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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

52. На основу члана 143. став 1. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС, број 72/09, 
81/09 исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и мишљења 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре (број 011-00-00252/2015-07 од 
06.04.2015.године), чланa 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” 
бр. 129/2007) и чланa 35. Статута Града Ваљево 
(„Службени гласник Града Ваљева“ број 19/08) 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 24. 
априла 2015. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА  

за заштиту Ваљева од великих вода реке 
Колубаре и притока Обнице и Јабланице 

Члан 1. 
 Приступа се реализацији Пројекта хитних 
радова за заштиту Ваљева од великих вода реке 
Колубаре (од км 0+000 до км 5 + 082) и притока 
Обнице  (од км 0+000 до км 1+251)  и Јабланице (од 
км 0+000 до км 1+280), (даље: Пројекат хитних 
радова) и извршењу хитних радова, сагласно члану 
143. Закона о планирању и изградњи којим је 
предвиђено да се грађењу објекта, у овом случају 
водних објеката за заштиту од великих вода реке 
Колубара и притока „може приступити и без 
претходно прибављене грађевинске дозволе, ако се 
заштитни објекат гради непосредно пред наступање 
или за време елементарних непогода, као и ради 
отклањања штетних последица од тих непогода и 
непосредно после њиховог наступања“.  

Члан 2. 
Хитни радови из члана 1 ове Одлуке, изводе 

се по Пројекту хитних радова из члана 1. ове 
Одлуке, сачињеном од стране ЈВП „Србијаводе“, са 
усвојеном концепцијом и техничким решењима 
утврђеним на основу резултата Експертизе 
поплавног догађаја на реци Колубари у Ваљеву у 
мају 2014. године (Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“, Београд, април 2015.године) и 
обухватају реконструкцију и санацију постојећих и 
изградњу нових заштитних и регулационих водних 
објеката као и објеката комуналне инфраструктуре, 
односно:   

• водних објеката за заштиту од поплава и 
уређење водотока (даље заштитни водни 
објекти) – по деоницама: 

- Деоница 1: Нерегулисана деоница (км 0+270 – 
км 1+358), 1.088 м – Изградња, 

- Деоница 2: Регулисана деоница од каскаде до 
„Белог“ моста (км 1+358 – км 3+359), 2.001 м 
-Реконструкција и санација Колубаре и 
притоке Градац у зони ушћа, 

- Деоница 3: Нерегулисана деоница кода 
Стадиона (км 4+514 – км 4+834), 320 м – 
Изградња, 

- Деоница 4: Регулисана деоница код Пиваре 
(км 4+834 – км 5+082), 248 м – Санација, 

- Деоница 5: Обница од састава узводно ( км 
0+000 – км 1+251), Јабланица од састава 
узводно  (км 0+000 – км 1+280), 2.531 м – 
Изградња, 

• објеката комуналне инфраструктуре у склопу 
водних објеката за уређење водотока и заштиту 
од поплава: 

a. реконструисане објекте комуналне 
инфраструктуре у зони обала и насипа 
постојећег и новорегулисаног корита 
Колубаре кроз Ваљево (мостови, магистрални 
цевовод система „Колубара“, електроводови, 
изливни објекти атмосферске канализације, 
шахте и др.);  

b. обостране заштитне стазе на обали у склопу 
реконструисаног корита Колубаре кроз 
Ваљево, и 

c. систем за евакуацију унутрашњих вода из 
плавних зона насеља. 

Члан 3. 
 Реализацијом Пројекта хитних радова из 
члана 1. ове Одлуке, формираће се заштитна целина 
која представља део будућег система за заштиту 
Ваљева и приградских насеља од великих вода 
Колубаре, притока Јабланице и Обнице. 

Члан 4. 
 Хитни радови из члана 1 ове Одлуке, 
реализоваће се у периоду 2015 - 2017. године, 
средствима обезбеђеним у оквиру Националног 
програма претприступног инструмента ЕУ (ИПА) 
за 2014.годину, у складу са Финансијским 
споразумом између Европске уније и Владе 
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Републике Србије којим је предвиђена реализација 
пројеката унапређења заштите подручја у Србији 
погођених поплавама у 2014. години, међу којима је 
и предметни Пројекат хитних радова за заштиту 
Ваљева.  
 Обзиром на присутан ризик од поплава у 
периоду до завршетка предметних хитних радова, 
ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево ће сачинити 
Пројекат организације и оперативни план одбране 
од поплава (синхрон план активности, потребно 
људство, средства рада, прилазни путеви, 
складишни простор, временске анализе активности) 
и обезбедити материјалне, техничке и финансијске 
предуслове за организацију и спровођење одбране 
од поплава у складу са Пројектом организације и 
оперативним планом одбране од поплава.  

Члан 5. 
 ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево ће 
извршити све обавезе које ће бити утврђене 
Споразумом о заједничком извршењу хитних радова 
за заштиту Ваљева од поплава (у даљем тексту : 
Споразум),  и испунити све услове за добијање 
позитивне оцене о спремности Пројекта хитних 
радова, односно услове за благовремени почетак и 
несметано извршење Пројекта хитних радова, без 
било каквих ризика од застоја или прекида, односно:  

1. ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево ће хитно 
именовати радну групу за припрему и извршење 
обавеза из члана 1. и 2. ове Одлуке. 

2. ЈВП „Србијаводе“ ће обезбедити технички 
део конкурсне документације за предметне хитне 
радове по ЕУ стандардима;  

3. Град Ваљево ће издати одговарајуће писане 
доказе о решеним имовинско правним проблемима и 
на тај начин обезбедити слободну трасу за изградњу, 
привремене и трајне сервисне и прилазне путеве до 
заштитних објеката, прибавити услове за сва 
укрштања комуналне инфраструктуре и других 
инсталација у појасу предвиђеном са трасом насипа и 
припадајућих путева, обезбедити слободно земљиште 
за позајмишта и депоније за одлагање неквалитетног 
материјала, као и слободно земљиште за привремене 
објекте који користе извођачи за смештај пословног 
објекта, механизације и опреме на градилишту. 

4. Град Ваљево ће у току реализације 
Пројекта, на писани захтев ЈВП „Србијаводе“, 
обезбедити уклањање или реконструкцију свих 
објеката у зони заштитних водних објеката (изливи, 
прелази...), који нису у надлежности ЈВП 
„Србијаводе“, а за које обе стране заједнички утврде 
да негативно утичу на функционалност заштитних 
објеката и повећавају ризик од штетног дејства вода; 

 

Члан 6. 
 ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево ће, као 
потписници Споразума о сарадњи са Аустријском 
агенцијом за развој (АДА), коју је Европска 
комисија делегирала за оцену спремности Пројекта 

хитних радова, усвајање конкурсне документације 
за радове, спровођење и финансирање Пројекта, 
бити одговорни за извршење својих обавеза из 
члана 5. којим се обезбеђује благовремена припрема 
и успешно извршење Пројекта хитних радова, 
сагласно процедурама и правилима који су одређени 
Финансијским споразумом између Европске 
комисије и Републике Србије,  

Члан 7. 
 ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево су у циљу 
добијања позитивне оцене о спремности Пројекта 
хитних радова за реализацију, дужни да испуне 
своје обавезе из члана 5. ове Одлуке, најкасније до 
30. маја 2015.године.  
 Трошкове извршења ових обавеза сносиће 
ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево сагласно 
надлежностима. 
 Уколико наступи застој или други проблеми 
у извршењу утврђених обавеза из ове Одлуке, ЈВП 
„Србијаводе“ и Град Ваљево су дужни да о томе 
писменим путем, без одлагања  обавесте Министра 
надлежног Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине и институцију која има функцију 
националног ИПA координатора и првог 
потписника Споразума о сарадњи са Аустријском 
агенцијом за развој (АДА). 

Члан 8. 
 ЈВП „Србијаводе“ и Град Ваљево ће одмах 
започети процедуре и упоредо са хитним радовима 
обезбедити све планске и друге акте како би се „у 
року од једне године од дана престанка опасности 
које су проузроковале његово грађење, односно 
извођење радова“ прибавила грађевинска дозвола за 
ове капиталне објекте од општег интереса у јавној 
својини,  на основу чега они постају стални објекти. 
 Радна група ЈВП „Србијаводе“ и Града 
Ваљева ће прибавити прописно оверене катастарско 
топографске подлоге и у складу са законом 
прибављати потребне услове и сагласности за 
предметне радове и објекте. 

Члан 9. 
 Хитним радовима из члана 1. ове Одлуке 
управљаће Јавно водопривредно предузеће 
„Србијаводе“, Београд (даље: ЈВП „Србијаводе“), у 
сарадњи са Градом Ваљевом, у складу са законским 
овлашћењима и обавезама утврђеним овом 
Одлуком.  
 ЈВП „Србијаводе“ се обавезује се да се у 
управљању предметним хитним радовима  
придржава прописа у области изградње и усвојених 
техничких решења хитних радова, услова које су 
прописале надлежне институције, као и да обезбеди 
извршење прописаних мера ради заштите људи и 
материјалних добара. 
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Члан 10. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Ваљева“.  

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-18/2015-02 

 
Председник 

Скупштине Града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
53. На основу члана 54. став 3. Закона о јавној 
својини (''Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13 и 
105/14) и члана 6. став 3. Уредбе о решавању 
стамбених потреба изабраних, постављених и 
запослених лица код корисника средстава у 
државној својини (''Службени гласник РС'', број 
102/10, 117/12) и члана 35. став 1. тачка 6)  Статута 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 24. априла 2015. године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

О 
РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА 
ВАЉЕВА 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређују услови и 

начин решавања стамбених потреба изабраних, 
постављених и  запослених лица у органима града 
Ваљева (у даљем тексту: Град), мерила за 
утврђивање реда првенства, утврђивање реда 
првенства, поступак и органи одлучивања и друга 
питања од значаја за решавање стамбених потреба 
наведених лица а која нису регулисана актом Владе 
Републике Србије којим се уређује решавање 
стамбених потреба изабраних, постављених и 
запослених лица код корисника средстава у јавној 
својини (у даљем тексту: акт Владе). 

 
Члан 2. 

У смислу одредаба ове одлуке сматрају се: 
 

-изабраним лицима: председник Скупштине града, 
заменик председника Скупштине града, 
Градоначелник, заменик Градоначелника и чланови 
Градског већа,  а који су у радном односу у 
органима Града, 
-постављеним лицима: секретар Скупштине града, 
заменик секретара Скупштине града, начелници 
градских управа, заменици начелника градских 
управа, помоћници Градоначелника, а који су у 
радном односу у органима Града, 
-запосленим лицима: сва остала лица која  су 
запослена у органима Града.  
 

II УСЛОВИ И НАЧИН РЕШАВАЊА 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

 
Члан 3. 

Стамбене потребе лица из члана 2. ове 
одлуке решавају се: 

 
1.давањем станова у закуп на одређено време, 
2.давањем на коришћење станова за службене 
потребе.  

 
Члан 4. 

Скупштина града на предлог Градског већа 
одређује станове за решавање стамбених потреба: 
-изабраних лица, 
-постављених лица и 
-запослених лица.  

Укупан број станова за поједине категорије 
лица из члана 2. ове одлуке расподељује се 
сразмерно броју лица у истим.  
 
III ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
РЕДА ПРВЕНСТВА 
 

Члан 5. 
 Првенство у решавању стамбених потреба 
остварује се највећим бројем бодова на листи реда 
првенства. 
 Ред првенства утврђује се у складу са 
основима и мерилима одређеним актом Владе и 
овом одлуком.  
 

Члан 6. 
Значај радног места вреднује се с обзиром 

на сложеност послова и задатака, услове рада и 
стручну спрему. 

Број бодова зависно од значаја радног 
места, за лица из члана 2. ове одлуке, утврђује се 
актом Градоначелникa. 
 

Члан 7. 
Резултат рада и квалитет обављеног посла 

лица из члана 2. ове одлуке вреднују се до 100 
бодова. 

Број бодова се утврђује у зависности од 
оцене резултата рада и квалитета обављеног посла, 
на следећи начин: 
 
нарочито се истиче  100  бодова 
истиче се      70  бодова 
задовољава     50  бодова 
не задовољава       0  бодова 
 

Оцену резултата рада  и квалитета 
обављеног посла за изабрана, постављена и 
запослена лица утврђује орган који их бира, 
поставља односно код кога су запослени, у складу 
са актом којим је регулисано оцењивање. 

Акт из става 3. овог члана доноси: 
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-за изабрана и постављена лица орган који их бира 
односно поставља; 
-за запослена лица орган код кога су запослени.  

 
IV ПОСТУПАК И ОРГАНИ ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 8. 
О давању станова у закуп на одређено 

време у складу са актом Владе и овом одлуком 
одлучује Стамбена комисија. 

Стамбену комисију именује Градоначелник, 
на период од 4 године. 

Стамбена комисија има председника и 
четири члана. 

Председник и чланови Стамбене  комисије 
имају заменике.  

Стамбена комисија доноси пословник о 
раду. 

Стамбена комисија ради у седницама и 
одлучује већином гласова  чланова комисије.  
 

Члан 9. 
Одлуку о расписивању огласа за давање 

станова у закуп доноси Градоначелник на предлог 
Стамбене комисије. 

На основу одлуке Градоначелника  
Стамбена комисија расписује оглас за давање 
станова у закуп, одвојено за сваку категорију лица 
из члана 2. ове одлуке и исти објављује на огласним 
таблама органа Града. 
 

Члан 10. 
Стамбена комисија приликом утврђивања 

реда првенства, врши бодовање на основу мерила 
утврђених актом Владе и овом одлуком. 

 
Члан 11. 

По приговору на одлуку Стамбене комисије 
одлучује Градоначелник. 
 

Члан 12. 
За потписивање и раскид уговора о закупу 

станова, уговора о коришћењу службеног стана, као 
и других аката из делокруга рада Стамбене 
комисије, овлашћује се председник Стамбене 
комисије, односно његов заменик. 

За коришћење стана датог у закуп плаћа се 
закупнина чију висину утврђује Скупштина града. 

 
Члан 13. 

Евиденцију о становима датим у закуп и 
становима датим на коришћење за службене 
потребе води Градска управа за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 
послове – одељење надлежно за имовинске послове. 

Праћење уплате закупнине врши Градска 
управа за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове – одељење 
надлежно за финансије. 

 

Члан 14. 
Стручне, административне и техничке 

послове за потребе Стамбене комисије врши 
Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове – 
одељење надлежно за имовинске послове. 
 
V ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА ЗА 
СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ  
 

Члан 15. 
Станом за службене потребе (у даљем 

тексту: службени стан), у смислу ове одлуке, сматра 
се стан у јавној својини чије је коришћење везано за 
вршење одређених послова, задатака, службене 
дужности и функције (у даљем тексту: службених 
дужности). 

