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На пснпву чланпва 5. и 19. Закпна п стратешкпј прпцени утицаја на живптну 
средину ("Службени гласник РС", брпј 135/04 и 88/10), Oпштинска управа ппштине 
Бпсилеград – Служба заштите живптне средине 

 
оглашава 

 
ЈАВНИ УВИД 

У ИЗВЕШТАЈ П СТРАТЕШКПЈ ПРПЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ РЕГИПНАЛНПГ ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ЗА ПЧИОСКИ 

ПКРУГ  2013-2023. 
 
 

 
JAВНИ УВИД У ИЗВЕШТАЈ П СТРАТЕШКПЈ ПРПЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

РЕГИПНАЛНПГ ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ЗА ПЧИОСКИ ПКРУГ 2013-2023. (у даљем тексту: 
Извештај п стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину)  пдржеће се у трајаоу пд 
30 дана, од 12. маја до 12. јуна 2014. ГПДИНЕ. 

У складу са чланпм 19. Закпна п стратешкпј прпцени утицаја на живптну 
средину, увид у Извештај п стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину мпже се 
извршити у прпстпријама  Општинске управе ппштине Бпсилеград - Служби за заштиту 
живптне средине, ул. Гепрги Димитрпва бр.82, канцеларија брпј 17, уз пбезбеђену 
стручну ппмпћ за пружаое пптребних инфпрмација, тумачеоа ппјединих решеоа и 
евентуалнпг даваоа примедби на Извештај.  

Јавна презентација Извештаја п стратешкпј прпцени утицаја на живптну средину 
биће пдржана дана  06. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часова у Великпј сали  
скупштине града Враоа, у Улици Краља Милана брпј 1.  
           Физичка и правна лица примедбе на Извештај п стратешкпј прпцени утицаја мпгу 
дпставити у писанпј фпрми Општинскпј управи ппштине Бпсилеград – Служби за 
заштиту живптне средине, закључнп са 12.06.2014. године. 
 
          СЕДНИЦА КПМИСИЈЕ ЗА ПЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКПЈ ПРПЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ 

СРЕДИНУ пдржаће се у Малпј сали Градске управе града Враое, 20.06.2014. гпдине са 
ппчеткпм у 13,00 часпва. Седници мпгу да присуствују сва физичка лица и 
представници правних лица, кпји су ппднели примедбе у писанпм пблику у тпку 
трајаоа јавнпг увида и мпгу усменп да пбразлпже ппднете примедбе.  
 
 
          СЛУЖБА 
                 ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
                                                                      сампстални стручни сарадник 
                                                                      ппслпви заштите живптне средине 
                                                 Микица Василев, дипл.инг.зжс  

 


