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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 350-21/2022-02-IV  

Дана: 25.11.2022. године 

Пландиште 

 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 

50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 22. 

Одлуке о организацији општинске управе општине Пландиште /„Сл. лист општине Пландиште" 

бр. 32/2020/, Општинска управа општине Пландиште, доноси:  

 

ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА 

о непристуању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа 

 

1. НЕ ПРИСТУПА се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа. 

2. Разлог за израду плана је то што је услед повећања обима прикључене производње и 

потрошње на ТС 35/20kV Пландиште неопходно прикључити објекат на 110kV напонски 

ниво. Постојећи ДВ 110kV бр. 1011 правац ТС Дебељача- ТС Вршац 2 пролази у 

непосредној близини на коју се може прикључити трафостаница а све у циљу стварања 

планских услова за прикључење и за издавање дозвола за изградњу у складу са Законом о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 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, 37/19-др.закон 

9/20 и 52/21). 

3. Планом детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа не 

очекује се битнији утицај на животну средину и одрживи развој. 

4. Трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа на катастарској парцели број 1990 КО 

Маргита. 

5. Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Пландиште” и представља 

саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 

110kV/20kV напонског нивоа.а . 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У поступку припреме Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 

трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа, која се објављује у „Сл. листу општине Пландиште'' 

разматрана је и потреба за израду стратешке процене утицаја на животну средину. Одлука са 
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решењем о неприступању стратешке процене утицаја на животну средину су саставни део 

плана.  

Разлог за израду плана је то што је услед повећања обима прикључене производње и 

потрошње на ТС 35/20kV Пландиште неопходно прикључити објекат на 110kV напонски ниво. 

Постојећи ДВ 110kV бр. 1011 правац ТС Дебељача- ТС Вршац 2 пролази у непосредној близини 

на коју се може прикључити трафостаница а све у циљу стварања планских услова за 

прикључење и за издавање дозвола за изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ број 72/09, 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, 37/19-др.закон , 9/20 и 52/21). 

Визија и основни циљеви израде Плана јесу редефинисање намене и регулације делова 

појединих целина, које су одређене Просторним планом општине Пландиште.  

Разлози због којих је донето овакво решење су наведени у даљем тексту образложења 

овог решења. Извршена је анализа критеријума за одређивање могућих карактеристика 

значајних утицаја датих у Прилогу I, Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 88/2010) и других релевантних података за одлучивање, при 

чему је утврђено следеће:  

 Утицај активности из Плана на квалитет ваздуха – неће бити утицаја на ваздух;  

 Утицај активности из Плана на квалитет воде – неће бити негативних утицаја на воде.  

 Утицај активности из Плана на квалитет земљишта – је занемариљив;  

 Утицај активности из Плана на квалитет климе – не може проузроковати промену климе;  

 Утицај активности из Плана на биљни и животински свет – неће бити утицаја на биљни и 

животниски свет.  

 Утицај активности из Плана на станишта и биодиверзитет – нема утицаја на станишта и 

биодиверзитет.  

 Утицај активности из Плана на заштићена природна добара –нема утицаја на заштићена 

природна добра;  

 Утицај активности из Плана на становништво и здравље – нема негативни утицаја;  

 Утицај активности из Плана на градове и друга насеља – нема негативни утицај.  

 Утицај активности из Плана на културно – историјску баштину – нема негативног 

утицаја на културно – историјску баштину.  

 Утицај активности из Плана на инфраструктурне, индустријске и друге објекте – 

предметни План нема утицаја на инфраструктурне, индустријске и друге објекте;  

 Утицај активности из Плана на друге створене вредности – утицај је занемарљив.  

 Поред наведених критеријума у одлучивању разматрани су и други документи који су од 

утицаја на одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

 Општина Пландиште је покренула поступак за израду Плана детаљне регулације за 

изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа. 

 

Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Пландиште („Сл.лист 

општине Пландиште“ бр. 9/2011), као плански документ вишег реда, који даје основу за израду 

Плана детаљне регулације. 

Оквирна укупна површина обухваћена границом Плана је око 6,87ha, док ће коначна 

граница бити дефинисана приликом припреме нацрта планског документа 
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Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10), Општинска управа општине Пландиште – 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне послове, 

инспецијске послове, локално-економски развој и пољопривреду- Послови из области грађења и 

урбанизма, доставиће на мишљење надлежним органима, организацијама и органу надлежном за 

послове заштите животне средине и то: Општинској управи општине Пландиште- послови 

заштите животне средине, Јавном предузећу „Полет“ Пландиште и заинтересованим органима и 

организацијама .  

 

По прибављеним мишљењима ово одељење ће донети Решење. 

 

Доставити: 

1. Општинска управа Пландиште-Послови зжс 

2. ЈП „Полет“ Пландиште 

3. Огласна табла Општине 

4. Сајт општине Пландиште 

5. Архиви 

     Н А Ч Е Л Н И К 

Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 

 