Стан из става 1. овог члана (у даљем тексту: 
службени стан) служи за привремени смештај лица 
док врши службену дужност. 

Градоначелник, на предлог Градске управе 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове – одељења надлежног за 
имовинске послове, одређује службене станове за 
сваку категорију лица из члана 2. ове одлуке.  

 
Члан 16. 

Службени стан даје се на коришћење на 
основу писменог захтева и решења о избору, 
постављењу и распоређивању на одређене послове и 
задатке. 

Одлуку о давању на коришћење службеног 
стана доноси Стамбена комисија из члана 8. ове 
одлуке. 

Ако је више лица заинтересовано за 
добијање службеног стана рангирање се врши по 
поднетим захтевима, у складу са основима и 
мерилима утврђеним актом Владе и овом одлуком. 

Службени стан даје се на коришћење на 
одређено време, уз обавезу плаћања трошкова 
коришћења стана као што су: потрошња воде, 
струје, грејања и других трошкова изазваних 
коришћењем стана.  

Станови који се дају на коришћење за 
службене потребе не могу бити предмет откупа. 
 
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе одредбе Одлуке о становању (''Службени 
гласник општине Ваљево'', број 5/94, 1/01 и 3/02) у 
делу који се односи на: 

1. давање у закуп станова на којима је општина 
Ваљево носилац права располагања; 

2. давање зајмова за изградњу или куповину станова 
у својину и за побољшање услова становања за 
функционере Скупштине општине, руководеће 
раднике Органа Општине и раднике Органа 
Општине. 
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Члан 18. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Правилник о решавању стамбених 
потреба (''Службени гласник општине Ваљево'', број 
8/06). 

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-54/13-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
54. На основу члана 32. тачка 8) и 66. став 1. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07 и 83/14-други закон), члана 4. став 2. 
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 
44/14 - други закон) и члана 35. тачка 8) Статута 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 24. априла 2015. године донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''АГРОРАЗВОЈ - ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ'' 
ВАЉЕВО 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
За обављање послова из области управљања 

пијацама, пољопривреде и пољопривредног 
земљишта, шума и шумског земљишта овом 
одлуком оснива се Јавно предузеће ''Агроразвој - 
ваљевскe долинe'' Ваљево (у даљем тексту: 
''Предузеће''). 

 

Члан 2. 
Овом одлуком, у складу са Законом о 

јавним предузећима, регулише се: 
-назив и седиште оснивача; 
- пословно име и седиште Предузећа; 
- делатности Предузећа; 
- права, обавезе и одговорности оснивача према 
Предузећу  и Предузећа према оснивачу; 
- услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начин покрића губитака и сношења 
ризика; 
- услови и начин задуживања Предузећа; 
- заступање Предузећа; 
- износ основног капитала,  
- органи Предузећа; 
- имовина која се не може отуђити; 

- располагање (отуђење и прибављање)  стварима у 
јавној својини које су пренете у својину Предузећа у 
складу са законом; 
- заштита животне средине; 
- друга питања од значаја за несметано обављање 
делатности за које је основано Предузеће. 
 

II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ  ОСНИВАЧА 
 

Члан 3. 
 Оснивач Предузећа је град Ваљево, улица 
Карађорђева број 64, матични број 07137010. 
 Права оснивача остварује Скупштина града 
Ваљева (у даљем тексту: Скупштина града). 
 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 4. 
 Предузеће послује под следећим пословним 
именом: Јавно предузеће ''Агроразвој - ваљевске 
долине'' Ваљево.  

Скраћено пословно име Предузећа је ЈП 
''Агроразвој - ваљевске долине'' Ваљево.  
 О промени пословног имена Предузећа 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 
града. 

 

Члан 5. 
 Седиште Предузећа је у Ваљеву, улица 
Карађорђева број 64. 
 О промени седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града. 
 

Члан 6. 
 Предузеће има печат и штамбиљ чији се 
изглед и садржина утврђује Статутом Предузећа. 
 Предузеће може имати има свој знак, чија 
се садржина утврђује Статутом Предузећа. 
 

Члан 7. 
 Предузеће има статус правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом.  

Предузеће се уписује у регистар у складу са 
законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације у 
складу са законом.  

 

Члан 8. 
 Предузеће послује као јединствена радна 
целина. 
 Унутрашња организација Предузећа ближе 
се утврђује Статутом Предузећа. 

 

IV  ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
 Претежна делатност Предузећа је: 
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- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених 
некретнина и управљање 
њима.  
 Поред претежне делатности из става 1. овог 
члана Предузеће обавља и делатности: 
- 84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем 
пословању у области економије  
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности 
и 
- друге делатности утврђене Статутом Предузећа, у 
складу са законом. 

 

Члан 10. 
 Предузеће може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да 
су испуњени услови за обављање те делатности у 
погледу: 
1) техничке опремљености; 
2) кадровске опремљености; 
3) безбедности и здравља на раду; 
4) заштите и унапређења животне средине; 
5) других услова прописаних законом. 
 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И 
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 

Члан 11. 
 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа, Град као оснивач има следећа права: 
-право управљања Предузећем у складу са законом; 
-право на учешће у расподели добити Предузећа; 
-право да буде информисан о пословању Предузећа; 
-право да учествује у расподели ликвидационе или 
стечајне масе, након престанка Предузећа стечајем 
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
-друга права у складу са законом. 
 

Члан 12. 
 Ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је Предузеће основано, 
Скупштина града даје сагласност на: 
-Статут Предузећа; 
-давање гаранција, авала, јемства, залога и других 
средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
-тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) 
осим ако другим законом није предвиђено да ту 
сагласност даје други  орган;  
 -располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, веће вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса; 
-акт о општим условима за испоруку производа и 
услуга;  
-улагања капитала; 
-статусне промене; 

-акт о процени вредности имовине и капитала и 
исказивању капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
-друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом 
и овом одлуком.  

 

Члан 13. 
 Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим 
се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно 
пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Члан 14. 
 Предузеће је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу 
са законима и другим прописима којима се уређују 
услови обављања делатности од општег интереса 
због које је основано. 
 

Члан 15. 
Предузеће је дужно да  донесе годишњи 

програм пословања и достави га Скупштини града 
ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра 
текуће године за наредну годину. 

Предузеће је дужно да извештај о раду 
достави Скупштини града најкасније до 31. марта 
текуће године за претходну годину.  
 

Члан 16. 
 У случају поремећаја у пословању 
Предузећа, Скупштина града предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 
Предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито: 
-промену унутрашње организације Предузећа; 
-разрешење Надзорног одбора и директора и 
именовање привремених органа Предузећа; 
-ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини и  
-друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег 
интереса.  
 

Члан 17. 
 Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, 
осим у случајевима прописаним законом. 
 

VI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ, НАЧИН 
ПОКРИЋА ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 

Члан 18. 
 Добит Предузећа, утврђена у складу са 
законом, може се расподелити за повећање основног 
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капитала, резерве или за друге намене, у складу са 
законом.  

Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града. 
 Одлуком из става 2. овог члана део 
средстава по основу добити усмерава се оснивачу и 
уплаћује на рачун прописан за уплату јавних 
прихода.  
 

Члан 19. 
 Одлуку о начину покрића губитака доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. 
 

VII  УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 20.  
 Предузеће се може задуживати само под 
условом да је финансијски и кредитно способно да 
преузме отплату зајма. 

Укупно краткорочно задужење у току 
календарске године не може прећи једну трећину 
укупно остварених прихода Предузећа у претходној 
календарској години. 
 Инвестиције, које Предузеће намерава да 
финансира задуживањем, морају бити дефинисане у 
планским актима Предузећа, са процењеном 
вредношћу, извором финансирања, обимом 
средстава која ће бити обезбеђена задуживањем и 
динамиком отплате задужења. 
 

Члан 21. 
Предузеће може да користи било који облик 

буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу 
врсту помоћи) у складу са законом. 
 

VIII  ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 22. 

 Предузеће  заступа и представља директор. 
 Директор може, у оквиру својих 
овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за 
заступање Предузећа. 
  
IX  ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА  
 

Члан 23. 
 Основни  капитал Предузећа износи 
1.000,00 RSD.  
 

X  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА   
 

Члан 24. 
 Управљање у Предузећу организовано je 
као једнодомно. 
Органи Предузећа су: 
1) Надзорни одбор 
2) директор 
 

1) Надзорни одбор 

Члан 25. 
 Надзорни одбор има три члана 
(председника и два члана) које именује Скупштина 
града, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се из 
реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом Предузећа. 
  

Члан 26. 
 За председника и чланове Надзорног одбора 
именује се лице које испуњава следеће услове: 
-да је пунолетно и пословно способно; 
-да има стечено високо образовање трећег или 
другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 
-да је стручњак у једној или више области из које је 
делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано Предузеће; 
-да има најмање три године искуства на 
руководећем положају; 
-да поседује стручност из области финансија, права 
или корпоративног управљања; 
-да није осуђивано на условну или безусловну казну 
за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја или службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране обављања 
претежне делатности Предузећа. 

 

Члан 27. 
 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 
-Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања, 
-оснивач не прихвати финансијски извештај 
Предузећа, 
-пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице Предузећа делује на штету 
Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико Предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора. 
 

Члан 28. 
 Надзорни одбор: 
1)утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 
Предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
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2)усваја извештај о степену реализације програма 
пословања; 
3)доноси годишњи програм пословања, уз 
сагласност оснивача; 
4)надзире рад директора: 
5)врши унутрашњи надзор над пословањем  
Предузећа; 
6)успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 
7)утврђује финансијске извештаје Предузећа и 
доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
8)доноси Статут Предузећа  уз сагласност оснивача, 
9)одлучује о статусним променама и оснивању 
других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10)доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11)даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са  законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 
12)закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором Предузећа; 
13)доноси акт којим се утврђују  цене производа и 
услуга Предузећа; 
14)доноси акт о располагању (прибављању и 
отуђењу) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа, веће вредности, која је 
у непосредној функији обављања делатности од 
општег интереса; 
15)доноси акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 
16)одлучује о улагању капитала; 
17)одлучује о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама; 
18)доноси програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 
19)доноси одлуку о именовању и овлашћењима 
осталих заступника Предузећа, као и о њиховом 
разрешењу; 
20)врши друге послове у складу са Законом о 
јавним предузећима, овом одлуком, Статутом 
Предузећа и прописима којима се утврђује правни 
положај привредних друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу. 
 

Члан 29. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује Скупштина града на основу извештаја о 
степену реализације програма пословања 
Предузећа. 
 

2) Директор  
 
 
 

Члан 30. 
 Директора Предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 Јавни конкурс за именовање директора 
Предузећа спроводи комисија за именовање коју 
образује Скупштина града. 
 На услове за именовање директора 
Предузећа сходно се примењују одредбе Закона о 
раду. 
 Статутом Предузећа одређују се и други 
услови које лице мора да испуњава да би могло 
бити именовано за директора Предузећа.  
 Директор Предузећа заснива радни однос 
на одређено време.  
 

Члан 31. 
 Директор Предузећа: 
1) представља и заступа Предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада Предузећа; 
5)предлаже годишњи програм пословања и 
предузима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) доноси акт којим се утврђује број и структура 
запослених у Предузећу; 
10) врши друге послове утврђене законом, овом 
одлуком и Статутом предузећа.  

На акт којим се утврђује број и структура 
запослених у Предузећу сагласност даје 
Градоначелник града Ваљева (даљем тексту: 
Градоначелник). 
 

Члан 32. 
 Директор има право на зараду, а може 
имати право на стимулацију у случају кад 
Предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града.  
 

Члан 33. 
 Мандат директора Предузећа престаје 
истеком периода на који је именован, оставком или 
разрешењем.  
 

Члан 34. 
 Оставка се у писаној форми подноси 
Скупштини града. 
 

Члан 35. 
 Предлог за разрешење директора  поднoси 
Надзорни одбор Предузећа. 
 Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним разлозима због 
којих се предлаже разрешење. 
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Члан 36. 
 Скупштина града разрешиће директора 
Предузећа пре истека периода на који је именован у 
случајевима прописаним законом. 
 Скупштина града може разрешити 
директора Предузећа пре истека периода на који је 
именован у случајевима прописаним законом. 
 

Члан 37. 
 Уколико против директора Предузећа ступи 
на снагу оптужница за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града доноси решење о 
суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча. 
 На сва питања о суспензији директора 
Предузећа сходно се примењују одредбе о удаљењу 
са рада прописане законом којим се уређује област 
рада. 

 

Члан 38. 
 Скупштина града именује вршиоца 
дужности директора Предузећа у следећим 
случајевима: 
 1)уколико директору престане мандат због 
истека периода на који је именован, због 
подношења оставке  или у случају разрешења пре 
истека мандата; 
 2)уколико буде донето решење о суспензији 
директора; 
 3)у случају смрти или губитка пословне 
способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на 
период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, 
Скупштина града може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци. 

За вршиоца дужности директора Предузећа 
може бити именовано лице које испуњава услове за 
именовање директора Предузећа. 
 Вршилац дужности директора Предузећа  
има сва права, обавезе и овлашћења директора 
Предузећа. 
 

XI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ НЕ 
МОЖЕ ОТУЂИТИ 
 

Члан 39. 
 Предузеће има своју имовину којом 
управља и располаже у складу са законом, овом 
одлуком и уговором. 
 Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга 
имовинска права која су пренета у својину 
Предузећа, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини града. 

 Предузеће може користити и  средства у 
јавној својини и другим облицима својине, у складу 
са законом којим се уређује обављање делатности 
од општег интереса, овом одлуком и уговором 
којим се регулишу међусобни односи, права и 
обавезе Предузећа и оснивача. 
 

Члан 40. 
Предузеће не може да отуђи ствари које се 

налазе у његовој имовини, а на којима јавно 
предузеће не може да стекне својину. 

 

Члан 41. 
 Предузеће у обављању својих делатности, 
стиче и прибавља средства из следећих извора: 
- продајом производа и услуга, 
- из кредита, 
- из донација и поклона, 
- из буџета оснивача  
- из буџета Републике Србије и  
- из других извора, у складу са законом.  
 

Члан 42. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом. 
 По основу улагања средстава из става 1. 
овог члана град стиче уделе у Предузећу, као и 
права по основу тих удела. 
 Капитал у Предузећу подељен је на уделе 
одређене номиналне вредности и уписује се у 
регистар.  
 

XII  РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА  
 

Члан 43. 
Предузеће може да отуђи непокретне 

ствари на којима има право својине које није стекло 
преношењем из јавне својине у својину Предузећа, 
само под условом да њихово отуђење непосредно не 
омета обављање делатности од општег интереса и 
под условом да је одлуку о томе донео Надзорни 
одбор, уз сагласност Скупштине града. 

Предузеће може  без сагласности 
Скупштине града отуђивати покретне ствари на 
којима има право својине.   

