
 На пснпву члана 46.став 1. Закпна п планираоу и изградои ( „Службени гласник Републике Србије“, брпј 

72/09 и 81/09 и 81/09- исправка 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 50/13 – УС, 98/13 –УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/19 – др. Закпн, 9/2020 и 52/2021) члан 40. Статута ппштине Тргпвиште (Службени гласник града 

Враоа 3/2019),  Скупштина ппштина Тргпвиште на седници пдржанпј дана 18.03. 2022. Гпдине, дпнела је  

ОДЛУКУ 

П ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДОУ ВПДПВПДНЕ  МРЕЖЕ И КАНАЛИЗАЦИПНЕ МРЕЖЕ СА 
ППСТРПЈЕОЕМ ЗА ПРЕЧИШЋИВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА У  ДПОЕМ СТАЈЕВЦУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради плана детаљне регулације за изградоу впдпвпдне мреже и канализаципне мреже 

са ппстрпјеоем за пречишћаваое птпадних впда у Дпоем Стајевцу. 

Члан 2. 

Прелиминарне границе плана детаљне регулације пбухвата деп насељенпг места Дпои Стајевац, 

пднпснп катастарске парцеле брпј: 5872,  5875, 5877, 5879, 5880, 5881, 5882, 5885, 5889, 5890, 5891, 5894, 5901, 

5906, 5907, 5909, 5913, 6224, 6230,6235, 7824, 7826, 7832, 7833, 7834, 7838, 7858, 7872, 7873, 7881,7883, 7888, 

7895/2, 7896 ,7897/2, 7900, 7901, 7902, 7907, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7952, 7957, 7861, 7965, 7979, 7989, 

7987, 7988, 7991, 7991/2, 7992,7992/1, 7992/2, 7995, 7996, 8000, 8001,8002, 8003, 8005, 8013, 8017, 8018 ,8021 

,8022, 8023, 8025, 11230, 11234, 11236, 11234, 11236, 11243, 11245, 11246, 11247, 11249 КП Дпои Стајевац. 

Саставни деп Пдлуке п изради плана детаљне регулације је и графички приказ граница и пбухвата 

планскпг ппдручја кпји се пбјављује уз пву пдлуку. 

Кпначне границе пбухвата биће дефинисане у тпку израде Плана детаљне регулације. 

Члан 3. 

Ппдлпге кпје ће бити кпришћене за израду Плана су гепреференциране катастарске ппдлпге и 

катастарскп – тпппграфски план кпји ће бити пбезбеђен у тпку израде плана. 

Члан 4. 

Планираое, кпришћеое, уређеое и заштита прпстпра засниваће се на принципима раципналне 

прганизације и уређеоа прпстпра, усклађиваоем кпришћеоем прпстпра са мпгућнпстима и пграничеоима у 

распплагаоу прирпдним и ствпреним вреднпстима, и са пптребама дугпрпчнпг спцијалнпг и екпнпмскпг 

развпја. 

Члан 5. 

Пснпвни циљ израде Плана је ствараое пснпва за утврђиваое начина кпришћеоа земљишта, кап и 

пптребни услпви за изградоу и уређеое прпстпра, ствараое планскпг пснпва за издвајаое ппвршина за јавне 

намене и издаваое инфпрмације п лпкацији кап и лпкацијски х услпва и грађевинских дпзвпла. 

                                                                                 



Члан 6. 

Кпнцепт намене прпстпра прпстпра пбухвата једну пснпвну намену – земљиште за ппвршину и пбјекте 

јавне намене. Структуру кпришћеоа земљишта у пквиру ппвршина и пбјеката јавне намене чини пбјекти и 

ппвршине сапбраћајне и кпмуналне инфраструктуре.  

Члан 7. 

Рпк за израду Плана детаљне регулације впдпвпдне мреже и канализаципне мреже са ппстрпјеоем 

за пречишћаваое птпадних впда у Дпоем Стајевцу регулисаће се ппсебним угпвпрпм између пбрађивача 

Плана и нпсипца израде Плана –ппштина Тргпвиште, а кпји не мпже бити дужи пд пд 18 месеци.         

Члан 8. 

Средства за израду Плана пбезбеђује Ппштина Тргпвиште. 

Ппстпји мпгућнпст финансираое израде Плана и прекпдругих извпра финансираоа (министарства, 

невладине прганизације, страни дпнатпри и др.) 

Члан 9. 

Јавни увид ће се  пбавити у прпстпријама Ппштине управе ппштине Тргпвиште, накпн пглашаваоа у 

дневнпм средству јавнпг инфпрмисаоа, у трајаоу пд 30 дана. 

Члан 10. 

Пдлука п неприступаоу израде стратешке прпцене утицаја Плана детаљне регулације за изградоу 

впдпвпдне мреже и канализаципне мреже са ппстрпјеоем за пречишћаваое птпадних впда у Дпоем Стајевцу 

на живптну средину, дпнета према претхпднп прибављенпм Мишљеоу брпј 501-8/2022 пд 16.03.2022.гпдине је 

саставни деп Пдлуке п изради  Плана детаљне регулације впдпвпдне мреже и канализаципне мреже са 

ппстрпјеоем за пречишћаваое птпадних впда у Дпоем Стајевцу  и пбјављује се у „Службени гласник 

града Враоа“. 

Члан 11. 

План детаљне регулације за изградоу впдпвпдне и канализаипне мреже са ппстрпјеоем за 

пречишћаваое птпадних впда биће израђен у аналпгнпм пблику 5 (пет) примерака 5 (пет) примерака 

у дигиталнпм пблику. 

                                                                                  Члан 12. 

Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваое  у „ Службенпм гласнику града Враоа“. 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 
Дана 18.03.2022.гпдине, брпј : 350-12/2022 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                 Александар Кплић  



 
Графички приказ: Граница пбухвата Плана детаљне регулације за изградоу впдпвпдне мреже и 

канализаципне мреже са ппстпрпјеоем за пречишћаваое птпадних впда у Дпоем Стајевцу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



П б р а з л п ж е о е 
 

Правни пснпв за дпнпшеое Пдлуке п изради Плана детаљне регулације за изградоу впдпвпдне мреже и 

канализаципне мреже са ппстрпјеоем за пречишћаваое птпадних впда у Дпоем Стајевцу садржан је у члану 

27. став 2. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/2009,  81/2009-испр., 

64/2010 пдлука УС , 24/2011, 121/2011, 42/2013 Пдлука УС, 50/2013-Пдлука УС, 98/2013-пдлука УС , 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закпн, 9/2020 и 52/2021 ) а предлпжену Пдлуку 

дпнпси прган надлежан за припрему плана, у кпнкретнпм случају Скупштина ппштине Тргпвиште. 

Пва Пдлука је урађена у складу са наведеним чланпм 27. став 2. Закпна п планираоу и изградои 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009,  81/2009-испр., 64/2010 пдлука УС , 24/2011, 121/2011, 42/2013 

Пдлука УС, 50/2013-Пдлука УС, 98/2013-пдлука УС , 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-

др.закпн, 9/2020 и 52/2021 ). Наиме, Пдлукпм је наведена врста Плана, разлпзи збпг кпјих се приступа 

изради плана детаљне регулације, кап и други релевантни ппдаци на пснпву кпјих је пдлученп да се 

приступи изради плана. 

План треба да пбезбеди услпве за квалитетну прганизацију и  уређеое прпстпра, кпји је предмет 

Плана и пмпгући привпђеое прпстпра планираним наменама уз ствараое услпва за смаоеое утицаја 

на живптну средину.  


