
Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-

Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) на животну средину ("Службени гласник 

РС", бр. 112/13, 23/14 и 26/14 - исправка) је саставни део приказане одлуке.  

На основу члана 21 , члана 35. став 2. и члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. 

Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - УС, 72/12 и 7/14 - УС ),  

Влада доноси 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА 

ПОЖЕГА-БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ЦРНОМ ГОРОМ) (Е-763)  

(Сл. гласник РС бр. 42/14)  

Основни текст на снази од 01/05/2014 , у примени од 01/05/2014  

1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) 

(Е-763), (у даљем тексту: Просторни план). 

2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија општина Пожега, 

Ариље, Ивањица и Сјеница, и то: на територији општине Пожега целе катастарске 

општине Пилатовићи, Горобиље, Прилипац, Лопаш, Милићево Село; на територији 

општине Ариље целе катастарске општине Вирово, Грдовићи, Церова, Ариље, 

Вигоште, Поглед, Драгојевац, Богојевићи, Миросаљци, Латвица, Трешњевица, 

Ступчевићи; на територији општине Ивањица целе катастарске општине Радљево, 

Прилике, Шуме, Дубрава, Ивањица, Бедина Варош, Свештица, Рокци, Будожеља, 

Мана, Косовице, Комадине, Братљево, Глеђица, Ровине, Смиљевац, Васиљевићи, 

Ерчеге, Медовине; и на територији општине Сјеница целе катастарске општине 

Брњица, Ступ, Штаваљ, Дражевиће, Житниће, Драгојловиће, Врсјенице, Крће, 

Зајечиће, Камешница, Кијевци, Раждагиња, Дујке, Рашковиће, Расно, Цетановиће, 

Буђево, Гошево, Долиће, Бољаре. 

У току израде Нацрта Просторног плана дефинисаће се коначна граница Просторног 

плана. 

Оквирна граница подручја Просторног плана дата је на графичком приказу обухвата 

плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.  

3. Просторни план садржи полазне основе, принципе, циљеве и концепцију изградње 

система; планска решења; правила уређења и правила грађења; имплементацију; 

графички део и све друге елементе из позитивне законске и подзаконске регулативе 

која уређује ову област. 



Саставни део Просторног плана чини стратешка процена утицаја на животну средину. 

Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској и техничкој 

документацији, као и на резултатима досадашњих истраживања и важећим 

документима у Републици Србији. 

4. У току израде Просторног плана неће се приступити изради концепта плана, у 

складу са чланом 48. став 8. Закона о планирању и изградњи.  

5. Просторним планом створиће се одговарајући плански основ у смислу директног 

спровођења, даље израде техничке документације, као и прибављање одговарајућих 

дозвола у складу са законом. 

6. Рок за израду Нацрта Просторног плана је 15 месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

7. Носилац израде Просторног плана је Републичка агенција за просторно планирање. 

Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање мишљења, 

услова и сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да 

осигура сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања. 

8. Министарства, организације, јавна предузећа и установе, који су овлашћени да 

утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објекта у фази 

израде или измене планских докумената, доставиће без накнаде, у року од 30 дана, све 

расположиве податке и документацију носиоцу израде Просторног плана. 

Овлашћени органи из става 1. ове тачке уступиће постојеће копије топографског и 

катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних 

инсталација, односно ортофото снимке, носиоцу израде Просторног плана, без 

накнаде, у року од 30 дана. 

9. Средства за израду Просторног плана се обезбеђују у складу са Меморандумом о 

сарадњи између Владе Републике Србије и "G.I.D.C.", д.о.о. Београд, а на основу 

Закључка Владе 05 број: 336-11074/2013-2 од 30. децембра 2013. године о 

потписивању Меморандума о финансирању планске, студијске и техничке 

документације за коридор аутопута Е-763, деоница Пожега-Бољаре.  

10. Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре 

(граница са Црном Гором) (Е-763) на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 

112/13, 23/14 и 26/14 - исправка), саставни је део ове одлуке.  

11. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у 

јединицама локалних самоуправа које су у обухвату Просторног плана. 

12. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради Просторног 

плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, 

деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) ("Службени гласник РС", 

број 3/11).  

13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

05 број 350-3101/2014  

У Београду, 22. априла 2014. године  



Влада 

Председник,  

Ивица Дачић, с.р.  