 

XIII  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Члан 44. 
 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове 
средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности Предузећа ради заштите животне 
средине. 
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XIV  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 
 Статутом, општим актима и другим актима 
Предузећа ближе се уређују унутрашња 
организација Предузећа, делокруг органа и друга 
питања од значаја за рад и пословање Предузећа, у 
складу са законом и овом одлуком. 
 

Члан 46.  
 Рад Предузећа је јаван. 
 За јавност рада Предузећа одговоран је 
директор. 

Члан 47. 
 Право на приступ информацијама од јавног 
значаја којима располаже  Предузеће остварује се у 
складу са одредбама закона који регулише област 
слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. 

Члан 48. 
 Општи акти Предузећа су Статут и други 
општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Предузећа. 
 Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом Предузећа. 
 Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у 
складу са општим актима Предузећа. 
 

XV  ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 Скупштина града именоваће Надзорни 
одбор и вршиоца дужности Директора Предузећа 
најкасније у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке. 
 Надзорни одбор донеће Статут Предузећа у 
року од 60 дана од дана именовања.  
 Припреме за доношење Статута и друге 
послове везане за оснивање и почетак рада 
Предузећа обавља вршилац дужности директора 
Предузећа. 
 

Члан 50. 
 Градске управе града Ваљева, у оквиру 
својих надлежности, пружаће стручну и 
административну помоћ вршиоцу дужности 
директора Предузећа у пословима везаним за 
оснивање и почетак рада Предузећа. 
 

Члан 51. 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном 
гласнику града Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-17/2015-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

55. На основу члана 3. став 3. Закона о робним 
резервама (''Службени гласник РС'', број 104/13 и 
145/14-др.закон), члана 20. став 1. тачка 15) Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 17. тачка 15) и 
члана 35. тачка 6) Статута града Ваљева (''Службени 
гласник града Ваљева'', број 19/08) Скупштина града 
Ваљева, на седници одржаној  24. априла 
2015.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

РОБНИХ РЕЗЕРВИ ГРАДА ВАЉЕВА  
 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о образовању робних резерви града Ваљева 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 11/13 - 
пречишћен текст) са одредбама Закона о робним 
резервама и додају се делатности из области 
пољопривреде. 
 

Члан 2. 
 Назив одлуке: „Одлука о образовању 
робних резерви града Ваљева“ мења се и гласи: 
„Одлука о образовању робних резерви града Ваљева 
и обављању делатности из области пољопривреде“. 
 

Члан 3. 
 Овом одлуком регулише се: 
-образовање и коришћење робних резерви, 
-пословање робним резервама, 
-делатност Дирекције за пољопривреду и робне 
резерве града Ваљева, 
-обављање делатности из области пољопривреде, 
-обезбеђење средстава за пословање робним 
резервама, 
-управљање робним резервама, 
-чување робних резерви, 
-организација и начин рада Дирекције за 
пољопривреду и робне резерве града Ваљева. 
 

Члан 4.  
 Робне резерве образују се и користе за 
обезбеђење снабдевености и стабилности на 
тржишту града Ваљева (у даљем тексту: Град) у 
случају: 
-ванредних ситуација – елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа, катастрофа и 
других већих несрећа и непогода услед којих 
наступа или може да наступи прекид у основном 
снабдевању или неповољно, односно нестабилно 
основно снабдевање, 
-наступања или непосредне опасности наступања 
озбиљних поремећаја на тржишту Града, 
-ванредног или ратног стања. 
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Члан 5.  
 Робне резерве града чине: 
-пољопривредни и прехрамбени производи и 
материјал за репродукцију, 
-остали производи од значаја за обезбеђење 
снабдевености и стабилности. 
 Робне резерве могу да чине и новчана 
средства у домаћој и страној валути, као и хартије 
од вредности. 
 

Члан 6. 
 Робне резерве Града су у јавној својини 
града. 
 Структура и обим робних резерви утврђује 
се програмима. 
 

Члан 7. 
 Обављање делатности из области 
пољопривреде утврђених овом одлуком и 
пословање робним резервама врши Дирекција за 
пољопривреду и робне резерве града Ваљева ( у 
даљем тексту: Дирекција). 
 Дирекција има својство правног лица. 
 Седиште Дирекције је у Ваљеву, улица 
Карађорђева 64. 

 
Члан 8. 

 Дирекција  обавља следеће делатности:  
 46.11 - посредовање у продаји 
пољопривредних сировина, животиња, текстилних 
сировина и полупроизвода, 
 46.23 - трговина на велико животињама. 
 Дирекција може обављати и друге 
делатности које се уобичајено врше уз наведене 
делатности ради потпунијег искоришћавања 
капацитета. 
 
II ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Члан 9. 
 Делатност Дирекције у области 
пољопривреде је: 
-учешће у изради програма развоја из области 
пољопривреде, 
-предлагање мера за унапређење пољопривредне 
производње, 
-праћење тржишта пољопривредних производа, 
-упознавање пољопривредника са законским 
прописима и мерама Владе за унапређење 
пољопривредне производње и другим 
информацијама у области пољопривреде, 
-подстицање развоја задругарства и пружање 
стручне помоћи у организовању и удруживању 
специјализованих произвођача. 
 
III ПОСЛОВАЊЕ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
РОБНИХ РЕЗЕРВИ 
 

 

Члан 10. 
 Пословање робним резервама врши се на 
основу годишњег програма. 
 Пословање робним резервама заснива се на 
начелу тржишног пословања и начелу пажње доброг 
привредника, у складу са одредбама закона којим се 
регулишу робне резерве. 
 Уговоре о набавци, смештају, чувању и 
обнављању робних резерви  закључује 
Градоначелник града Ваљева (у даљем тексту: 
Градоначелник) или лице које он овласти. 

 
Члан 11. 

 Годишњи програм робних резерви града (у 
даљем тексту: годишњи програм) доноси се за 
период једне календарске године, по ступању на 
снагу одлуке којом се уређује годишњи буџет Града. 
 Годишњим програмом утврђује се:  
1) врста, назив, количина, односно обим и вредност 
робе која се образује и обнавља као робне резерве, 
2) услови под којима се робне резерве поверавају на 
чување и обнављање, 
3) потребан износ средстава за извршење годишњег 
програма, 
4) минимум робних резерви, 
5) и друго. 
 Годишњи програм и финансијски план за 
његово спровођење усваја Скупштина града Ваљева 
(у даљем тексту: Скупштина града). 
 Дирекција подноси Скупштини града 
годишњи извештај о пословању робним резервама. 

 
Члан 12. 

 Робне резерве се обнављају набавком, 
продајом и заменом. 
 Набавка робе за робне резерве врши се у 
складу са прописима којима се уређују јавне 
набавке. 
 Продаја робе из робних резерви врши се по 
тржишним условима, путем јавног огласа и јавним 
надметањем, као и преко робне берзе, у складу са 
законом којим се уређује трговина.  
 Изузетно од става 3. овог члана, у циљу 
несметаног функционисања система одбране, 
продаја робе из робних резерви по тржишним 
условима министарству надлежном за послове 
одбране и Војсци Србије врши се непосредном 
погодбом, о чему одлуку  доноси Градоначелник. 
 Замена робе из робних резерви врши се у 
складу са актом Градоначелника.  

 
Члан 13. 

 Средства за пословање робним резервама 
обезбеђују се: 
 1) у буџету града; 
 2) из других извора у складу са законом. 
 

Члан 14. 
 Робним резервама града управља 
Скупштина града. 
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 Под управљањем робним резервама 
подразумева се одлучивање о продаји и давању 
донација из робних резерви, изузев у случајевима из 
члана 12. став 4. ове одлуке. 
 
IV ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 
 

Члан 15. 
 Дирекција даје на чување робу из робних 
резерви лицима са којима су закључени уговори о 
чувању, односно обнављању робних резерви (у 
даљем тексту: држаоци). 

 
Члан 16. 

 Држалац је дужан: 
-да се придржава одредаба уговора о чувању и 
обнављању робе,  
-да на захтев овлашћеног представника Дирекције 
омогући квантитативну и квалитативну контролу 
робе, 
-да на захтев овлашћеног представника Дирекције 
стави на увид исправе и сву потребну 
документацију која се односи на робу из робних 
резерви, 
-да посебно означи и издвоји робу из робних 
резерви, односно да у сваком тренутку има на стању 
количину робе из робних резерви која му је 
уговором дата на чување и обнављање. 
 

Члан 17. 
 Роба из робних резерви не може да буде 
предмет залоге нити обезбеђивања потраживања 
трећих лица према држаоцу.  
 

Члан 18. 
 У случају ванредне ситуације, ванредног 
или ратног стања, Дирекција наставља да обавља 
послове везане за пословање робним резервама, на 
начин и под условима које одреди Градоначелник. 
 

Члан 19. 
 Дирекција је дужна да предузме потребне 
мере ради благовременог спречавања настанка 
материјалне штете на роби која чини робне резерве 
Града, укучујући и мере за њихову продају, односно 
поновну куповину.  
 
V ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА 
ДИРЕКЦИЈЕ 
 

Члан 20. 
 Дирекцијом руководи директор. 
 Директора Дирекције именује Скупштина 
града на период од 4 године. 
 

Члан 21. 
 Дирекција има Савет који чине председник 
и 4 члана, у следећем саставу: 
-председник и 3 члана - представници оснивача, 
-један члан - из реда запослених у Дирекцији. 

 Чланови Савета из става 1. алинеја 1. овог 
члана именују се из реда стручњака афирмисаних у 
области коју Дирекција обавља. 
 Чланове Савета именује Скупштина града 
на период од 4 године. 
 

Члан 22. 
 Савет Дирекције: 
-доноси Статут Дирекције уз сагласност Скупштине 
града, 
-утврђује пословну политику Дирекције, 
-даје смернице директору за остваривање пословне 
политике Дирекције, 
-предлаже годишњи програм робних резерви града, 
-предлаже Градоначелнику уговоре о набавци, 
смештају, чувању и обнављању робних резерви, 
-доноси годишњи програм и финанијски план и 
доставља Скупштина града на сагласност, 
-утврђује годишњи извештај о пословању робним 
резервама, 
-предлаже Градоначелнику замену робе из робних 
резерви, 
-предлаже Скупштини града продају робе из робних 
резерви у складу са законом, 
-предлаже Скупштини града давање донација из 
робних резерви у складу са законом, 
-доноси годишњи програм пословања Дирекције, уз 
сагласност Скупштине града, 
-усваја извештај о степену реализације програма 
пословања Дирекције, уз сагласност Скупштине 
града,  
-доноси Пословник о раду Савета, 
-обавља и друге послове у складу са законом, 
одлукама Скупштине града и Статутом. 
 

Члан 23. 
 Дирекција има свој печат који је округлог 
облика са текстом на српском језику, ћириличним 
писмом: „Република Србија, Дирекција за 
пољопривреду и робне резерве града Ваљева, 
Ваљево. У средини је грб Републике Србије.“  
 Дирекција има свој штамбиљ правоуганог 
облика са текстом на српском језику ћириличним 
писмом: Дирекција за пољопривреду и робне 
резерве града Ваљева, број, датум, Ваљево, 
Карађорђева 64. 
 

Члан 24. 
 Унутрашња организација и систематизација 
радних места и рад Дирекције уређује се општим 
актима која доноси директор Дирекције уз 
сагласност Градоначелника. 
 

Члан 25. 
 Одредбе закона које се примењују на 
запослене у градским управама Града и које 
регулишу положај истих, сходно се примењују и на 
запослене у Дирекцији. 
 
VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 26. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о образовању робних 
резерви града Ваљева („Службени гласник града 
Ваљева“, број 11/13-пречишћен текст). 

 
Члан 27. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављувања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-16/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
56. На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 
одлука УС 46/14 ) и члана 35. став 1. тачка 6) 
Статута града Ваљева („Службени гласник града 
Ваљева“, број 19/08), Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној  24. априла 2015.године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о јавним паркиралиштима 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 6/13-
пречишћен текст и 2/14) у члану 14. став 4. мења се 
и гласи: 
 
 “За наплату таксе утврђују се следеће зоне: 
 
I – црвена зона обухвата паркиралишта: 

 
1.Паркиралиште у улици Војводе Мишића од 
пешачке зоне до улице Др Пантића, 
2.Паркиралиште у улици Карађорђевој од улице 
Војводе Мишића до Синђелићеве,  
3.Паркиралиште у улици Карађорђевој  код 
раскрснице са улицом Вука Караџића, 
4.Паркиралиште у улици Вука Караџића од улице 
Проте Матеје до Др Пантића, 
5.Паркиралиште у улици Владе Даниловића од 
улице Др Пантића до Карађорђеве, 
6.Паркиралиште у улици Чика Љубиној од улице 
Вука Караџића до пешачке зоне. 
 
II – плава зона обухвата паркиралишта: 

 
1.Паркиралиште у улици Војводе Мишића од улице 
Др Пантића до Железничке,  
2.Паркиралиште у улици Селимира Ђорђевића од 
улице Синђелићеве до Војводе Мишића, 
3.Паркиралиште у улици  Железничкој од улице 
Војводе Мишића до Синђелићеве, 

4.Паркиралиште у улици Железничкој код “Дома 
здравља” Ваљево, 
5.Паркиралиште у улици Др Пантића од улице Поп 
Лукине до Нушићеве,  
6.Паркиралиште у улици Поп Лукиној од улице 
Кнеза Милоша до Владике Николаја, 
7.Паркиралиште у улици Вука Караџића од улице 
Др Пантића до Железничке улице, 
8.Паркиралиште у улици Карађорђевој од улице 
Душанове до Војводе Мишића, 
9.Паркиралиште у улици Карађорђевој од улице 
Синђелићеве до Нушићеве улице, 
10.Паркиралиште у улици Синђелићевој од улице 
Пијачни кеј до Владике Николаја, 
11.Паркиралиште у улици Хајдук Вељковој од 
улице Владике Николаја до Мирка Обрадовића, 
12.Паркиралиште у улици Вука Караџића иза 
„Робне куће“ 
13.Паркиралиште у блоку између улица Војводе 
Мишића, Вука Караџића и Карађорђевe, иза зграде 
суда, 
14.Паркиралиште у улици Чика Љубиној од улице 
Хајдук Вељкове до Владе Даниловића, 
15.Паркиралиште у блоку у улици Проте Матеје 
између улица Вука Караџића и Владе Даниловића,  
16.Паркиралиште у блоку између улице 
Синђелићеве, Владе Даниловића и Чика Љубине, 
17.Паркиралиште у улици Пијачни кеј од улице 
Витковићеве до Вука Караџића, 
18.Паркиралиште између улица Вука Караџића, 
Пијачни кеј и Кнеза Михаила, код “Југопетрола”, 
19.Паркиралиште у улици Владе Даниловића од 
улице Чика Љубине до Карађорђеве,  
20.Паркиралиште у улици Владе Даниловића од 
улице Др Пантића до Железничке,  
21.Паркиралиште у улици Мирка Обрадовића од 
улице Хајдјук Вељкове до Синђелићеве , 
22.Паркиралиште у блоку између улица 
Карађорђеве, Др Пантића, Војводе Мишића и Вука 
Караџића, 
23.Паркиралиште у улици Браће Југовића, 
24.Паркиралиште у улици Витковићева, 
25.Паркиралиште у улици Пијачни кеј код “Храма 
Васкрсења Христовог“ , 
26.Паркиралиште у улици Кнеза Михаила од улице 
Бирчанинове до Милована Глишића, 
27.Паркиралиште у блоку у улици Синђелићевој од 
улице Мирка Обрадовића до Карађорђеве, 
28.Паркиралиште у улици Мишарској, 
29.Паркиралиште у улици Кнеза Михаила од улице 
Милована Глишића до моста на реци Градац, 
30.Паркиралиште у блоку у улици Хајдук Вељковој 
између улица Др Пантића и Владике Николаја , 
31.Паркиралиште у улици Чика Љубиној између 
Народног Музеја Ваљево и Хотела „Гранд“. 
 
