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У складу са чланом 27, став 1, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" 32/19), дајем  

И З Ј А В У 

Да је елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу канализационе 
мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Пецка, урађен у складу са 
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и прописима 
донетим на основу Закона. 

30.01.2023. 

Одговорни урбаниста: 

__________________________ 

Славица Ференц, дипл.инж.арх.
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Елаборат за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу канализационе 
мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Пецка, ради се на 
основу одредби члана 45а Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  
81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чланова 36 и 37 Правилника 
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15). 
 
Правни основ за израду ПДР садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 
-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 
гласник РС", бр. 22/15), 

 Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 4/2019), 
 Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу 

канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу 
Пецка, СО Осечина, бр. 060-50-5/2022 од 30.11.2022, 

 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за 
План детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројењи за 
пречишћавање отпадних вода у насељу Пецка, Општинска управа Општине 
Осечина, бр. Сл-11/2022 од 29.11.2022. године. 

 
Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама:  

 Просторни план општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 5/11). 
 

Документација од значаја за израду ПДР: 
 Идејно решење за грађење постројења за пречишћавање отпадних вода са 

канализационом мрежом у варошици Пецка, „Еколог“ д.о.о. Београд. 
 
 
 
 
 
Граница плана је дефинисана према Одлуци о приступању, планерском задатку и према 
потреби да се дефинишу границе површина јавне намене. Уз чињеницу да се делови 
неких парцела у приватном власништву већ налазе унутар површина јавне намене и уз 
претпоставку да ће неки делови парцела бити у обухвату планираних регулација, 
граница плана је проширена и на нове парцеле. 
 
Прелиминарном границом обухвата ПДР обухваћене су следеће катастарске парцеле 
или делови парцела:  

ЕЛАБОРАТ 
ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗРАДУ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

У НАСЕЉУ ПЕЦКА 

 УВОД 

I 1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПДР 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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- КО Царина: 3507/2, 8446/3, 3275, 3276, 3277, 3257/1, 3257/4, 3301/1, 3298/1, 
3255/2, 3255/3, 3255/4, 3255/5, 8437/2, 3244/1, 3242/6, 3242/2, 3242/3, 3242/5, 
3242/1, 3204, 3203, 3202/1, 3202/2, 8437/1, 3136/4, 3136/3, 3135, 3519, 3520, 
650/3 и 651/1. 

- КО Пецка: 109/1, 119, 118, 117, 116, 111/1, 111/8, 111/7, 111/2, 111/3, 115/1, 
130, 133, 134, 109/2, 108/2, 107, 38, 56, 65, 78, 85, 90, 6/1, 6/2, 6/3, 9, 13/7, 
13/5, 10/1, 8487/1, 10/5, 10/6, 10/4, 13/1, 13/3, 646/1, 646/2, 693, 692/2, 728, 
729, 727/2, 727/1, 726/6, 726/4, 726/3, 726/2, 726/5 и 726/1. 
 

Предложена површина обухвата ПДР износи 10.95.03 ha. Планирана дужина 
канализационе мреже износи око 3,8 km.  
  
Након детаљне анализе постојећег стања и вредновања могућих планских решења, 
дефинисани обухват планског документа може бити коригован у поступку израде нацрта 
плана.  

Извесно је да на површини одређеног броја парцела није потребно вршити 
експропријацију земљишта ради проширења површина јавне намене али је 
обрађивач у неколико случајева поштовао изведено стање (ограде, платое и сл). 

 

 

Слика 1: Шематски приказ границе обухвата ПДР  
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Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама Просторног плана општине 
Осечина („Општински службени гласник“ бр. 5/11). Према смерницама за даљу планску 
разраду, за подручје насеља Пецка потребно је урадити план генералне регулације те 
сходно томе није дат шематски приказ насеља. С обзиром да план генералне 
регулације није донет, плански основ представљају искључиво одредбе просторног 
плана из којег се даље дају карактеристични изводи. 
 
Графички прилог 1: Извод из рефералне карте 1: Намена простора 
 
Према графичком прилогу обухват плана се налази на територији КО Пецка и Ко 
Царине. Грађевинско земљиште унутар плана је изграђено, неизграђено (КО Пецка) или 
је планирано проширење грађевинског подручја (КО Царине). 
 
Подручје пресецају државни путеви другог реда и водотокови. Подручје се налази 
унутар ратарско-воћарског реона. У непосредној близини се налазе одређене радне 
зоне: хладњача, стругара, текстилна индустрија и фарма кока. 
 
