Р Е П У Б Л И К А
С Р Б И Ј А
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09 и 81/09 – исправка и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04)
о г л а ш а в а
Ј А В Н И

У В И Д

О НАЦРТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
и
ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
PЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Нацрт Просторног плана Републике Србије (у даљем тексту: Нацрт
Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног
плана Републике Србије на животну средину (у даљем тексту: Извештај о
стратешкој процени утицаја), обухватају целокупну територију Републике Србије.
1. Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије (у даљем
тексту: Нацрт плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног
плана Републике Србије на животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена), одржаће се у трајању од 30 дана, од 30. априла до 31. маја 2010.
године.
Нацрт плана са комплетом рефералних карата и Стратешка процена биће
изложени на јавни увид сваког радног дана у времену од 900 до 1400 часова,и то у:

- граду Београду у згради Грађевинског факултета Универзитета у Београду,
-

-

Булевар краља Александра број 73/I;
граду Новом Саду у Републичкој агенцији за просторно планирање,
Организациона јединица за територију Аутономне покрајине Војводине,
Булевару Михајла Пупина 6;
граду Нишу у просторијама ЈП Завод за урбанизам Ниш, 7. јула 6;
граду Крагујевцу у Свечаној сали ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, Краља
Петра I 23;
граду Ужицу у Великој сали градске куће, Градска кућа, Димитрија Туцовића 52;
граду Зајечару у Сали Зајечарског управног одбора, Генерала Гамбете 44.

Јавне презентације Нацрта просторног плана и Стратешке процене биће
одржане према следећем распореду:

- 5. маја 2010. године од 1200 до 1500 часова у граду Новом Саду, сала Скупштине
АП Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16;

- 10. маја 2010. године од 1100 до 1300 часова у граду Нишу, Велика скупштинска
сала града Ниша, Николе Пашића 24;
12. маја 2010. године од 1200 до 1400 часова у граду Зајечару, у Сали
Зајечарског управног округа, Генерала Гамбете 44;
- 14. маја 2010. године од 1100 до 1400 часова у граду Београду, Свечана сала
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра
број 73/I;

-

- 17. маја 2010. године од 1100 до 1400 часова у граду Крагујевцу, Скупштинска
сала града Крагујевца, Трг слободе 3;
- 20. маја 2010. године од 1200 до 1500 часова у граду Ужицу, Велика сала Градске
куће, Градска кућа, Димитрија Туцовића 52.
Нацрт плана са комплетом рефералних карата и Стратешка процена биће
доступни на увид заинтересованој јавности, у седиштима управних округа и у
седиштима јединица локалних самоуправа у дигиталном облику, као и на званичној
планирање
Интернет
адреси
Републичке
агенције
за
просторно
(http://www.rapp.gov.rs). Скраћена верзија текста Нацрта плана биће доступни на
увид у седиштима управних округа и у седиштима јединица локалних самоуправа.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о
стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми јединицама локалних
самоуправа, у току трајања јавног увида, до 31. маја 2010. године.
2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи,
о извршеном јавном увиду Републичка агенција за просторно планирање ће
сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га управним
окрузима и јединицама локалних самоуправа.