III – зелена зона обухвата паркиралишта: 
 
1.Паркиралиште у улици Др Пантића од улице 
Радничке до Поп Лукине,  
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2.Паркиралиште у улици Др Пантића од улице 
Нушићеве до Узун Миркове, 
3.Паркиралиште у улици Карађорђевој од улице 
Нушићеве до Узун Миркове,  
4.Паркиралиште у улици Карађорђевој од улице 
Радничке до Душанове, 
5.Паркиралиште у улици Кнеза Милоша од улице 
Карађорђеве до Радничке,  
6.Паркиралиште у улици Радничкој од улице 
Војводе Степе до Мајора Илића, 
7.Паркиралиште у улици Мајора Илића од улице 
Радничке до Партизанске, 
8.Паркиралиште у улици Палих бораца од улице 
Узун Миркове до Мирка Обрадовића, 
9.Паркиралиште у улици Душановој од моста на 
реци Колубари до улице Селимира Ђорђевића, 
10.Паркиралиште  у блоку у улици Узун Мирковој, 
11.Паркиралиште у улици Нушићевој, 
12.Паркиралиште у улици Мајора Илића у оквиру 
парка “Јадар“.“ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-14/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 
 
57. На основу члана 21. став 7. Закона о 
приватизацији (''Службени гласник РС'', број 83/14), 
члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-други 
закон), члана 35.  Статута града Ваљева (''Службени 
гласник града Ваљева'' број 19/08) и предлога 
Министарства привреде за доношење одлуке о 
моделу, методу и мерама за припрему и 
растерећење субјекта приватизације Јавно 
информативно предузеће ''РАДИО ВАЉЕВО'' број 
023-02-01859/2014-05 од 03.новембра 2014. године, 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 24. 
априла 2015. године донела је  
 

ОДЛУКУ О  
МОДЕЛУ И МЕТОДУ  ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''РАДИО - ВАЉЕВО'' 
 

Члан 1. 
 Поступак приватизације Јавног 
информативног предузећа ''Радио-Ваљево'' 
спровешће се кроз модел продаје капитала, методом 
јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.  

 Као мера за припрему и растерећење 
субјекта приватизације предлаже се условни отпис 
дуга.  
 

Члан 2.  
 Проценат јавног капитала који се 
приватизује износи 100% капитала субјекта 
приватизације у власништву града Ваљева.  
 

Члан 3.  
 Почетна цена на јавном надметању из члана 
1. ове одлуке износи 100% процењене вредности 
субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године, 
који се нуди на продају.   
 

Члан 4. 
 Задужује се градска управа надлежна за 
послове јавног информисања да предузме потребне 
активности ради достављања материјала 
Министарству привреде Републике Србије  у циљу 
доношења одлуке Владе Републике Србије којом се 
одређује мера за припрему и растерећење обавеза 
субјекта приватизације – Јавног информативног 
предузећа ''Радио-Ваљево'', условним отписом дуга. 
 

Члан 5. 
 Ову одлуку доставити Министарству 
привреде Републике Србије, Министарству културе 
и информисања Републике Србије, Агенцији за 
приватизацију, субјекту приватизације и градској 
управи надлежној за послове јавног информисања. 
 

Члан 6.  
 Ову одлуку објавити у "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 023-5/2015-04 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
58. На основу члана 92. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13 и 142/14) 
и члана 35. Статута града Ваљева ("Службени 
гласник града Ваљева", број 19/08) и сагласности 
Државне ревизорске институције број: 400-
263/2015-04 од 23.01.2015.године, Скупштина града 
Ваљева на седници одржаној дана 24. априла 2015. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ВАЉЕВА ЗА 2014.ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 Овом одлуком регулише се ангажовање 
ревизора за обављање екстерне ревизије 
финансијских извештаја који чине садржај завршног 
рачуна буџета града Ваљева за 2014.годину. 

 
Члан 2. 

 Екстерну ревизију завршног рачуна буџета 
града Ваљева за 2014.годину, обавиће лице које 
испуњава услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија. Поступак 
набавке услуге ревизије завршног рачуна буџета 
града Ваљева за 2014.годину, након испитивања 
релевантног тржишта и процењене вредности 
набавке вршиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама уколико процењена вредност односне 
набавке буде виша од најниже вредности за коју се 
не спроводи поступак јавне набавке. 
 

Члан 3. 
 Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће 
се из средстава опредељених Одлуком о буџету 
града Ваљева за 2015.годину. 
 

Члан 4. 
 За спровођење ове одлуке задужује се 
Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове. 
 

Члан 5. 
 Ову одлуку објавити у "Службеном 
гласнику града Ваљева". 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 400-2/15-01/3 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
59. На основу члана 50. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» број 119/12, 44/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС» број 129/07 и 83/2014), члана 35.став 1. 
тач.18 Статута града Ваљева («Службени гласник 
града Ваљева» број 19/08) Скупштина града Ваљева 
на седници одржаној дана 24. априла 2015. године 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 
Јавног информативног предузећа «Радио 

Ваљево» за 2015. годину 
 
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног информативног 
предузећа «Радио Ваљево» за 2015. годину , који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног информативног 

предузећа «Радио Ваљево» Одлуком број 22 од 
13.03.2015. године. 
 
2.Ово Решење са Изменама и допунама Програма 
пословања Јавног информативног предузећа «Радио 
Ваљево» за 2015. годину доставити Министарству 
привреде и Министарству финансија. 
 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:02-27/2015-09 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 
60. На основу члана 58, члана 60. и члана 61. Закона 
о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 119/12 
и 44/14), члана 35. Статута града Ваљева 
(«Службени гласник града Ваљева» број 19/08), 
члана 11 Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа “Топлана-
Ваљево”(«Службени гласник града Ваљева» број 
5/13) и члана 59 Статута јавног комуналног 
предузећа “Топлана-Ваљево број 110-25/2013-04 од 
04.07.2013.године, Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној дана  24. априла 2015. године 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Измене Плана за 

консолидацију  
Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» 

Ваљево  
 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене Плана за 
консолидацију Јавног комуналног предузећа 
«Топлана-Ваљево» Ваљево, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
«Топлана-Ваљево» Ваљево Одлуком број 1995 од 
02.04.2015 године.  

2.Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Брoј:312-86/15-02 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
61. На основу члана члана 28. Закона о 
комуналним делатностима («Сл. гласник РС» број 
88/11) и члана 35. и 40.Одлуке о држању домаћих 
животиња и кућних љубимаца на територији 
града Ваљева ( «Сл.гласник града Ваљева» број 
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2/15), Скупштина града Ваљева дана  24. априла 
2015. године,  донела  је  
 

РЕШЕЊЕ 
o давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 

зоохигијенских услуга  
ЈКП „Видрак“ Ваљево 

 
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку o утврђивању 
цена зоохигијенских услуга коју је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП «Видрак » Ваљево под бројем 
01-2283/1-15, дана 26.03 2015. године. 
 

2.Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће се по 
добијању сагласности од стране Скупштине града 
Ваљева. 
3.Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 

4.Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:38-2/15-02 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
ЈКП“ВИДРАК“ ВАЉЕВО 
Број:01-2283/1-15 
Ваљево, 26.03.2015.год. 
 
 На основу чл. 35.Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево на седници одржаној дана 26.03.2015.год. доноси 
следећу 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању цена зоохигијенских услуга 

 
Утврђују се цене следећих зоохигијенских услуга: 

 
Р.Бр. Назив услуге Јед.мере Цена у дин. Цена са ПДВ-ом у 

дин. 
1. Хватање пса (познатог 

власника или држаоца) 
 

Ком. 
 

2.100,00 
 

2.520,00 
2. Боравак пса у прихватилишту 

(познатог власника или 
држаоца) 

 
започети 

дан 

 
1.200,00 

 
1.440,00 

3. Уклањање лешева животиња 
познатог власника или 
држаоца-излазак на терен 

 
Ком. 

 
1.500,00 

 
1.800,00 

4. Уклањање лешева животиња 
познатог власника или 
држаоца 

 
Кг. 

 
30,00 

 
36,00 

 
Цене се примењују по добијању сагласности надлежног органа града Ваљева. 

 
Председник Надзорног одбора 

Вукајловић Душан,с.р. 
 
 
62. На основу члана 35. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 130 став 2 
Закона о изменама и допунама Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 132/2014) и чл. 17. 
и 35. Статута града Ваљева („Сл. гласник града 
Ваљева“ бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, на 
седници одржаној 24. априла 2015. године донела је 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БРАНКОВИНА 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I.1.ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Посебан задатак Плана генералне регулације (у 
даљем тексту ПГР) је утврђивање планских решења 
овог подручја, којим треба обезбедити просторне, 
економске и функционалне услове за даљи развој и 
заштиту, као и нормалну егзистенцију 
становништва, уз решавање неопходне 
инфраструктуре.  

ПГР обухвата део подручја K.O. Бранковина (у 
даљем тексту Планско подручје) и налази се у 
границама Просторног плана града Ваљева из 
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2013.г.  

У склaду сa кoнцeпциjoм Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг 
плaнa подручја Колубарског округа погођеног 
земљотресом из 2002.г. и Просторног плана града 
Вaљeва из 2013.г. предвиђен је развој цeнтaрa у 
мрeжи нaсeљa. Један од центара заједнице села (у 
даљем тексту ЦЗС) у оквиру ППГ Ваљева је 
Бранковина сa грaвитирajућим нaсeљимa Бaбинa 
Лукa, Близoњe и Кoзличић. Бранковина је означена 
и у групи нaсeља сa спeцифичним функциjaмa као 
цeнтaр духoвнoсти и културe. 

Израда ПГР подразумева утврђивање елемената 
урбанистичко-техничких решења и услова 
комуналног опремања и уређења у складу са 
условима добијених од појединих надлежних 
институција. 

Разлози за израду ПГР су: груписање и дефинисање 
појединих зона (просторних целина); дефинисање 
нових локација за поједине делатности; и др. 

Према Рeгиoнaлном прoстoрном плaну, у периоду 
1991-2001. године број становника у заједници 
насеља Бранковина се смањи за готово 30%, са 
даљом пројекцијом смањења до 2021. године за још 
25% што би укупно било око 55%. Према подацима 
из ППГ Ваљева, у последњем међупописном 
периоду од 2001. до 2011. године, број становника 
насеља Бранковина је преполовљен. Неповољна 
промена старосне структуре такође говори о 
озбиљним проблемима које је потребно решавати да 
би се ове негативне тенденције зауставиле.  

Бранковина се сврстава у насеља на прагу 
урбаности. Пејзажне вредности простора, 
расположиви потенцијали за развој туризма уз 
укључивање у туристичку понуду Града Ваљева и 
ресурсна основа за развој економских активности 
могу омогућити очување и развој насеља и њихових 
специфичних функција сталног или сезонског 
карактера. Повољан саобраћајни положај у односу 
на Ваљево, досадашњи начин изградње и 
расположиви простор, значај и препознатљивост 
Знаменито место Бранковина, његова културна, 
духовна и историјска вредност, традиција и донекле 
изграђени капацитети јавних служби у насељу 
Бранковина представљају потенцијал за развој и 
уређење, с једне, као и нову жижу културе, с друге 
стране.  

Све ово је довело до низа негативних појава, пре 
свега дивље градње чак и у зони заштите природног 
простора око непокретних културних добара.  

Да би се решили ови проблеми планира се 
могућност развоја, уређење и инфраструктурно 
опремање подручја Плана.  

 

I.2.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

I.2.1. Правни основ 

Следећи документи су послужили као правни основ 
за израду Плана генералне регулације: 

1) Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС и 50/13-
УС); 

2) Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени 
гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11). 

3) Одлука о изради Плана генералне 
регулације за насеље Бранковина 
(„Службени гласник града Ваљева" бр. 
3/13)  

4) Одлука о изменама Одлуке о изради Плана 
генералне регулације за насеље Бранковина 
којом је усклађен назив планског документа 
са Законом о територијалној организацији 
РС у назив: План генералне регулације за 
део насељеног места Бранковина (Одлука 
објављена у “Сл.гл. Града Ваљева” бр. 
9/2014) 

5) Одлука о неприступању стратешкој 
процени утицаја за ПГР за насеље 
Бранковина (у склопу Одлуке о изради 
плана, Члан. 6, „Службени гласник града 
Ваљева" бр. 3/13)  

6) Одлука о проглашењу Знаменитог места 
„Бранковина'' за непокретно културно 
добро („Сл. Гласник Општине Ваљево", бр. 
8, 1991). 

 
I.2.2. Плански основ 
Плански основ за израду Плана генералне 
регулације за део насељеног места Бранковина је: 

1. Просторни план Републике Србије од 2010. 
до 2020. године („Сл. Гласник РС", бр. 
88/10), 

2. Регионални просторни план подручја 
Колубарског округа погођеног 
земљотресом („Сл. Гласник РС", бр. 70/02), 

3. Стратешка процена утицаја просторног 
плана општине Ваљево на животну средину 
(ИАУС, 2007), 

4. Просторни план Града Ваљева („Сл. 
гласник града Ваљева", бр. 03/13). 

