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  На основу члана 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 54 став 1. тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист 

града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка на седници одржаној дана _________ 

2021. године, донела је 

 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМA ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПОТРЕБЕ 

НАСЕЉА ТРНАВСКА БАЛУГА И ВИЉУША 

 
 

 
Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације системa за пречишћавање отпадних 

вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша, (у даљем тексту: План 

детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 Граница Плана детаљне регулације обухвата катастарске парцеле у КО Трнавска 

Балуга и КО Виљуша, а број катастарских парцела и обухват Плана, у складу са Законом, 

биће дефинисан и прецизиран до израде Нацрта планског документа. 
  

 Изради Плана детаљне регулације се приступа на иницијативу месних заједница 

Трнавска Балуга и Виљуша и помоћника градоначелника за област месне самоуправе и 

инфраструктуре, а на основу Идејног решења урађеног од стране ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 Графички део Плана детаљне регулације израдиће се на овереном катастарско – 

топографском плану за деo КО Трнавска Балуга и део КО Виљуша. 

 
 

Члан 3. 

 

 План детаљне регулације представља разраду смерница Просторног плана града 

Чачка (Сл. лист града Чачка, број 17/2010). 

 Услови и смернице из планског документа вишег реда: 

  Просторним планом града Чачка дефинисана је намена земљишта са поделом 

простора на: грађевински реон, пољопривредно, шумско и водно земљиште. 

 Прецизна границе грађевинског реона дефинисаће се урбанистичким плановима 

нижег реда.  

 Постојећа грађевинска подручја развијаће се даљим уређењем комплекса са 

могућношћу проширења што подразумева реконструкцију постојећих објеката, градњу 

нових објеката за становање, привреду, јавне и друштвене садржаје уз очување 

идентитета насеља, затим подизањем комуналног стандарда насеља,реконструкцијом 

постојеће и градњом нове саобраћајне и комуналне инфраструктуре и осигурањем 

простора за пратеће садржаје. 



 

 

 Планирани делови грађевинског реона намењени су претежно за становање, затим 

јавне функције, привреду, спорт и рекреацију, површине комуналних и саобраћајних 

система, гробља, уређене зелене површине, заштитно зеленило и сл. као и посебну 

намену. 

 Постојећа грађевинска подручја су задржана са могућношћу повећања постојећих 

површина формирањем нових кућишта у слободним међупросторима ових засеока. 

Такође је могућа трансформација ових подручја у циљу формирања правилнијих 

грађевинских парцела (у складу са правилима парцелације из овог плана), бољег 

организовања површина у оквиру кућишта (задовољавајући распоред и међусобна 

удаљеност стамбених и економских објеката и сл.), као и повећање густине изграђености, 

која је на овим просторима врло ниска. 

 Основна подела грађевинског подручја сеоских насеља је на: 

 - становање 

 - јавне функције 

 -  зоне рада и 

 - зоне посебне намене. 

 

 На подручју територије града Чачка у зависности од привредних активности у 

сеоским насељима биће три основна типа (са варијацијама) дворишта: 

 - пољопривредно 

 - мешовито 

 - непољопривредно. 

 

 Принципи и пропозиције коришћења, уређења и заштите простора. 

 КАНАЛИСАЊЕ 

 Израда идејног решења каналисања целог административног подручја града 

 

 Прикључивање домаћинстава целог административног подручја града на 

канализационе системе (1200л/с у дану мах. оптерећења), моћи ће да се оствари и кроз: 

 - проширење капацитета 

 -.изградњу централних канализационих колектора до већих сеоских насеља 

(изградити нови колектор из правца Прељине, Атенице, Трбушана...) и повезати на 

градску канализациону мрежу и на централно постројење за пречишћавање отпадних 

вода. 

 - укидање септичких јама као алтернативног решења. 

 -.Повезивање више суседних насеља на мања постројења за пречишћавање 

отпадних вода пре испуштања у најближи реципијент. 

 На основу анализа у Водопривредну основу Србије је усвојена перспектива развоја 

за канализациону мрежу отпадних вода – норма специфичне дужине је 2,5м/кориснику. 

 Уједначавање квалитета мреже на нивоу целог административног подручја града 

(замена цевног материјала квалитетнијим, замена мањих пречника одговарајућим). 

 Увођење система даљинског надзора рада црпних станица, као и квалитета воде у 

канализационом систему. 

 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 Водовод и канализација се морају трасирати тако да: 

 - не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта, 

 - да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 

 - да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 

 - да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама. 

