађивача, од стране надлежног Одељења, по спроведеном поступку,
донета  је  Одлука  о  приступању  израде  стратешке  процене  утицаја  Плана  генералне
регулације  ,,Пирот-центар“  на  животну средину од  09.01.2014,  године  број  03-У-501/216-
2012.
           Концепт Плана генералне регулације “Пирот центар”, као прве фазе у изради плана,
разматрала је Комисија за планове општине Пирот на седници одржаној 06.09.2013. године.

Нацрт  Плана  генералне  регулације  “Пирот  центар” размотрен  је  и  прихваћен  на
седници Комисије за планове општине Пирот одржаној 21.05.2014. године.
          Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације ,,Пирот центар“
на животну средину био је изложен на јавни увид заједно са Нацртом Плана у периоду од
26.05. до 24.06.2014. године у Општинском услужном центру општине Пирот и просторијама
ЈП Дирекција за изуградњу општине Пирот и такође објављен  у локалном листу “Слобода”
од 24.05.2014. године. 
             Након завршеног јавног увида, дана 26.06.2014. године са почетком у 11 часова у
Малој сали  Општинске  управе Пирот,  одржана  је  јавна  седница  Комисије  за  планове  уз



присуство обрађивача Плана, где је констатовано да у времену трајања јавног увида није било
примедби везане за Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.

О ц е н а

Према Критеријумима за оцену  Извештаја о стратешкој процени утицаја  из Прилога
II.  члана  21.  став  5.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  орган
надлежан за послове заштите животне средине извршио је следећу оцену:
        - приказ свих питања и проблема који могу да буду разматрани у стратешкој процени
због  могућих  утицаја Плана  генералне регулације  ,,Пирот  центар“ на квалитет  сегмента
животне средине у окружењу,  обухватио је  значајније  утицаје који се  очекују у сегменту
ваздуха, воде и земљишта.
          - програмом праћења стања  животне средине  јасно се дефинишу индикатори како би
се  на  датој  локацији  успоставио  мониторинг,  односно  континуирано праћење  одређених
параметара  квалитета  животне  средине,  а  да  би  се  у  случају  прекорачења  граничних
вредности  примениле адекватне мере заштите од негативних утицаја.
             Остали елементи Извештаја о стратешкој процени сачињени су у потпуности према
садржају прописаном чланом 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(“Сл. гласник РС”, бр.135/2004 и 88/2010).
       Учешће  заинтересованих  органа,  организација  и  јавности  у  поступку  израде  и
разматрања  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  спроведено  је   од  стране  органа
надлежног за припрему плана, у смислу јавној увида, достављања и разматрања мишљења у
законски дозвољеним роковима.  Поступак одлучивања  о Извештају о стратешкој процени
спроведен  је  тако  што  је јавност  разматрала  Извештај  о  стратешкој процени  утицаја  на
животну средину у оквиру излагања плана на јавни увид у периоду до 24.06.2014. године и
имала могућност учествовања у јавној расправи одржаној 26.07.2014. године. 
                    Ова  сагласност је саставни део Плана генералне регулације ,,Пирот центар“ и
објављује се у "Службеном листу града Ниша".
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