Графички прилог 2: Извод из рефералне карте 2: Мрежа насеља и инфраструктурних 
система 
 
На рефералној карти 2 су приказане постојеће и планиране инфраструктурне мреже и 
објекти. 
 
Према истој карти, у мрежи насеља, Пецка је секундарни центар заједнице насеља са 
гравитационом зоном на насеља: Гуњаци, Царина, Скадар, Драгодол и Коњиц. 
 

 

Слика 2: Делимичан извод из рефералне карте 2 са приказом секундарног центра 
насеља Пецка и гравитационог подручја 

 
Из текстуалног дела плана се дају карактеристични услови који се односе на 
сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја. 

I 2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА 
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„Основне поставке система за сакупљање и одвођење отпадних вода 
Системи за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода обухватају 
примарну и секундарну канализациону мрежу са припадајућим објектима. Планира се 
формирање пет засебних канализационих система са постројењима за пречишћавање 
отпадних вода у Осечини (централни), Пецкој, Гуњацима, Комирићу и Лопатњу. Осталих 
12 насеља ће и даље решавати евакуацију отпадних вода на индивидуалном нивоу (за 
једно или више домаћинстава). 
 
У циљу што потпунијег и адекватнијег пројектовања система и објеката за сакупљање 
отпадних вода, наводе се основне поставке, које ће се примењивати: 
 задржати основну концепцију раздвајања фекалне и атмосферске воде, 

првенствено ради рационализације и оптимизације објеката за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ); 

 изградити фекалну канализацију и ППОВ-а, пре изливања у отворене водотоке; 
 максимално искористити могућност гравитационог транспорта каналског 

садржаја; 
 избегавати дугачке канализационе гравитационе водове и дугачке цевоводе под 

притиском, који опслужују мала насеља, јер имају дуго време задржавања 
непречишћене воде у цевима, отпадна вода тада постаје септична стварајући 
непријатни мирис и тешкоће у процесу пречишћавања; 

 користити пластичне цеви које су се показале као најадекватније за планинска 
подручја; и 

 трасу канализације морају пратити сервисне саобраћајнице минималне ширине 
3,0 м, да би се омогућио приступ возилима ЈКП-а, задуженог за одржавање 
мреже. 

 
Основне поставке система за пречишћавање отпадних вода 
За сва постројења испоштовати опште смернице: 
 постројења за пречишћавање отпадних вода морају бити рационална по питању 

одржавања у нашим условима, тј. својом величином морају да оправдавају број 
техничког и другог особља које ради на њему; 

 усваја се принцип да централно постројење за пречишћавање отпадних вода 
може истовремено прихватити комуналне и индустријске отпадне воде, услов за 
то је да индустријске отпадне воде (из различитих технолошких процеса) морају 
да имају одговарајући предтретман пре уливања у канализацију отпадних вода; 
предходним третманом те воде се доводе до квалитета који одговара 
параметрима из Правилника о санитарно-техничким условима за упуштања 
отпадних вода у канализацију; 

 што је мањи број еквивалент становника које постројење опслужује, то више 
варира проток отпадне воде током дана, па се то мора узети у обзир приликом 
пројектовања; 

 за употребљене фекалне воде предвидети двостепено пречишћавање: 
o примарно, механичко пречишћавање са обичним таложницима (степен 
редукција бактерија је 25% до 75%), 
o секундарно, биолошко пречишћавање, које у комбинацији са примарним 
пречишћавањем постиже степен пречишћавања 90% до 95%, 

 у зависности од класе водотока у који се упушта пречишћени ефлуент, потребно 
је предвидети и хлорисање пречишћене воде пре упуштања у отворени речни 
ток; 

 ако су реципијенти малог протока и високе класе, размотрити могућност 
пребацивања пречишћених ефлуената у веће водотоке са бољим могућностима 
разблажења; 

 са економске тачке гледишта исплативост изградње и коришћења ППОВ-а 
везује се за минимални број од 50 еквивалент становника, за број од 10 до 1000 
еквивалент становника могу се постављати типска, готова фабрички 
произведена постројења; 
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 минимум земљишта потребног за ППОВ је око 600m2 уз простор потребан за 
приступ и одржавање, а компактна постројења захтевају знатно мању 
ангажовану површину земљишта; и 

 изградња ових система је неопходна јер спречава загађење површинских и 
подземних вода. 