 

 Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте 

воде, пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде, 



 

 

постројења за пречишћавање отпадних вода, резервоари, колектори, дистрибутивни 

цевоводи...) неопходно је извршити консултације са Министарством надлежним за 

послове грађевинарства или стручном службом ЈКП “Водовод”, у зависности од 

надлежности за издавање одобрења за изградњу. 

 Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих 

техничких прописа и норматива из ове области. 

 

 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације садрже нарочито: границу плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, 

регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план), попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и 

објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и заштићених 

природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 

расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге 

елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 

 - примену и поштовање законске регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштита јавног интереса; 

 - заштита и унапређење животне средине; 

 -.дефинисање детаљне намене површина и правила уређења и грађења у обухвату 

за све планиране садржаје; 

 - дефинисање могућности и начина саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних елемената за спровођење плана и реализацију 

планираних садржаја; 

 - стварање услова за изградњу инфраструктуре и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локација. 

  

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 -.усклађивање са смерницама које даје Просторни план града Чачка („Службени 

лист града Чачка“, број 17/2010); 

 - подстицање рационалне организације и уређења простора, 

 - обезбеђење услова за уређење и изградњу простора и насеља, 

 -.ефикасно, рационално и организовано коришћење људских, природних и 

изграђених потенцијала у социо – економском, просторном и еколошком погледу, 

 -.дефинисање карактеристичних урбанистичких зона, односно целина са 

планирањем нове изградње; 

 -.дефинисање јавног интереса кроз разграничење површина јавне и остале намене; 

 - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром;  

 - унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника, 

 - усклађивање различитих или супротних интереса у коришћењу простора, 

 -.смањивање просторних ограничења за развој (непланска изградња, недостатак 

инфраструктуре и јавних служби), 

 - рационалније коришћење грађевинског и другог земљишта, 



 

 

 - рационалније коришћење простора ради повећања функционалне и развојне 

ефикасности, 

 - заштита природне и културне баштине, 

 - унапређење животне средине, 

 - очување одлика природних и предеоних целина. 

 

 

Члан 6. 

 

            Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

односи се на две основне намене – земљиште за површине и објекте јавне намене и 

земљиште за остале намене у складу са Просторним планом града Чачка (Сл. лист града 

Чачка, број 17/2010) у оквиру обухвата плана. 

 

 

Члан 7. 

 

           Рок за израду Плана детаљне регулације је 12 месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује Град Чачак.  

 

 Носилац израде Плана детаљне регулације је Град Чачак, Градска управа за 

урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак 

јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 

 

Члан 9. 

 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у просторијама Градске управе за 

урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника 

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. 

Подаци о раном јавном увиду и јавном увиду огласиће се у средствима јавног 

информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему према 

одредбама важећег закона и подзаконских аката. 

План мора да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и 

изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон, 9/20 и 52/21). 

 План мора да буде урађен у складу са Правилником о класификацији намене 

земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања 

(„Сл. гласник РС“, број 105/2020). 

http://www.cacak.org.rs/


 

 

 Графички део Плана детаљне регулације мора бити израђен у дигиталном облику 

(dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, 

број 32/2019) и у складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини и начину вођења и 

одржавања Централног региста планских докумената, информационог система о стању у 

простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања 

планских докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).  

 

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о приступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације системa за пречишћавање отпадних вода са 

постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша, број 350-6/2021-IV-2-01 од 

23.09.2021. године, које је у складу са чланом 9 став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) донела Градска 

управа за урбанизам града Чачка и које се објављује у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

Члан 12. 

 

 План детаљне регулације ће се израдити се у два (2) истоветна примерка (у 

штамапаном и дигиталном облику). 

 

 

Члан 13. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_________________ 

Датум:______________ 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   

 ..........Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и 

Виљуша је члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи 

(“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон, 9/20 и 52/21). Чланом 35 став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да 

урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46 став 1. 

истог закона да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово 

доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, 

односно комисије за планове. 

 Плански основ за израду Плана детаљне регулације системa за пречишћавање 

отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша је Просторни 

план града Чачка (Сл. лист града Чачка, број 17/2010). 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа на иницијативу месних заједница 

Трнавска Балуга и Виљуша и помоћника градоначелника за област месне самоуправе и 

инфраструктуре а на основу Идејног решења урађеног од стране ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак 

јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. 

 У поступку по иницијативи за доношење Плана детаљне регулације прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-157/2021-IV-2-01 од 27. 

септембра 2021. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне 

средине број 501-235/21-IV-2-01 од 23.09.2021.г. да је потребно израдити стратешку 

процену утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог 

мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о приступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и 

Виљуша, број 350-6/2021-IV-2-01 од 23.09.2021. године, све на основу одредби члана 46. 