 

I.3.ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА 
ПЛАНА 

I.3.1. Дефинисање циљева 

Основни циљеви ПГР су:  

− обезбеђивање планске документације; 
− усклађивање дугорочних и краткорочних 

потреба и интереса развоја; 
− задржавање становништва; 
− одређивање места и ранга Бранковине на 

културној мапи Србије; 
− утврђивање програмско-просторног 

концепта развоја Бранковине; 
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− обезбеђивање услова за очување и заштиту 
Знаменитог места Бранковина и очување 
природе; 

− формирање зона заштите унутар границе 
Непокретно културно добро „Бранковина са 
заштићеном околином“; 

− дефинисање планског оквира за усмеравање 
и контролисано ширење грађевинског 
земљишта и заустављање дивље градње; 

− аналитичко дефинисање парцеле као и 
услова изградње објеката на јавном и 
осталом грађевинском земљишту; 

− усклађивање економских, социјалних, 
еколошких и просторних аспеката развоја 
(развој пољопривреде, туризма, мале 
привреде, занатства); 

− инфраструктурно опремање Планског 
подручја (постојеће и потребно) са 
утврђивањем потреба; 

− уклапање постојећих објеката у амбијент 
(адаптације, реконструкције и сл.); 

− утврђивања прихватљивих стандарда 
квалитета животне средине; 

− утврђивања просторних услова за безбедно 
функционисање производних, 
инфраструктурних и насељских 
комуналних система и др.; 

− очување природних вредности, заштита 
природе и амбијента, не само у зони 
непокретног културног добра, већ на 
целокупном Планском подручју; 

− очување водних ресурса; 
− материјализација у складу са микроклимом и 

планерским амбијентом; 
− препоруке за енергетску ефикасност, и др. 

 

I.4. ОБУХВАТ ПЛАНА 

I.4.1. Опис граница плана и површина обухвата 
плана 

Планско подручје за које се израђује План 
генералне регулације налази се у границама 
Просторног плана града Ваљева, К.О. Бранковина. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом 
генералне регулације за део насељеног места 
Бранковина износи 147.97 ha. 

Опис границе дат је према катастарским парцелама. 

Северна граница 

Почев од крајње северне тачке парцеле пута 1300, 
граница ПГР се пружа на исток северном границом 
парцеле 1300 све до крајње југозападне тачке 
парцеле 915/9. Одатле иде на североисток западном 
границом парцеле 947/1, затим скреће на југоисток 
североисточном границом исте парцеле, сече 
парцелу пута 1305 и пружа се североисточном 
границом парцеле 918/7 и на истом правцу малим 
делом границом парцеле 918/6, све до крајње 
западне тачке парцеле 920/2. Одатле се пружа 

северозападном границом парцела 919/4, 920/1, 
919/2 и 920/3, наставља североисточним границом 
исте парцеле, а затим скреће северозападном 
границом парцела 918/8, 921/2, 923/5, па скреће на 
југоисток североисточном границом парцела 923/5 и 
923/9. Одатле наставља северозападном границом 
парцела 924/2, 925/1 а потом прелази локални пут и 
наставља северном границом парцеле 817/3, скреће 
на југ источном границом исте парцеле, наставља 
северном границом парцеле 816/3, прелази локални 
пут и наставља северном границом парцела 1012, 
1015, скреће на југоисток источном границом исте 
парцеле, наставља источном границом парцеле 
1031, 1032, 1033 па затим скреће на североисток 
делимично северозападном границом парцеле 1034, 
северозападном границом парцеле 1047/3 па затим 
скреће на север од крајње северне тачке границе 
парцела 1048 и 1053 пружајући се западном 
границом парцела 1050/1, 1008/1, 1008/2, па скреће 
на запад од крајње југозападне тачке границе 
између парцела 1007/1 и 1006/7. Одатле се пружа на 
запад јужном границом парцеле 1006/7 и 1006/1, 
скреће на север западном границом парцеле 1006/1 
до крајње југозападне тачке парцеле 1004/2, затим 
се пружа јужном границом парцеле 1004/2, затим 
наставља источном границом парцела 1006/3, 
1007/3, 1007/1, 1008/2, 1008/1, 1050/2, 1051/2, 
1051/3, 1051/1, па пратећи исти правац 
североисточном границом парцела 1052, 1057, 
1054/1, 1054/2, 1059/3, 1059/1, прелази стари 
Шабачки пут па се затим пружа на исток северном 
границом парцеле 1060/2 , прелази преко новог пута 
Шабац - Ваљево настављајући да се пружа на исток 
северном границом парцеле 1060/1, затим се пружа 
северозападном границом парцеле 1061/9 и 1061/2 
до крајње северне тачке парцеле 1061/2, истим 
правцем наставља на североисток до границе 
катастарске општине, затим се пружа 
североисточном границом катастарске општине све 
до парцеле реке Рабас и ту прелази реку. 

Јужна граница 

Граница се одавде пружа десном обалом реке Рабас 
(јужном границом парцеле реке) све до тачке 
наспрамне крајњој југоисточној тачки парцеле 1116, 
затим у правцу југоистока пресеца парцелу 1136/1 у 
тачкама следећих координата: G1(x7413300.23 
y4912115.45), G2(x7413301.60 y4912107.35), и 
G3(x7413310.08 y4912098.44); затим од тачке G3 у 
истом правцу, пресеца парцелу 1135/4 у тачкама 
G4(x7413313.17 y4912095.20), G5(x7413291.03 
y4912091.22), G6(x7413283.30 y4912088.62), 
G7(x7413276.52 y4912083.78) и G8(x7413273.03 
y4912080.41), затим од тачке  G8  у правцу 
југозапада сече парцелу 1154 до тачке 
G9(x7413269.72 y4912077.21) на северној граници 
парцеле 1155, затим наставља источном, па јужном 
границом исте парцеле, до крајње источне тачке 
парцеле 1159/3. Затим се пружа југоисточном 
границом парцеле 1159/1, па наставља источном 
границом 1159/2, затим скреће на северозапад 
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југоисточном границом исте парцеле, затим иде 
крајњом јужном границом парцеле 1162, до десне 
обале реке Рабас. Затим се пружа њеном десном 
обалом све до тачке наспрам крајње источне тачке 
парцеле 1205/2 где прелази реку па се затим пружа 
на југозапад југоисточном границом парцеле 1205/2, 
и наставља даље истим правцем југоисточном 
границом парцеле 1204 до крање јужне тачке исте 
парцеле. Одатле, пратећи леву обалу реке Рабас, иде 
источном границом парцеле 1203, наставља ка југу 
источом границом парцела 1202 и 1201, до крајње 
јужне границе парцеле 1201, где скреће на 
северозапад њеном југозападном границом све до 
југоисточне границе парцеле 1200/2. Одатле се у 
правцу југозапада пружа границама парцела 1200/3, 
1200/1, све до југозападне границе катастарске 
општине и парцеле 1200/1, затим се пружа на 
северозапад југозападном границом парцеле 1200/1, 
пресеца пут Ваљево - Шабац и наставља да се пружа 
истим правцем југозападном границом парцеле 
1198/4. Граница затим скреће на исток северном 
границом парцела 1198/4, 1198/3, 1198/1, прати део 
северне границе парцеле 1195 пружајући се на 
запад, наставља западном границом исте парцеле па 
се пружа на исток северном границом исте парцеле 
до крајње западне тачке границе парцела 1195 и 
1193/5 одакле се пружа на север западном границом 
парцеле 1193/5, 1193/4, 1193/1, 1193/6, 1193/2, 
1192/2, затим наставља на исток јужном границом 
парцеле 1177 до крајње јужне тачке граница 
парцела 1177 и 1165, па наставља на север западном 
границом парцеле 1165, 1164/1, 1166/2, 1164/2 све 

до крајње северозападне тачке границе парцеле 
1164/2, а затим скреће на исток делом северне 
границе парцеле 1164/2 до југозападне тачке на 
парцели 1170/2, затим скреће на север западном 
границом парцеле 1170/2 пружајући се до крајње 
североисточне тачке парцеле 1174/4 на граници те 
парцеле локалног пута који има број парцеле 1300/1, 
затим се пружа на запад јужном границом парцеле 
пута све до тачке наспрамне крајњој југозапаној 
тачки парцеле 1086, па се затим њеном западном 
границом пружа на север, па онда јужном границом 
парцеле 1089/1, 1089/2, 1026/1, 1025, 1066. Затим 
скреће на југ источном границом парцеле 1065, па 
ка западу наставља јужном границом парцеле пута 
1300, затим скреће на север и потом северозапад 
пратећи западну границу парцеле пута 1306/1 све до 
јужне границе парцеле 1321 (Школски поток), којом 
се пружа на северозапад до северне тачке парцеле 
1300. 

Опис границе дат је на основу података са 
катастарске подлоге и орто-фото снимка. Граница 
ПГР је предложена Одлуком о изради Плана 
генералне регулације за насеље Бранковина 
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/13). 
Наведени опис границе садржи извесне корекције 
предлога датог у Одлуци, тј.  усвојене кроз Концепт 
плана. 

I.5. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И СТАЊЕ  
ИЗГРАЂЕНОСТИ  

I.5.1. Подела на површине јавне и остале намене - 
постојеће стање 

 

Табела 1: Укупна површина јавних и осталих намена - постојеће стање 

Површине  јавне намене  
Површина 

(ha) 
% у односу на 
подручје ПГР 

школско земљиште ОШ „Прота Матеја Ненадовић'' (парцеле 
1023/2, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1028/1 и 1040/2), Знаменито место  
Бранковина (парцеле 931, 932, 933), Здравствени центар Ваљево, 
гробље, саобраћајнице и водно земљиште 

17.75 12% 

Укупна површина јавне намене:  17.75 12% 

Грађевинско земљиште за остале нaмене површина ha 
% у односу на 
подручје ПГР 

Становање са пољопривредним и привредним делатностима 19.57  13.22% 
Становање са пратећим делатностима (занати, услужне 
делатности, мањи угоститељски садржаји) 

0.81 0.55% 

Посебна намена:  црквено земљиште  1.64  1.11% 
Укупна површина грађевинског земљишта за остале намене 22.02 14.88% 

Oстало земљиште  површина ha 
% у односу на 
подручје ПГР 

Пољопривреда (њиве, ливаде и пашњаци, воћњаци) и шуме 108.20 73.12% 
Укупна површина осталог земљишта 108.20 73.12% 
Укупно 147.97 100% 
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II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
II.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 
 

У оквиру дела насељеног места Бранковина 
обухваћеног овим Планом, налази се Знаменито 
место проглашено за непокретно културно добро од 
великог значаја. 

Овај План генералне регулације представља 
полазни документ и основу зa усмeрaвaњe и 
упрaвљaњe oдрживим рaзвojeм лoкaлнe зajeдницe, 
кoришћeњeм, oргaнизaциjoм и урeђeњeм дела 
прoстoрa К.О. Бранковине. Планом се рaзрaђуjу и 
ближe утврђуjу oснoвнa развојна планска решења, 
услoви и смeрницe утврђeнe Просторним планом 
града Ваљева из 2013.г. и Рeгиoнaлним прoстoрним 
плaнoм подручја Колубарског округа погођеног 
земљотресом из 2002.г.  

План нуди решења која су усмерена ка достизању 
одрживог развоја, са високим степеном економске 
самоодрживости. 

Бранковина је у плановима вишег реда означена у 
групи нaсeља сa спeцифичним функциjaмa - сa 
рaзвиjeним или иницирaним спeцифичним 
функциjaмa, као цeнтaр духoвнoсти и културe и 
убраја се у центре заједнице села (ЦЗС) са 
гравитирајућим подручјем које покрива део 
општине са више од 2.000 становника, нуклеусима 
производних и услужних активности и 
саобраћајним и привредним везама са општинским 
центром. Према Просторном плану града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' 3/13), у гравитационом 
подручју ЦЗС Бранковина обухвата следећа села: 
Гола Глава са Јошевом, Близоње, Козличић и 
Бабина Лука.  

На подручју Плана генералне регулације планирани 
су следећи садржаји:  

− Културно-едукативни садржаји (инфо-
центар за посетиоце на улазу у Знаменито 
место, простор за савремену музеолошку 
нарацију, интерактивне радионице за децу и 
одрасле – ликовне, књижевне, музичке, 
фотографске, ткачке итд, изложбени 
простор, продајно-изложбени простор, 
ликовна колонија, амфитеатар на 
отвореном); 

− Туристичко-угоститељски садржаји 
(вишенаменски објекат у ЦЗС, етно-
ресторани, аутентични објекти народне 
архитектуре, кафе-чајџиница, кафе-
књижара, апартмани за смештај туриста); 

− Јавне службе и сервиси (саобраћај-
аутобуска станица и паркинзи, апотека, 
постојећи објекти: дом здравља, 
ветеринарска станица, школа, обданиште, 
пошта); 

− Услужне делатности (трговина, занатске 
радње и сервиси и др.); 

− Спортско-рекреативни садржаји (у оквиру 
ЦЗС предвиђени су: посебни летњи 
рекреативно-забавни комплекси са 
теренима за мале спортове, док су на 
локацији у оквиру школског комплекса 
предвиђени спортска сала, која може имати 
више намена и спортски терени, који се 
такође по потреби могу користити за 
културне и туристичке манифестације).  

У оквиру ПГР предвиђена су два пункта развоја 
овог подручја: прва локација је код Знаменитог 
места Бранковина и подразумева садржаје који би 
били компатибилни  са постојећим културно-
историјским садржајима и који својом величином и 
формом неће угрозити заштићена културна добра, 
али ће помоћи развоју и економској самосталности 
комплекса. Други пункт се налази на путу Ваљево – 
Шабац, уз реку Рабас, где се планира Центар 
заједнице села (ЦЗС), који је предвиђен у плановима 
вишег реда. Поред постојећих објеката који су 
намењени услужним делатностима и становању, 
планирани центар обухвата и туристичку понуду, 
спортско-рекреативне садржаје са неопходном 
инфраструктуром. 

Основне просторне поставке - Сви садржаји су 
ослоњени на приступне саобраћајнице. У ЦЗС се 
улази из саобраћајнице Ваљево-Шабац помоћу 
секундарних саобраћајница. Паркирање је 
предвиђено на паркинзима за путничка возила и 
аутобусе. Мањи број аутобуса који долазе до 
културно-историјског коплекса паркира се на 
паркингу западно од комплекса, док се већи број 
аутобуса паркира у ЦЗС.  

Предвиђени пешачки коридори чине континуалну 
целину и која се састоји од поплочаних површина, 
зелених површина, игралишта за децу и слично. 
Такође су дуж саобраћајница предвиђени тротоари, 
а у будућности би требало предвидети 
бициклистичке стазе повезане са Ваљевом. 

Основни просторни концепт плана је тежио ка 
мултифункционалности, преклапању садржаја, али 
и одређеној хијерархији. Све укупно требало би да 
подржи концепт спајања два принципа: реда и 
спонтаности. Цео комплекс је замишљен као 
прожимање постојећих вредности, новостворених 
садржаја и природних одлика, разноврсне изградње, 
зеленила, воде уз поштовање постојеће топографије. 