 
Планска решења пречишћавања отпадних вода: 
 Појединачна постројења за предтретман индустријских отпадних вода 

(пречишћавање отпадних вода из индустријских, пољопривредних и других 
погона), пре упуштања у колектор санитарних отпадних вода. 

 За индивидуалне сеоске куће или групе сеоских кућа, за које није исплатива 
изградња система канализације, септички резервоари који функционишу као 
мала постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода, из којих се 
пречишћени ефлуенти инфилтрирају у земљу или упуштају у отворен ток. 

 За комплексе са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата 
(бензинске пумпе) и јавна паркиралишта, предвидети сепараторе зауљених 
вода, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода у редовном 
раду и у случају акцидентних ситуација. 

Изградња канализационих система са постројењима за пречишћавање отпадних вода је 
подржана и сегментима плана који се односе на заштиту животне средине. 

7.2. ОДНОС ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА ДЕЛАТНОСТИМА 
 
Развој општине Осечина са становишта заштите животне средине може се дефинисати 
кроз: 

 Развој комуналне инфраструктуре на локалном нивоу, са циљем очувања и 
заштите животне средине. 

 Изградњу канализационе мреже по сепарационом систему са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода до нивоа да се не угрози прописани квалитет за II 
класу вода изабраног реципијента, пре упуштања у водоток, а у свему према 
"Генералном пројекту сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
насеља општине Осечина" 

 Изградњу непропусних септичких јама у областима која нису обухваћена 
канализационом мрежом, а до реализације канализационе мреже.“ 

 

Према рефералној карти број 3: Туризам и заштита простора, у центру насеља Пецка је 
евидентиран археолошки локалитет „30. Пецка центар“. 
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Слика 3: Делимичан извод из рефералне карте 3 са насељем Пецка и археолошког 
локалитета 

 

Рефералном картом 4: Карта спровођења, дефинисана је обавена израда плана 
генералне регулације за насељена места Осечину и Пецку. 

 

 

Слика 4: Делимичан извод из рефералне карте 4 са насеља Пецка 
 

За насеље Царина је рађен Шематски приказ као саставни део просторног плана. 
Намена површина је дефинисана искључиво на нивоу приказа грађевинског подручја и 
планираног проширења грађевинског подручја. Од интереса за израду овог плана јесу 
планиране инфраструктурне мреже уз пут Пецка – Љубовија. 
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Слика 5: Шематски приказ насеља Царине1  
 

 
 
 

Пецка је насеље у Србији у оквиру административног подручја општине Осечина, у 
Колубарском управном округу. У насељу, по попису из 2011. године, живи 451 
становник. У насељу има 156 домаћинстава са просечно, три члана по домаћинству. 

 

Слика 6: Панорама Пецке (https://sr.wikipedia.org/)  

 

                                                 
1 У просторном плану који је достављен обрађивачу не постоји .dwg прилог карте 5б те није могао бити тачно 

назначен обухват ПДР на подручју КО Царине. 

I 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 
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Доминантно су у обухват плана ушле само парцеле површина јавних намена – 
саобраћајница у оквиру чије регулације ће се изградити канализациона мрежа и 
парцела на којој ће се градити постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Такође, у обухват плана су прелиминарно ушле и: 

- парцеле на којима је изведено заузеће елементима регулације пута и 

- парцеле на рачун којих је потребно извршити проширење регулације пута. 

 

 

Слика 7: Делимичан извод из ППО са приказом постојеће путне мреже 

Због изградње канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода 
у насељу Пецка  овим планом се дефинише осовина коловоза саобраћајница у оквиру 
регулационе ширине улица кроз које је планирана траса канализационе мреже. Улице 
које се  поклапају са деловима деоница државних путева у оквиру обухвата ПДР-а  
поред изведеног коловоза имају на појединим деоницама изведене нормалне 
коловозне ивичњаке као и риголе за подужно одвођење атмосферске воде са коловоза 
што је приказано на графичким прилозима Плана. Изведено стање коловоза, 
нормалних коловозних ивичњака и ригола не прати катастарско стање парцела које се 
воде као јавне површине државних путева тако да на појединим местима  залазе на 
парцеле приватног власништва тако да су и те парцеле обуваћене овим Планом. 