став 6. Закона о планирању и изградњи и члана 9 став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010). 

 Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и 

Виљуша и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 

посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, 

нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), попис парцела и опис 

локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских 

споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

 Одлука о изради Плана детаљне регулације системa за пречишћавање отпадних 

вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша, у складу са чланом 46 

став 3. Закона о планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и 

у Централном регистру планских докумената. 

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, 

као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о приступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације системa за пречишћавање 

отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша, број 350-

6/2021-IV-2-01 од 23.09.2021. године.           

            Уз нацрт Одлуке прилаже се мишљење Комисије за планове града Чачка број 06-

157/2021-IV-2-01 од 27. септембра 2021. године, као и решење Градске управе за 
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 На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 18. Одлуке о градским 

управама (“Сл. лист града Чачка”, број 20/19), Градска управа за урбанизам, града 

Чачка, доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМA ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПОТРЕБЕ 

НАСЕЉА ТРНАВСКА БАЛУГА И ВИЉУША 
 

 

 1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације системa за пречишћавање отпадних вода са постројењем за 

потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша. 

 

 Разлози за вршење стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације системa за пречишћавање отпадних вода са постројењем за 

потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша, су сагледавање, процена и утврђивање 

могућности значајних штетних утицаја на животну средину на основу намене у 

просторно - функционалној намени подручја која се планира, а која могу бити од 

утицаја на стање животне средине, са проценом мера које је потребно предузети како 

би се евентуални могући значајни штетни утицаји на животну средину спречили, 

отклонили или свели на минимум. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације системa за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе 

насеља Трнавска Балуга и Виљуша, мора да садржи мере чијим спровођењем би се 

остварили услови за: 

 - заштиту површинских и подземних вода; 

 - заштиту постојећих или планираних објеката, као и планиране намене 

коришћења земљишта; 

 - заштиту геолошкиих особинама тла, подземних вода; 

 - заштиту пољопривредног земљишта; 

 - спровођење Програма заштите животне средине и одрживи развој; 

 - урбанистички развој кроз функционалну организацију и међусобну 

повезаност свих служби, делатности и објеката; 

 - решавање проблема заштите животне средине и могућност утицаја плана на 

разне области и делове животне средине и урбане целине; 

 - заштиту природне и културне баштине; 

 - очување одлика природних и предеоних целина; 

 - обухватиле карактеристике утицаја плана на животну средину, нарочито у 

погледу вероватноће, интензитета, сложености, реверзибилности, временске и 

просторне димензије, кумулативне и синергијске природе утицаја, ризика по људско 

здравље и животну средину, деловања на области од природне, културне и друге 



важности и деловања на угрожене области; 

 - умањи утицај на биолошки диверзитет подручја; 

 

 2. У оквиру стратешке процене разматраће се постојеће стање животне 

средине, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних 

садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми животне средине 

подручја обухваћеног Планом. 

 

 3. У оквиру стратешке процене имајући у виду планиране намене на подручју 

обухваћеном границом Плана, неће се разматрати просторна димензија – преко 

гранична природа утицаја и деловање на области од природног, културног и другог 

значаја – посебне карактеристике, области или природни предели којима је признат 

заштићени на републичком или међународном нивоу, културно историјска баштина 

и области са различитим режимом заштите, као карактеристике утицаја предметног 

плана на животну средину. 

 

 4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на животну средину  

израдиће се Извештај о стратешкој процени Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и 

Виљуша који садржи елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 88/10): 

 - полазне основе стратешке процене; 

 - опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 

 -.процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење 

негативних утицаја на животну средину; 

 - смернице за израду стратешких процена на нижим хијарархиским нивоима 

и процене утицаја пројеката на животну средину; 

 -.програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и 

програма (мониторинг); 

 - приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 

 - приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 

програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су 

питања животне средине укључена у план или програм; 

 - закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 

представљене на начин разумљив јавности; 

 - друге податке од значаја за стратешку процену. 

 У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање  и 

квалитет чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама 

предметног Плана. 

 У случају непостојања релевантних података извршиће се циљана мерења у 

складу са Законом. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину део је 

документације која се прилаже уз план. 

 

 5. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, биће одређен у складу са 

Законом. 

 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да дефинише 

методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени. 

 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у 



року од 1 (једног) месеца од дана доношења овог Решења. 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и 

Виљуша. 

 Средства за израду извештаја о стратешкој процени, обезбедиће град Чачак. 

 

 6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена 

сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које 

имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно 

са јавним увидом предметног плана, сходно члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 

50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). 