II.1.1. Планирана претежна намена укупног 
простора ПГР 
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Табела 2: Планирано грађевинско подручје и начин коришћења земљишта за ПГР  

Категоријa начина коришћења земљишта 
површина 
(ha) 

% у односу на површину ПГР 

  Знаменито место Бранковина 2,39 1.60% 
Туристичко-угоститељска намена 2.88 1.94% 
Зона рекреације са елементима етно парка 1.89 1.27% 
Парк културе 0.59 0.33% 
Школско земљиште, ОШ „Прота  Матеја Ненадовић'' 3.77 2.54% 
Становање са пољопривредним и привредним 
делатностима 

31.77 21.47% 

Становање са услужним делатностима 6.46 4.36% 
Становање са пратећим делатностима 2.52 1.70% 
Здравствени центар 0.20 0.13% 
Гробље 0.97 0.65% 
Зона ППОВ и зона мерне станице гасовода 0.19 0.12% 
Површина  путног земљишта 11.51 7.77% 
Укупно 65.14 44.02% 

Табела 3: Категорије неизграђеног земљишта за ПГР 
Категорије неизграђеног земљишта површина ha % 

Пољопривреда и шуме 77.17 52.15% 
Водотокови - река Рабас и потоци 5.62 3.79% 
Акумулационо језеро 0.04 0.02% 
Укупно 82.83 55.97% 

Табела 4: Укупне површине изграђеног и неизграђеног земљишта за ПГР 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Површина ha % 

Укупна површина изграђених парцела 65.14 44.02% 
Укупна површина неизграђених парцела 82.83 55.97% 
Укупно 147.97 ha 100% 

Планирана претежна намена простора приказана је на графичком прилогу – карта 04 „Планирана претежна 
намена простора“ Р – 1:2500. 

II.1.2. Подела на карактеристичне просторне целине 

Према просторним, морфолошким, историјским и другим карактеристикама подручје Плана се састоји из три 
просторне целине: 

1. просторне целине А:  „Знаменито место Бранковина, школски комплекс и парк културе”; 
2. просторне целине Б: „ Заштићена околина Знаменитог места Бранковина ”;  
3. просторне целине В: „Подручје стамбено-пословних и комерцијалних делатности”.  

Табела 5:  Урбанистичке просторне целине 

Просторне целине Површина (ha) % у односу на подручје 
ПГР 

А:  „Знаменито место Бранковина, школски комплекс 
и парк културе ” 

10.20 6.90% 

Б: „ Заштићена околина Знаменитог места 
Бранковина ” 

75.07 50.73% 

В: „ Подручје стамбено-пословних и комерцијалних 
делатности” 

62.70 42.37% 

УКУПНО 147.97 100% 
 
II.1.3. Подела на зоне заштите 
 

Овим ПГР предлаже се да се просторна целина А 
„Знаменито место Бранковина, школски комплекс и 
парк културе ” и просторна целина Б „ Заштићена 
околина Знаменитог места Бранковина ”  поделе на 
следеће степене заштите: 

− I стeпeн зaштитe – зона у којој се дозвољава 
партерно уређење, постављање објеката у 
функцији Знаменитог места (вајати, 
собрашице, урбани мобилијар), уградња 
инсталација, постројења и опреме, санације, 
рестаурације, конзервације и 
ревитализације појединих објеката.  
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− II стeпeн зaштитe – зона сa прeлaзним 
рeжимoм кoришћeњa и изгрaдњe прoстoрa 
(шири простор око реплике куће 
Ненадовић; затим простор школског 
комплекса са суседном источном 
парцелом); за ову зону важи строго 
кoнтрoлисaнa изгрaдњa, развој образовних, 
културних, туристичких и спoртскo-
рeкрeaтивних сaдржaja;  

− III стeпeн зaштитe – шира зона заштите 
обухвата сав остали простор који се налази 
у границама „Заштићене околине 
Знаменитог места Бранковина ”, а који није 
обухваћен I и II зоном заштите. У овој зони 
би се oмoгућио рaзвoj пojeдиних 
aктивнoсти у оквиру сеоских домаћинстава, 
као што је сеоски туризам, и услужне 
делатности.  

Зоне заштите приказане су на графичком прилогу 
Слика 1. „Зоне заштите“. 

II.1.4. Грађевинско подручје 

Парцеле које улазе унутар граница грађевинског 
подручја:  
ГП1: 915/9, 915/10, 918/6, 918/7, 1300, 1305 
ГП2: 925/1, 925/2, 925/3, 925/4, 926/1, 926/2, 926/3, 
931, 932, 933, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 934/5, 1012, 
1013, 1014/1, 1014/2, 1016/1, 1016/2, 1017/1, 1017/2, 
1019, 1020, 1021, 1022, 1023/1, 1023/2, 1027/1, 
1027/2, 1027/3, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1037, 
1038, 1039, 1040/2, 1309, 1310, 1311, 1320, 1321 
ГП3:1061/6, 1061/7, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 
1064/1, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1064/5, 1064/7, 1093, 

1094, 1095, 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 
1099/2, 1100, 1104, 1105, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 
1106/4, 1107/1, 1107/2, 1108, 1109, 1110, 1111, 
1112/1, 1112/2, 1112/3, 1112/4, 1113/1, 1113/2, 
1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1114/1, 1114/2, 
1114/3, 1114/4, 1115/1, 1115/2, 1116, 1117/1, 1117/2, 
1118, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1119/6, 1119/7, 1122/1, 
1122/3, 1122/4, 1122/6, 1122/7, 1122/8, 1122/9, 
1122/10, 1122/11, 1122/12, 1122/13, 1123, 1124, 
1125/1, 1125/2, 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1126, 1127, 
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 
1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/6, 1161/1, 
1161/2, 1161/3, 1161/4, 1162, 1163, 1164/1, 1164/2, 
1164/3, 1165, 1166/1,1166/2, 1167, 1168, 1169, 
1192/1, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1207/1, 1207/2, 1208, 
1300/1, 1312/2, 1313/1, 1315, 1316, 1317/2, 1317/3, 
1319, 1320, 1323 
ГП4:1047/4,  
ГП5:1050/2, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1052, 1054/1, 
1054/2, 1054/3, 1054/4, 1057, 1059/1, 1059/3, 1059/4, 
ГП6:1060/2, 1061/8, 1061/9,  
ГП7: 1200/1,1200/2, 1200/3, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1205/1/2, 1206 
ГП8: 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1006/6 

Ван граница грађевинског подручја дозвољена је 
изградња само објеката инфраструктуре. 

Границе грађевинског подручја приказане су на 
графичком прилогу Слика 2. „Границе грађевинског 
подручја“, на простору ПГР за део насељеног места 
Бранковина и на карти 07. „Начин спровођења 
плана“ Р – 1:2500, а укупна површина грађевинског 
подручја је око 54 ha. 

 
Табела 6: Попис парцела код којих је извршена пренамена из пољопривредног  у грађевинско земљиште за осталу 
намену 

 
 

 

 

 

 

Број парцеле (делови парцеле) Зона Намена 
1040/1 A6 

Становање са услужним 
делатностима 915/9, 915/10, 918/6, 918/7, 925/1, 925/4, 926/2, 926/3, 1012, 1013, 

1016/1, 1030,1094,  
Б1 

1051/1,1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4,1059/1, 1059/3, 1059/4, 1097/1, 
1097/2, 1099/1, 1099/2, 1112/1, 1113/5, 1113/7, 1114/1, 1114/3, 
1119/4, 1119/5, 1122/4, 1122/10, 1122/12, 1122/13, 1125/1, 1125/4, 
1125/5, 1126, 1164/1, 1164/3, 1165, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1/2, 
1206 

В4 

Становање са 
пољопривредним и 

привредним 
делатностима 

934/1, 934/3,  934/2, 934/4, 934/5 Б3 
Туристичко-угоститељска 

намена 1116, 1117/1, 1117/2 В1 
1161/1 В2 
1107/1,1108, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159/1, 1159/3, 1160/1, 
1160/2, 1160/6 

В3 Зона рекреације са 
елементима етно парка 

1107/1, 1107/2, 1108, 1160/2, 1160/4, 1161 В5 Површине становања са 
пратећим делатностима 
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II.1.5. Претежна намена према просторним 
целинама – постојећа и планирана 

Потребе за даљим просторним развојем дефинисане 
су према посебно издвојеним просторним целинама, 
које непосредно утичу на валоризацију потенцијала 

и функционалну и просторну организацију. У 
оквиру сваке просторне целине, издвојене су 
специфичне зоне које на различите начине утичу, 
или могу утицати на укупан развој.

 

Табела 7: Структура намене површина просторне целине А – постојећа и планирана 

Простор

на 
целина 

Ознака 
зоне 

Намена 
површина 

Зоне 
заштите 

Постојеће 
површине 

Планиране 
површине 

Планирана 
јавна/остала 

намена 

А 

А1 
део Знаменитог 

места 
I 

2.52ha  

0.49 ha јавна 

А1* 
део Знаменитог 

места 
I 1.34 ha остала 

А2 
део Знаменитог 

места  
II 0.56 ha јавна 

А3 Парк културе II - 0.59 ha јавна 

А4 

Школско 
земљиште ОШ 
„Прота Матеја 
Ненадовић'' 

II 4.40 ha  3.77 ha јавна 

А5 

Површине 
становања са 
пратећим 

делатностима  

I 0.05 ha  0.06 ha остала 

А6 

Површине 
становања са 
услужним 

делатностима 

II -  0.95 ha остала 

- 
Пољопривреда и 

шуме  
I 1.17 ha  0.30 ha остала 

- 
Површине 
водотокова 

I и II 0.66 ha  0.87 ha јавна 

- 
Површине 
путног 

земљишта 
I и II 1.40ha  1.27 ha јавна 

  10.20 ha  

Зона А1* је остале намене јер је у власништву Српске православне цркве, али као и зона А1 припада Знаменитом 
месту Бранковина и са њом чини целину. 

 

Табела 8: Структура намене површина просторне целине Б – постојећа и планирана 

Просторн

а целина 
Ознак

а зоне 
Намена површина Зоне 

заштите Постојеће 
површине 

Планиране 
површине 

Планирана 
јавна/остала 

намена 

Б 

Б1 Површине становања са 
услужним 

делатностима 

III 
3.15 ha  

5.42 ha  остала 

Б1* I 1.04 ha остала 

Б2 
Површине становања са 
пратећим делатностима  III 0.17 ha  0.16 ha остала 

Б3 
Туристичко-

угоститељска намена  II -  0.98 ha  остала 

Б4 Гробље I 0.98 ha  0.97 ha  јавна 
- Пољопривреда и шуме I и III 68.46 ha  62.98 ha остала 
- Површине водотокова I и III 0.45 ha  0.87 ha  јавна 

- Површине путног 
земљишта I и III 1.86 ha  2.65ha  јавна 

  75.07 ha  
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Зона Б1* се разликује од зоне Б1 по томе што припада I зони заштите, а зона Б1 припада III.  

Табела 9: Структура намене површина просторне целине В – постојећа и планирана 

Простор

на 
целина 

Ознак

а зоне 
Намена површина 

Зоне 
заштит

е 

Постојеће 
површине 

Планиране 
површине 

Планирана 
јавна/остала 

намена 

В 

В1 

Туристичко-
угоститељска намена 

(са културно-
образовним 
садржајима) 

- - 1.5 ha  остала 

В2 
Туристичко-

угоститељска намена 
- - 0.40 ha остала 

В3 
Зона рекреације са 
елементима етно 

парка 
- - 1.89 ha остала 

В4 

Површине становања 
са пољопривредним и 

привредним 
делатностима 

- 19.57 ha  31.77 ha остала 

В5 
Површине становања 

са пратећим 
делатностима  

- 0.59 ha  1.35 ha остала 

В6 Здравствени центар - 0.25 ha  0.20 ha јавна 

В7 
Зона ППОВ и зона 
мерне станице 

гасовода 
- - 0.19 ha јавна 

- 
Пољопривреда и 

шуме 
- 39.20 ha  15.79 ha остала 

- Површине водотокова - 1.30 ha  1.77 ha јавна 
- Акумулационо језеро - - 0.04 ha јавна 

- 
Површине путног 

земљишта 
- 6.10 ha  7.59 ha  јавна 

  62.70 ha  

 

II.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА  
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И  Д РУГЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ  

II.2.1 Укупне планиране површине јавне намене 
 

Овим планом су утврђене површине за објекте 
јавне намене. Те површине су углавном и до сада 
коришћене за објекте јавне намене, а планом су 
само предвиђене нужне промене које треба да 
обезбеде оптимално функционисање објеката јавне 
намене. 

Постојеће парцеле за јавне објекте могу се 
користити и за друге јавне објекте за које се 
евентуално укаже потреба. 

Постојеће парцеле за објекте јавне намене могу се 
користити и за потребе изградње објеката 
инфраструктуре када не угрожавају основне јавне 
функције које се одвијају на парцелама. 

Постојећи јавни објекти могу, по потреби, 
мењати намену само у другу јавну намену. 

На парцелама које су планиране за јавне намене 
могу се подизати само објекти у функцији 
планираних намена. 