У оквиру регулације саобраћајница изграђен је систем водоводне мреже и делови и 
делови кишне канализације локалног карактера. Такође су присутни објекти 
дистрибутивне електроенергетске мреже: далеководи 35 kV, далеководи-мешовити 
водови 10 kV, трафостанице 10/0.4 kV и ваздушна нисконапонска мрежа. Присутни су и 
подземни електроенергетски каблови 10 kV и 0.4 kV чије трасе нису евидентиране код 
РГЗ службе за катастар непокретности. У обухвату плана изграђени су подземна и 
надземна телекомуникациона мрежа као и ваздушни кабловски дистрибутивни систем 
(КДС). 

Парцеле осталих намена које се налазе у обухвату границе плана су ту из разлога што 
се њихови делови налазе у оквиру изведених површина јавних намена или ће њихови 
делови бити неопходни за формирање нових регулација у складу са јавним интересом 
и условима имаоца јавних овлашћења. 
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Намена парцела није дефинисана планом ширег подручја већ само грађевински реони.  
Плански задатак овог плана детаљне регулације није дефинисање намене 
појединачних парцела (становање, пословање итд.) те исто није приказано у графичком 
прилогу „Приказ постојећег стања“ нити је исто стручно оправдано у овако дефинисаној 
граници плана и планском задатку. То је условљено просторним планом општине кроз 
израду плана генералне регулације за насеље Пецка. 

На графичком прилогу 3 „Приказ постојеће намене површина“, дати су подаци који су 
битни за дефинисање планског решења: подаци о изведеној регулацији путне мреже, 
приказ усклађености граница регулационих линија и постојећег катастарског стања и 
сходно томе и предлог границе обухвата плана детаљне регулације. 

 
 
 
Основни циљ израде ПДР је дефинисање траса и услова за изградњу канализационе 
мреже и одвођење свих отпадних и атмосферских вода са подручја насељеног места 
Пецка и њихово квалитетно пречишћавање у постројењу, и спречавање изливања 
отпадних вода ван система постројења, а све у циљу унапређивања и заштите животне 
средине.  
 
ПДР ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози са катастром подземних 
инсталација, у дигиталном облику коју је доставио инвеститор а израдило предузеће 
„Тесла систем 2016“ Ваљево – Осечина. 
 
У план детаљне регулације ће бити уграђено идејно решење које је доставио 
инвеститор а израдило га је предузеће „Еколог“ доо из Београда. 
 
Концептуални оквир планирања ПДР  заснива се на препознавању конкретних проблема 
у обухвату плана и побољшању и унапређивању планских решења одвођења отпадних 
вода. ПДР-ом се врши детаљна разрада решења одвођења отпадних вода са подручја 
насеља, уз примену рационалнијих и економичнијих техничких решења сакупљања, 
пречишћавања и упуштања пречишћених употребљених вода у реципијент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату плана чине: 
фекална канализациона мрежа у улицама које се налазе у обухвату ПДР, локација 
постројења за  пречишћавање отпадних вода са пратећим садржајима, и приступне 
саобраћајне површине. 
 
Намена парцела у обухвату границе плана детаљне регулације се не утврђује, односно, 
оне остају у статусу у којем су дефинисане просторним планом. Парцеле су у обухвату 
овог плана детаљне регулације само из разлога што је потребно или извршити 
експропријацију истих ради проширења планиране или постојеће регулације површина 
јавне намене, или истима припојити делове путног земљишта по основу извршеног 
заузећа објектима. 
 
Планирана регулација улица се дефинисала по следећим принципима: 

- поштовање катастарског стања у максимално могућем обиму; 

I 4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ  ПДР 

I 5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

I 5.1 ПРЕДЛОГ НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
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- експропријацији делова парцела где је извршено заузеће постојећим путем 
или где је ситуационим планом већ отпуштен део парцеле за потребе јавне 
намене; 

- Смањење постојеће регулације путева на местима где је извршено заузеће 
грађевинским објектима а што не утиче на мреже и објекте планиране 
инфраструктуре. 

 
Планирана осовина коловоза је постављена тако да што је могуће приближније прати 
ивице изведеног коловоза да би се пројектована траса канализационе мреже могла 
поставити  у зони  коловоза због изузетно мале регулационе ширине улица. 
 
У складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 
105/13,119/13,93/15) и пратећим Референтним системом мреже државних путева 
Републике Србије, новембар 2017.године се делови деоница државних путева 
поклапају са улицама и то: 

1) Улица Војводе Мишића  са делом деонице број 14112 Пецка (Гуњаци)-Пецка 
(Остружањ) државног пута IIА реда број 141 на стационажи од КМ 97+052.00 до 
КМ 97+379.00  

2) Улица Краља Петра првог са делом деонице број 14113Пецка (Остружањ)-
Пецка државног пута IIА реда број 141 на стационажи од КМ 97+379.00 до КМ 
97+778.00 и са делом деоноце  број 14114 Пецка-Љубовија  државног пута IIА 
реда број 141 на стационажи од КМ 97+778.00 до КМ 98+590.00 

3) Улица др.Цветка Томића са делом деонице број 14301 Причевић-Пецка 
државног пута IIА реда број 143 на стационажи од КМ 24+434.00 до КМ 
25+990.00 

4) Улица Војводе Путника са делом деонице број 33701 Осечина (Пецка)-Пецка 
(Остружањ)  државног пута IIБ реда број 337 на стационажи од КМ 12+367.00 до 
КМ 12+729.00 

 
Улице у оквиру обухвата Плана су приказане табелом „Списак саобраћајница чији 
коловоз  се дефинише овим планом - ПЕЦКА“. 
 
Списак саобраћајница чији коловоз  се дефинише овим планом - ПЕЦКА 
Назив улице Тачке које дефинишу 

 трасу саобраћајнице 
Катастарски  
број парцеле 

Карактеристичан
попречни профи

Војводе 
Мишића 

 О1, Т1, Т2, О2, Т3, 03, Т4, 
Т5 и О4 

693,  726/1, 726/2,  
726/3, 726/4, 726/5,  
727/1, 727/1, 727/2,  
728, 729, 692/2 и  
8487/1  К.О. Царина 
9 и 12 К.О. Пецка  

5-5 

Краља Петра 
првог 

О5, Т6, Т7, Т8, 79, О6, 
Т10, Т11, Т12, Т13,Т14, 
Т15 и О7 

119, 108/2, 109/2,  
109/1, 110, 134, 133, 
111/3, 111/2, 111/7, 
115/1, 111/1, 116, 117  
и 118 К.О.Пецка 
8437/2, 3275, 3276,  
3277, 3257/1, 3257/4, 
3301/1, 3298/1, 255/2, 
3255/3, 3255/4, 255/5, 
3244/1, 3242/4, 242/6, 
3242/2, 3242/3, 242/5, 
3242/1, 3202, 3203, 
3202/1, 3202/2,  3135, 
3136/3, 3136/4 и  
8437/1    К.О.Царина 

4-4 

Др.Цветка 
Томића 

О6, Т16, Т17, Т18, Т19, 
Т20, Т21, 
 Т22, Т23, О8 

130 К.О.Пецка  
3507/2, 3519, 3520 и 
8446/3  К.О.Царина 

2-2 
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Војводе 
Путника 

О5, Т24, Т25, Т26, Т27, 
Т28 и О9 

38, 56, 65, 78 и 90       
К.О.Пецка 

3-3 

Нова 1 О2, Т29 и О10 546/2 и 64671  
К.О.Царина 

1-1 

Нова 2 О3, Т30 и о11 13/5, 13/7, 10/1,10/6, 
 10/5, 10/4, 13/1 и 
13/3 К.О.Пецка  

1-1 

Нова 3 О4, Т31, Т32, Т33 и О12 155, 156, 3/9 и  3/18  
 К.О.Пецка  
650/1, 650/3 и 651/1  
 К.О.Царина 
 

Колско пешачка 
саобраћајница 

 
Коловоз је  дефинисан регулационо списком координата осовинских и темених тачака и 
радијусима кривина а нивелационо котама нивелете на местима осовинских тачака. 
 
Канализациони систем Пецка имаће једно постројење за  пречишћавање отпадне воде, 
капацитета 1000 ЕС  са реципијентом Реком Пецком, на кат.п.бр. 8487/1 КО Пецка. 
 
Сви услови за изградњу канализационог система су дефинисани идејним решењем које 
ће бити основ за израду нацрта ПДР. Идејним решењем које је радило предузеће 
„Еколог“ д.о.о. Београд, дефинисан је концепт на начин који подразумева да се гранаста 
колекторска мрежа насеља преко секундарник колектора Ø250 сведе у главни колектор 
пречника Ø315 mm у Улици Нова3, који даље води према локацији ППОВ. Колектори су 
дефинисани у оквиру уличних парцела, примарно дуж једне траке коловоза или 
осовином коловоза са усмерењем ка будућој парцели намењеној изградњи постројења. 
Локацију постројења, као што је наведено у претходном тексту, је потребно 
инфраструктурно опремити сагласно условима надлежних институција (струја, вода, 
телекомуникационе инсталације…). 
 