 

 7. Ово решење чини саставни део Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и 

Виљуша и објављује се у Службеном листу града Чачка. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком о изради Плана детаљне регулације системa за пречишћавање 

отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша 

приступиће се изради Плана детаљне регулације системa за пречишћавање отпадних 

вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша. 

 

 Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши 

за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или 

коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, 

индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, 

туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља 

оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се 

одређује процена утицаја на животну средину. 

 

 Како се у конкретном случају ради о изради Плана детаљне регулације системa 

за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга 

и Виљуша, који обухвата катастарске парцеле у КО Трнавска Балуга и КО Виљуша, 

а број катастарских парцела и обухват Плана, у складу са Законом, биће дефинисан 

и прецизиран до израде Нацрта планског документа, где се планира изградња 

системa за пречишћавање отпадних вода са постројењем, а што представља 

основ и оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима 

којима се уређује процена утицаја на животну средину, то је ова Управа донела 

Одлуку о изради стратешке процене, а у смислу одредби члана 9. став 1. Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 



y flocr5,,rtKy .{oHorrrema peruema o npr4crynamy crparellrKoj rpolleHu,
npu6arreuo je MrarrrJBerre lpyue 3a 3arrrrl4Ty xI4BorHe cpeAI{He lpaAcr<e y[paBe 3a

ypSauNsawr rpaAa 9a.rKa 6poj 501-2351202L-I\t2-01 aa 23.A9.2021. roanne y ronae je
rr3palnerr cTaB ilil je 3a u3paAy finana AeraJbHe perylaqnje crlcTeMa 3a

npe.ruruhaBalbe orrragHr{x BoAa ca nocrpojerreM 3a norpe6e HaceJba Tpnancxa
Eanyra n Bu.iryrua norpe6no npu6anurn llrneruraj o crparerlnoj npoqenu yruqaja
Ha )rflrBorHy cpeAHHy oBor [JraHa.

Irlsreunaj o crparerrrrcoj npoqeuu cagpxahe eJIeMeHTe rl3 qraHa 12. crav 2. 3axona

o crpareurrcoj uporlenu yruqaja Ha xrrBorHy cpeAuuy (,,Cl.uacHrrK PC", 6poj 135104 w

88/10) 6ruxe HaBeAeHe y AI,IcrIo3I,IrIrBy.

PEIIIEHO y IPAACKOJ ytIpABI,I3A yP6AHI43AM IPAAA rrAtrKA, IIOA
EPOJEM : 350-6/2 0 2L-rY-2-01 AAHA n.A9.2A21. IOAI{HE

YIIPABE,
.uHx.rpa!.



PEIIYEJII4KA CPBI4JA
|PAACKA yrrPABA 3A yPEAHT{3AM

TPAAA TIAIIKA

Epoj : 06-1 57 12021 -IY -2-01
27. cerrcewlap 2021. ro4uHe
I{AI{AK

Komncuja 3a rrJraHone rpaAa rlaurcao Ha ceAHrruu oApxaHoj Aana
27. cenreru6pa 2021. roAr{He, Ha ocnoBy rrJraHa 52. 3aroua o rIJIaHIrpaIby [I
rrsrpaArf,rf (,,Cr. rrracur{K PC", 6poj 72109,81109 - rcrp. 64110 - oAJIyKa yC,24lll,
tzlll2,42ll3 - oAJryKa yC, 50/13 - oArryKa yC, 98/13 - oArIyKa yC, l32ll4,l45ll4,
83/18, 31119,37119-gp.saKoH, 9120 w 52121) pasMarpana je npeAJror Og.nyre o

lr3paArr ll.nana AeraJbHe peryaaquje crrcreMa 3a [petruuhaname orrlaAHrlx BoAa

ca nocrpojerrerr 3a norpe6e HaceJba Tpnancna Ea.nyra *t Bnmyrua tr
j egnor.rracHo AoHeJra c.rreAehu :

3AKJbYIIAK

{aje ce nosr{T}rBrro MrrrrrJberbe Ha npeAJror O4.nyrce o u3paAlr [nana
AeraJbHe pery.naquje cr{creMa 3a npeuumhaBarbe ornaAHrrx BoAa ca
nocrpojerreM 3a norpe6e HaceJLa Tpnarcra 6a.ryra r.r Bu.rryua.

CI4JE,
HHlr(. apx.

NPEACEAHI4K
{yuau By"no





Р = 1:25000

Оријентационo гравитационо подручје

септембар, 2021. г.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРИКАЗ

ОБУХВАТА ПЛАНА

Траса канализационе мреже  према Идејном

решењу

Оријентациона позиција Постројења за

пречишћавање отпадних вода
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