 

Табела 10:  Биланси планираних површина јавних намена 

Претежна намена P (ha) 
Зона А1 - део Знаменитог места (парцелa 931) 0.49 
Зона А2 - део Знаменитог места (парцеле 932 и 933) 0.56 
Школско земљиште ОШ „Прота Матија Ненадовић'' 3.77 
Парк културе 0.59 
Водотоци (са заштитним појасом) 3.79 
Акумулационо језеро (у оквиру планираног Центра заједнице села) 0.04 
Саобраћајне површине – улице са тротоарима и зеленим површинама 11.51 
Саобраћајне површине – паркинзи 0.88 
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Претежна намена P (ha) 
Здравствени центар 0.20 
Гробље 0.97 
Зона ППОВ и зона мерне станице гасовода 0.19 
УКУПНО 22.99 

 
Табела 11: Попис парцела за површине јавне намене 

 Број кат.парц. Намена 
Површина 

(m2) 

1 
Делови:1111,1112/4,1113/2,1115/1,1115/2,1119/2,
1161/3,1161/4,1164/1,1164/2,1169,1207/1,1207/2, 
1208,1313/2,1315,1316,1318 

Државни пут IB реда 13- 
саобраћајница 

47181.00 

2 Делови: 1161/1,1161/3,1161/4,1313/2 Нова 1 -саобраћајница 1740.88 

3 
Делови:1106/2,1107/1,1108,1109,1110,1111,1112/
4,1160/2,1160/4,1161/1,1207/2,1313/1,1316,1318 

Нова 2 -саобраћајница 4838.25 

4 

Делови:915/9,915/10,918/6,922/1,922/2,922/3,923/
8,926/1,927,930,931,933,934/1,934/2,934/3,934/4,9
34/5,935,936, 
1017/2,1017/3,1020,1021,1029,1035,1036/1,1036/2
,1036/3,1037,1038,1039,1041,1088,1092,1093,1094
,1098/1,1099/1, 
1099/2,1100,1101/1,1101/2,1101/3,1102/1,1102/3,1
112/1, 
1112/2,1112/3,1112/4,1300, 1305, 
1309,1310,1311,1320 

Нова 3 -саобраћајница 24485.00 

5 

Делови:1063/1,1063/4,1064/1,1064/3,1064/7, 1108, 
1109,1114/4,1115/1,1116,1117/2,1118,1119/3, 
1119/4,1119/5,1119/6,1119/7,1122/1,1122/4, 
1122/6,1122/7, 1122/11, 1125/1, 1125/2, 
1125/4,1125/5 

Нова 4 -саобраћајница 8581.45 

6 
Делови:816/3,1014/1,1014/2,1016/1,1016/2,1019,1
029, 
1030,1308,1309 

Нова 5 -саобраћајница 2278.50 

7 Делови: 1159/2, 1162, 1207/2,1318, 1319 Нова 6 -саобраћајница 868.00 
8 Делови: 915/9,915/10,918/6,918/7,1305 Нова 7- саобраћајница 2677.93 
9 Делови:943/1,943/2, 944,945,1259/3, Цела: 1306/1 Нова 8- саобраћајница 5766.36 

10 
Делови: 817/3,925/1,925/2,925/4,926/2,926/3, 
926/4,927,929/1,929/2,930,1287,1300 

Нова 9- саобраћајница 4540.19 

11 
Делови: 
1161/1,1161/4,1200/1/2/3,1201,1202,1203,1204,12
05/2,1206,1207/1/2,1208,1318 

Нова 10- саобраћајница 4243.33 

12 
Делови: 1043,1059/1,1093,1095,1096/1,1096/2, 
1313/1 

Колска стаза 1 - саобраћајница 4540.10 

13 
Делови: 1135/1, 1151, 
1153,1154/1,1155,1156,1157, 
1159/1,1159/2,1159/3,1319,1323 

Колска стаза 3 - саобраћајница 3368.00 

    
14 Делови:1106/2,1107/1,1108 Паркинг 1 1970.44 
15 Део:1160/2 Паркинг 2 860.00 
16 Делови:1029,1309,1311 Паркинг 3 1604.24 
17 Делови: 1064/7,1116,1123 Паркинг 4 1825.42 

18 
Делови: 1110,1111,1112/4,1313/1,1313/2,1316
  

Паркинг 5 415.00 

19 Делови: 1064/7,1116,1117/1 Паркинг 6 306.73 

20 Делови: 934/3,934/5,1300 Паркинг 7  1831.27 
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 Број кат.парц. Намена 
Површина 

(m2) 

21 

Делови:931,932,933,934/1,934/2,934/3,934/4,934/5
,935, 
936,944,946/1,946/2,946/3,947/3,947/4,947/5,949/1
, 
949/2,949/4,949/5,949/6,949/7,950,1020,1021,1022
, 1321 
Делови парцела западно од границе: 937/1, 
937/2, 937/3 

Школски поток 9793.29 

22 

Цела:1320 
Делови:816/3,1012,1013,1017/1,1017/3,1027/1, 
1027/2,1028/1,1028/2,1037,1038,1039,1040/1,1040
/2,1088,1092,1093,1094,1095,1097/1,1097/2,1098/
1,1098/2,1099/1,1099/2,1100,1112/1,1112/2,1112/3
,1112/4,1113/3,1113/4, 
1113/5, 1118,1316,  

Попов поток 11951.00 

23 

Делови: 1123, 1124, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 
1125/4, 
1125/5,1126,1127,1206,1207/1,1207/2,1208,1317/2
, 1323 

Река Рабас 16074.00 

24 Делови: 1117/1,1117/2 Планирано акумулационо језеро 451.24 
25 Део: 931 Зона А1 - део Знаменитог места 4937.40 

26 
Део: 933 
Цела: 932 

Зона А2 - део Знаменитог места 5516.00 

27 Целе: 1023/2, 1027/1,1027/2, 1027/3, 1040/2 
Школско земљиште ОШ „Прота 
Матеја Ненадовић“ 

37685.00 

28 Делови: 1028/1, 1022, 1027/1 Парк културе 5940.00 
29 Делови:1063/2,1126,1317,1317/2 Зона ППОВ 1496.91 
30 Део: 1198/4 Мерна станица гасовода 421.11 
31 Део: 1112/4 Здравствени центар 2011.13 
32 Део: 1287, Цела: 928 Гробље 9700.00 

Укупно   229899.17 
 

Напомена: У случају неподударности овог 
списка парцела са графичким прилозима, важи 
оверена катастарска подлога из документационе 
основе плана. Спровођење решења из ПГР спроводи 
се на катастарско-топографским подлогама 
овереним од стране овлашћених државних органа. 

II.2.2. Правила уређења и грађења за  
површине и објекте  јавне намене по зонама 

Правила уређења и грађења диференцирана су по 
просторним целинама: А - „Знаменито место 
Бранковина, школски комплекс и парк културе”, Б - 
„Заштићена околина Знаменитог места Бранковина 
” и В - Подручје стамбено-пословних и 
комерцијалних делатности и зонама заштите унутар 
целина А и Б.  

У зони А1 и А1* (део Знаменитог места) налазе се 
објекти за које се пре обнове или реконструкције 
морају израдити конзерваторски или други услови 
описани у Поглављу II.3.1. Ове зоне припадају 
простору I степена заштите.  Зона А1* је остале 
намене јер је у власништву Српске православне 
цркве, али важе иста правила као за објекте јавне 
намене у зони А1. 

У зони непокретних културних добара и црквеног 
комплека планира се партерно уређење, постављање 
објеката у функцији Знаменитог места (вајати, 
собрашице, урбани мобилијар), уградња 
инсталација, постројења и опреме, санација, 
рестаурација, конзервација и ревитализација. По 
потреби се дозвољава извођење нових собрашица, 
по угледу на постојеће. Све радове у овој зони 
извести према условима Завода за заштиту 
споменика културе Ваљево. 

У зони А2 (део Знаменитог места) налазе се 
постојећи објекти за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови описани у Поглављу II.3. Поред 
постојећих, планирани су следећи објекти: 

-инфо-центар са пријемним пунктом и 
билетарницом на улазу у Знаменито место, са 
мултифункционалним простором за савремену 
музеолошку нарацију и за интерактивне 
радионице за децу и одрасле – ликовне, 
књижевне, музичке, фотографске, ткачке итд, 
изложбени простор;  
-кафе-чајџиница, кафе-књижара, сувенирница;  
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-на отвореном простору, на падини према 
школском потоку планиран је мањи амфитеатар 
на отвореном;  
-у дворишту реплике куће Ненадовића 
предвиђена је аутентична поставка старе 
окућнице из Ваљевског краја, са адекватним 
етно поставкама. 

У овој зони условљава се спајање парцела 932 и 933. 
У том случају, површина зоне је 0.56 ha, индекс 
заузетости 10% за амфитеатар и 15% за објекте, 
спратности П+Пк, максимална висина кровног 
венца до 7 m. 

Општи услови за нове објекте: грађевинска линијa 
је удаљена 5 м од регулационе линије пута; a од 
регулације Школског потока 10m. Обрада фасаде: 
традиционални материјали; фазност изградње: 
могућа; посебни услови  архитектонске обраде: 
обавезно прибавити услове Завода за заштиту 
споменика културе. 

Општи услови уређења: зелене површине на 
парцели: обавезно уређење зелених површина; 
паркирање: : није дозвољено паркирање на 
парцели;  ограђивање: усклађено са оградом целог 
комплекса Знаменитог места;  приступ за пешаке: 
преко јавних површина, контролног улазног пункта 
у ограђени комплекс Знаменитог места; партерним 
решењем одредити кружни ток комуникације.  

Зона А3 (Парк културе) - предвиђа музеј Десанке 
Максимовић са отвореном позорницом за различите 
културне манифестације и мањим објектима 
павиљонског типа за књижевне радионице и 
уметничке колоније. Парк културе представља 
модел истраживачке платформе за промоцију 
друштвених наука у виду курсева и семинара који 
би се одржавали током целе године. Положај 
грађевинске линије: на растојању 10м од Школског 
потока; приступ за пешаке:  парцела има директан 
приступ на јавни пут; индекс заузетости парцеле: 
30%, максимална спратност:  П+1, висина кровног 
венца објеката до 8м. Поред планиране зграде 
музеја, дозвољена је и изградња пратећих објеката; 
зелене површине: парковског типа, предвиђа се 
изградња и  уређење пешачких стаза од камена, 
дрвета, као и трим стаза; паркирање: није 
дозвољено паркирање на парцели; ограђивање: 
усклађено са оградом целог комплекса Знаменитог 
места; фазност изградње: могућа. 

Зона А4 (Школско земљиште ОШ „Прота Матеја 
Ненадовић''), Намена: јавна намена – основна 
школа са предшколском установом; колско-пешачки 
приступ: преко јавних површина из окружења; 
положај грађевинске линије: према постојећем 
објекту, за нове објекте грађевинска линија је на 
растојању 10м од Школског потока; обрада фасаде: 
савремена архитектура.  Условљава се спајање 
парцела 1023/2, 1027/1, 1027/2, 1027/3 и 1040/2. У 
том случају, укупна површина зоне је 3.76 ha. 
Максимална спратност: П+1, могућа је адаптација, 
санација, реконструкција и рестаурација, дозвољена 

је доградња; индекс заузетости парцеле: 15%, 
висина кровног венца објеката до 8м, зелене 
површине на парцели: обавезно уређење зелених 
површина; паркирање: изван парцеле на јавним 
паркинг површинама или унутар парцеле за особље 
запослено у школи; фазност изградње: могућа. 
Фискултурна сала је планирана уз постојећу 
Основну школу „Прота Матеја Ненадовић''.  У зони 
око фискултурне сале предвиђени су спортски 
терени са трибинама (фудбал, кошарка, одбојка). 
Овај комплекс би могао да се користи и за културне 
и спортске манифестације.  

Зона Б4 (Гробље) налази се северно од Знаменитог 
места Бранковина на парцели 928, површине 9801.75 
m2. Постојеће гробље у Бранковини потребно је 
опремити свим потребним гробљанским објектима, 
уредити и адекватно одржавати у складу с Одлуком о 
сахрањивању и гробљима („Сужбени гласник 
општине Ваљево'', број 2/2000.) и условима надлежне 
институције. С обзиром да у Бранковини постоји 
гробље и да постоји изражена депопулациона 
тенденција, постојеће гробље задовољава својим 
капицитетом у планском периоду. Уколико се укаже 
потреба за додатним простором за сахрањивање, 
сахрањивање мора бити усмерено у мрежу насеља, на 
гробља која ће функционисати по свим правилима за 
ову врсту комуналног објекта, уважавајући данашње 
и наслеђене обичаје о сахрањивању. По потреби, 
гробље може да се прошири на суседне парцеле 
пољопривредне намене, уз регулисање имовинских 
односа. 

Зона В6 (Здравствени центар) Намена:  јавна 
намена – здравство; колско-пешачки приступ: 
преко јавних површина из окружења; положај 
грађевинске линије: према постојећем објекту; 
обрада фасаде: савремена архитектура; могућа је 
адаптација, санација, реконструкција и 
рестаурација; дозвољена је доградња; зелене 
површине на парцели: обавезно уређење зелених 
површина; паркирање: унутар парцеле;  
ограђивање: није предвиђено; фазност изградње: 
могућа. 

Зона В7 (ППОВ (постројење за пречишћавање 
отпадних вода) и мерна станица гасовода (МСГ)) 
описани су у поглављима II.2.5.   и  II.2.9, где су 
дати услови за њихово уређење и изградњу. 

II.2.3. Јавне саобраћајне површине 

Правила уређења - Саобраћајне површине услови  

План Генералне регулације за део насељеног места 
Бранковина обухватa реконструкцију дела 
Државног пута IБ-13 (ДП-21) у зони централног 
насељеног места Бранковине, општинских путева 
постојећег ОП-1006 и планираног Бранковина- 
Јошева као и свих некатегорисаних путева за 
повезивање насеља и засеока са примарном путном 
мрежом.  

Да би се решило безбедно повезивање Бранковине 
са примарном саобраћајном мрежом и обезбедио 
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контиуналан саобраћај на Државном путу у зони 
насеља предвиђена је градња нове трокраке 
раскрснице са пуним програмом веза на новој 
локацији са леве стране пута у правцу стационаже 
(стационажа раскрснице је на референтној 
стационажи 120+210м). Преко планиране трокраке 
раскрснице на Државном путу и новопланираних 
улица Нове1 и Нове2 повезују се постојеће улице 
Нова3 и Нова4 са Државним путем. За потребе 
изградње раскрснице на Државном путу IБ-13, 
отварање треће траке за лева скретања и 
обезбеђивање нише за новопланирану аутобуску 
станицу, користиће се простор десне траке за спору 
вожњу ка Шапцу од км120+031 до км120+262 
дужине 231м који се налази на равном делу пута 
поред централног дела насеља. За правац ка Ваљеву 
задржава се постојећа аутобуска станица. 

Сва саобраћајна решења која се тичу Државног пута 
IБ реда број 13 (ДП-21) обавезно приликом израде 
пројектне документације усагласити са Законом о 
јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/2005), 
а нарочито треба обратити пажњу на чланове 28, 29, 
30, 31, 37, 38 и 69, као и Правилником о условима 
који са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута  („Сл. гласник РС“, број 50/2011). 

Земљишни појас Државног пута IБ реда број 13 
обухвата обострани простор путног профила 
државног пута проширеног за 3,0 m, осим 
насељског дела између референтних стационажа 
државног пута од КМ 119+261m до КМ 120+140m, 
укупне дужине 179 m где је проширење земљишног 
појаса државног пута 1 m, у складу са законом о 
јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005). 
Према истом Службеном гласнику у заштитном 
појасу државног пута, ширине 20,0 m обострано у 
односу на земљишни појас, није дозвољена нова 
градња објеката.  

Приликом пројектовања инсталација у оквиру 
регулације Државног пута IБ планом су предвиђене 
трасе инфраструктуре, које су паралелно вођене и 
укрштане у оквиру регулације пута, према условима 
датим овим планом у посебним поглављима II.2.5. 
Комунална хидротехничка инфраструктура, II.2.6. 
Електро енергетска мрежа и објекти, II.2.7. 
Телекомуникациона мрежа и објекти, II. 2.8. Мрежа 
КДС, II. 2.9. Топлотна енергија и графичким 
прилогом 06 – Синхрон план.  Обавезно је 
усагласити пројектовање и изградњу путне мреже са 
планираним трасама и капацитетима 
инфраструктурних мрежа, а сходно стандардима 
комуналних предузећа која управљају 
инфрастуктуром.  

Секундарна саобраћајна мрежа у коју спадају све 
ново планиране и  постојеће већ изграђене улице са 
застором од асфалта, туцаника и земље овим 
планим су сврстане у три категорије по свом 
значају.  