Све трасе саобраћајница којима пролази канализациона мрежа и парцела на којој ће се 
градити постројење за пречишћавање отпадних вода ће бити површине јавних намена. 
 
За парцелу на којој ће се градити ППОВ, планира се максимални индекс заузетости 
парцеле је 50% и минимално учешће незастртих зелених површина је 30%. На парцели 
ће, у складу са условима имаоца јавних овлашћења највероватније бити планирана 
изградња објекта трафо станице. Нацртом плана ће се дефинисати и услови за 
изградњу приручног објекта за запослене (канцеларија, гардероба, алатница и сл). 
 
За потребе изградње ППОВ биће неопходно извршити препарцелацију кат.п.бе. 650/1 и 
653/2 КО Пецка ради формирања једне грађевинске парцеле. 
 
Графички прилог: 4. План претежне намене површина 
 
 
 
 
Површина кат.п.бр. 650/1 и 653/2 КО Пецка, на којој ће се градити ППОВ је 0.09.00 ха. 
 
У складу са максимално дефинисаним индексом заузетости, планирана бруто развијена 
површина је максимално 0.04.50 ха. У бруто развијену површину су урачунате све 
површине постројења (наткривене и ненаткривене). 
 
 
 
 
Основни принципи планирања и уређења простора у обухвату ПДР-а су и одрживо и 
безбедно сакупљање, одвођење и третман отпадних вода, смањење ризика по здравље 
становништва и заштита подземних и површинских вода од загађења, што подразумева 

I 6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

I 5.3 ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ 
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изградњу система канализације и изградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода  (ППОВ). Поред наведених принципа планирања, израда ПДР ће се заснивати на 
поштовању интереса, захтева и услова имаоца јавних овлашћења. 

Дугорочна визија је да се у насељу обезбеде повољнији услови за живот и рад 
становника, изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре, што ће допринети 
побољшању квалитета животне средине и квалитету живота становника насеља.  

 «Дрина-пројект», д.о.о, Љубовија 

Одговорни урбаниста:       Директор: 

_________________________           ___________________________________ 
Славица Ференц, дипл.инг.арх         Миладин Милановић 
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1. Извод из рефералне карте 1: Намена простора 
2. Извод из рефералне карте 2: Мрежа насеља и инфраструктурних система 
3. Приказ постојеће намене површина 
4. План претежне намене површина 
 
 
 
 
 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 


















	Licenca Slavica.pdf
	UP Milosavljevic Petlovaca.pdf
	UP Milosavljevic Petlovaca.pdf
	IDR GL.SVESKA  I ARHITEKTURA ep Veroljub.pdf
	ИДЕЈНO РЕШЕЊЕ
	ГЛАВНА СВЕСКА
	ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
	0. ГЛАВНА СВЕСКА:
	1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
	Планирани објекат је слободностојећи   на К.П.212 и 213 К.О. Петловача. Предметна парцела се налази у Петловачи. Терен је раван. Кота  приземља објекта је +0.20 /производни део/ а +0,50 /управна зграда / .Парцела има директан приступ на улицу која је ...
	ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА
	За



	IDR GL.SVESKA  I ARHITEKTURA ep Veroljub.pdf
	ИДЕЈНO РЕШЕЊЕ
	ГЛАВНА СВЕСКА
	ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
	0. ГЛАВНА СВЕСКА:
	1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
	Планирани објекат је слободностојећи   на К.П.212 и 213 К.О. Петловача. Предметна парцела се налази у Петловачи. Терен је раван. Кота  приземља објекта је +0.20 /производни део/ а +0,50 /управна зграда / .Парцела има директан приступ на улицу која је ...
	ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА
	За


	001 IDR GL.SVESKA  I ARHITEKTURA ep1.pdf
	ИДЕЈНO РЕШЕЊЕ
	ГЛАВНА СВЕСКА
	ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА
	0. ГЛАВНА СВЕСКА:
	1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:
	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
	Планирани објекат је слободностојећи   на К.П.212 и 213 К.О. Петловача. Предметна парцела се налази у Петловачи. Терен је раван. Кота  приземља објекта је +0.20 /производни део/ а +0,50 /управна зграда / .Парцела има директан приступ на улицу која је ...
	ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА
	За