У прву категорију  спадају новопланиране улице 
Нова1 променљиве ширине, која је део трокраке 
раскрснице, улица Нова 2 ширине коловоза 7,0 m са 
обостраним тротоарима 1,5 m и 2,0 m, која је у 
организацији саобраћаја Бранковине. Коловозна 
конструкција ове две улице је предвиђена за средње 
тешко саобраћајно оптерећење. Она обезбеђује 
прилаз свим објектима постојећим и новим који се 
налазе између Нове 2 и Државног пута. Поред Нове 
2 је планиран је обострани паркинг за путничке 
аутомобиле Паркинг 2 (40 паркинг места) а у 
продужетку паркинг за аутобусе Паркинг 
1(капацитет 6 места). Преко Нове 2 се обезбеђује 
повезивање општинских улице Нова 3 и Нова 4 на 
Државни пут. Оба паркинг простора могуће је 
градити етапно. 

Улице Нова 3 (постојећи општински пут 1006) и 
Нова 4 као новопланирани општински пут (оба су са 
асфалтним застором променљиве ширине без 
тротоара) овим планом су предвиђене за  појачано 
одржавање (према члану 59. Закона о јавним 
путевима) уз обавезно проширење коловоза на 6,0 m 
са обостраним тротоарима ширине по 1,5 m. Код 
улице Нове 3, због близине Школског потока са 
леве стране и стрмих шкарпи са десне стране улице, 
на неким местима неће бити могуће направити 
тротоаре са обе стране пута али је приликом израде 
пројектне документације обавезно да се тротоари 
пројектују тако да буду у континуитету са једне или 
друге стране пута.  

Нова 10 је новопланирани општински пут са 
ширином коловоза 6,0 m са обостраним тотоаром 
ширине по 1 m. Овај пут служи за прилаз 
постојећим парцелама и увођењем овог пута, осим 
што ће се спречити директни појединачни излазак 
на Државни пут, створиће се и зелени појас између 
Државног пута и привредне намене, попут тампон 
зоне (заштитног зеленила) које има и неопходну 
естетску улогу, јер је ово главни прилаз Бранковини 
из правца Ваљева. 

Постојећа колско-пешачка стаза која води ка 
Бранковачком вису, у плану означена као Нова 9, је 
проширена на 6,0 m са  једностраним тротоаром 
ширине 1,5 m., због планираног већег обима 
путничког саобраћаја као и проласка аутобуса. 
Неопходно је да се у близини Бранковачког виса, 
који је изван граница овог плана, предвиди паркинг 
и окретница за аутобусе. Коловозна конструкција 
ове три улице се предвиђа за средње тешко 
саобраћајно оптерећење.  

Земљишни појас општинских путева Нова 2, 3, 4 и 9 
обухвата обострани простор путног профила 
државног пута проширеног за 2,0 m у складу са 
Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
101/2005). Према истом Сл. гласнику у заштитном 
појасу државног пута, ширине 5,0 m  обострано у 
односу на земљишни појас, није дозвољена градња 
објеката. 
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У другу категорију спадају сеоски путеви са 
ознаком Нова 5 и Нова 6 са ширином коловоза од 
4,5 m и једностраним тротоаром ширине 1,5 m. 
Коловозна конструкција код ове категорије путева 
се предвиђа за лако саобраћајно оптерећење и иста 
је на коловозу и на тротоарима, па се у одређеним 
случајевима и тротоари могу користити као коловоз. 
Између њих је предвиђен упуштен ивичњак. 

У трећу категорију спадају колске стазе са ознаком 
К.с.1 и К.с.3  са ширином коловоза од 3,5 m и 
једностраним тротоаром ширине 1,5 m. Коловозна 
конструкција улица у овој категорији се предвиђа за 
лако саобраћајно оптерећење. Коловозна 
конструкција код ове категорије путева је иста на 
коловозу и на тротоарима, па се тротоари могу 
користити као коловоз. Између њих је предвиђен 
упуштен ивичњак.  

За прилаз постојећим парцелама које се налазе 
између Дражавног пута и улице Нове2 одређена су 
места на којима се ове парцеле могу повезати на 
улицу Нову2. 

Предвиђени земљишни појас код свих постојећих и 
планираних улица служи за израду насипа, усека, 
зидова, постављање подземних и надземних 
инсталација итд. 

У границама плана све саобраћајнице просторно су 
дефинисане основним елементима хоризонталне 
пројекције и регулације. Осовине саобраћајница 
дефинисане су координатама осовинских тачака 
темена са усвојеним радијусима у државном 
координатном систему. За део плана за који није 
урађен топографски план, дате координате могу 
бити кориговане приликом израде урбанистичких 
пројеката, када се буде израдио топографски план за 
те области. 

Предвиђени су отворени паркинзи поред ул. Нове 2 
Паркинг 1 са 8 паркинг места за аутобусе и 
Паркинг2 са 40 паркинг места  за путничке 
аутомобиле, поред улице Нове 3 Паркинг 3 са 45 
паркинг места, (прва фаза 17пм, а друга фаза 28пм) 
поред улице Нове4  Паркинг 5 са 12 паркинг места, 
Паркинг 4 са 27 паркинг места, Паркинг 6 са 8 
паркинг места и Паркинг 7 са 7 паркинг места  за 
аутобусе и 12 паркинг места  за путничке 

аутомобиле, па је укупно планирано 144 паркинг 
места. Величина паркинг места на отвореном не сме 
бити мања од 2,5 m x 5,0 m (изузетно 2,4 m x 4,8 m) 
а пролазне саобраћајнице 6,0 m (изузетно 5,5 m). 
Величина паркинга за аутобусе је 4,0 m x 12 m. Оба 
паркинга где су предвиђени паркинзи за аутобусе 
уједно служи и као окретница за аутобуски 
саобраћај.  

На свим паркинзима за путничке аутомобиле 
оставити могућност за садњу дрвореда после сваког 
другог односно трећег паркинг места у зависности 
од врсте саднице и од могућности подземних 
теренских услова са удаљењем од пролазне улице 
најмање 4,0 m. 

За несметани једновремени пролазак аутобуса и 
путничког аутомобила где се предвиђа аутобуски 
саобраћај, приликом израде идејних и главних 
пројеката, морају се предвидети проширења на 
унутрашњој страни кривине. 

Ширине и основни елементи нормалних попречних 
профила дати су у графичком прилогу 05а и 05б 
Попречни профили улица. Сви елементи попречног 
профила саобраћајних површина који се мeђусобно 
функционално разликују одвојити одговарајућим 
елементима визуелно и нивелационо.  

Одводњавање атмосферских вода обезбедиће се 
површинским путем преко отворених канала и 
ригола до упуштања у постојеће потоке и реке.  

Приликом израде пројектне документације, уколико 
је потребно, предвидети заштитну ограду обострано 
у односу на део Државног пута у насељу, са циљем 
онемугућавања преласка пешака. 

Обрађено решење презентирано је на графичком 
прилогу – лист 04б „План претежне намене 
површина Центра заједнице села“ Р – 1:1000.   

Правила грађења 

Све потребе за паркирањем код нових објеката 
морају се планирати у оквиру постојећих парцела. 

Пре дефинисања потребних површина за 
стационирање путничких возила за новопланиране 
објекте, овим планим се препоручују следећи 
нормативи за њихово планирање: 

 

Табела 12:  Предвиђени број паркинг места према намени 

Број врста  објекта треба предвидети 1 паркинг место на 
1 становање 70м2 нето површине 
2 пословање 50м2 нето површине 
3 угоститељство 20м2 нето површине 
4 трговина 50м2 нето површине 
5 мањи локали и киосци 1 локал или киоск 
6 мотели 1 соба 
7 дворане за састанке 10-20 седишта 

 

Нивелационо решење саобраћајница прилагодити 
што више теренским условима. Попречно вођење 
површинских вода обезбедити попречним падовима 

за коловоз мин 2,5% у правцу саобраћајница, за 
паркинге 2,5%-4,0% у зависности од површинске 
обраде и 2,0% за тротоаре. Подужно вођење воде 
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вршиће се подужним нагибом који не смеју бити 
мањи од 0,5% (0,8% на деловима саобраћајница где 
се врши витоперење коловоза) а не већи од 12%. У 
изузетним ситуацијама на појединим деоницама 
путне мреже може се применити подужни нагиб  
0,0% уз обавезно решавање евакуације 
површинских вода. 

Код димензионисања коловозних конструкција 
посебну пажњу треба обратити на планирано 
саобраћајно оптерећење и на дубину мржњења. 
Застор на паркинзима може бити од растер 
елемената по систему бетон-трава, асфалта или од 
неког другог одговарајућег материјала. Пешачке 
стазе односно тротоаре обрадити са асфалтним 
застором или бехатон елементима на одговарајућој 
подлози.  

Геомеханичка испитивања потребна за 
димензионисање коловозних конструкција радиће 
се у каснијим фазама пројектовања, а на основу 
геомеханичких испитивања и предвиђеног 
саобраћајног оптерећења према важећим прописима 
за ову област. На свим постојећим улицама 
утврдити стање колововозних конструкција и 
утврдити начин њихове доградње.  

Ради безбедног одвијања саобраћаја нарочито на 
раскрсницама треба предвидети одговарајућу 
хоризонталну и вертикалну сигнализацију. На свим 
саобраћајницама у зони плана који служе за 
проточни саобраћај забранити паркирање. 

Приликом израде главних пројеката обезбедити 
елементе за несметано кретање лица са посебним 
потребама. Посебне бициклистичке стазе поред 
планираних улица нису предвиђене, осим јужног 
дела насеља - лево и десно од реке Рабас. 

II.2.4. Јавне зелене површине 
 
Зелене површине уоквуру граница Плана обухватају 
јавне зелене површине и остале зелене површине. 
Јавне зелене површине су заступљене уз реку Рабас, 
Попов поток, Школски поток, као и уз све јавне 
објекте. Општи услови и мере за ове површине 
подразумавеју: 

− валоризацију постојећег зеленила како би се 
вредни елементи заштитили, адаптирали и 
просторно и функционално инкорпорирали у 
планирану концепцију и организацију 
простора Знаменитог места Бранковина; 

− повезивање зеленила у оквиру Планског 
подручја са природним окружењем; 

− коришћење што више аутохтоних врста 
вегетације; 

− очување и унапређење природних вредности 
окружења и остваривање начела интегралне 
заштите животне средине и начела одрживог 
развоја; 

− обезбеђење система зеленог заштитног 
појаса високе вегетације отпорне на 
загађиваче у зони магистралног пута; 

− очување и заштита усамљених стабала и 
групе стабала на ливадама, њивама, поред 
путева и у шумама; 

− уколико је неопходно уклањање дрвенасте 
вегетације иста се може уклонити у складу 
са условима надлежне шумске управе; 

− озелењавање обавити искључиво 
аутохтоним врстама; избор садног 
материјала за озелењавање мора бити 
адекватан климатским условима средине; 

− јавни паркингинзи треба да буду адекватно 
озелењени; 

− све зелене површине осим оних које су већ 
намењене за парковске могу да имају трим 
стазе, шетне стазе, отворене спортске 
садржаје, клупе итд;  

− корито реке Рабас и Школског потока реке 
уредити тако да изгледа што природније.  

Пејзажне интервенције у оквиру јавних зелених 
површина морају бити такве да се њима не 
нарушавају постојећи природни и еколошки 
квалитети. Вртно-архитектонске елементе и 
мобилијар прилагодити амбијенту и намени. 

II.2.5. Комунална хидротехничка 
инфраструктура  

II.2.5.1.  Општа концепција 

У складу са Просторним планом Репубике Србије 
(ППРС) и Водопривредном основом Србије (ВОС), 
хидротехнички инфраструктурни системи на 
разматраном подручју за део насељеног места 
Бранковина развијају се у оквиру две класе система: 

(а) Водоснабдевање насеља и привреде која троши 
воду највишег квалитета одвија се у оквиру 
Ваљевског подсистема Колубарског регионалног 
система за снабдевање водом насеља.  

(б) Вода за технолошке и друге потребе, као и мере 
заштите квалитета вода и заштите од поплава 
одвијају се у оквиру Колубарског речног система за 
коришћење, уређење и заштиту вода.  

 

II.2.5.2. Водоснабдевање насеља 
У складу са наведеним општим принципима који 
проистичу из базних планских докумената ППРС и 
ВОС, као и Просторним планом града Ваљево из 
2013 г., трајно решење снабдевања водом шире зоне 
Бранковине, са свим разматраним насељима у 
Просторном плану – Бранковина, Јазовик, 
Козличић, Близоње - обављаће се повезивањем тог 
дела система са Ваљевским водоводним 
подсистемом Колубарског регионалног система за 
снабдевање водом насеља. На тај начин тај 
водоводни систем постаје субсистем Ваљевског 
водоводног подсистема.  

Задржавају се и сви индивидуални системи 
снабдевања водом (бунари) и у условима 
повезивања са регионалним системом. Бунаре треба 
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и даље штитити од загађивања, као резервне 
системе у кризним стањима, а вода из њих се 
користи за технолошке потребе домаћинстава – 
заливање окућница, вода за технолошке потребе, 
прање возила у сервисима, итд. Најстрожије се 
забрањује било какав вид загађења вода 
коришћењем бунара као упојних јама за испуштање 
отпадних вода.  

Постојећи водовод се и даље задржава као основна 
конфигурација водоводног система, али се 
реконструише тако да се у њему губици смање на 
око 15÷18%, јер је то дефинисан продуслов за 
повезивање садашњих сеоских и локалних водовода 
са системима вишег реда.  

Водовод Бранковине се повезује са Ваљевским 
водоводом, тако да тада постаје посебан субсистем 
у оквиру Ваљевског подсистема Колубарског 
регионалног система. Ваљевски подсистем 
Колубарског регионалног система се сходно 
просторним плановима Србије и Ваљева снабдева 
двојако: из властитих карстних извора, и из 
акумулације Стубо-Ровни. Вода се пречишћава у 
ППВ Пећине, које се развија и проширује по 
модулима. Коначни планирани капацитет ППВ 
''Пећине'' је 3×600 = 2.800 L/s. 

Предвиђено је проширење постојеће водоводне 
мреже Ваљева до резервоара “Горња Грабовица" 
запремине V =  2x300 m3 преко црпне станице 
"Дрочине" који припада другој висинској зони. Из 
резервоара "Горња Грабовица" вода се гравитацијом 
доводи до резервоара "Бранковина", одакле се 
водом снабдевају корисници у Бранковини. 
Резервоари "Горња Грабовица"  и "Бранковина" 
треба да буду запремине V = 2 x 300 m3 и повезани 
главним цевоводом Ø 150 mm. Део корисника изнад 
коте водоснабдевања резервоара "Бранковина" 
(285,00 mнм) ће имати бустер станице за повишење 
притиска према потреби и техничким 
могућностима. 

Да би се обезбедила поузданост функционисања 
водоводног субсистема Бранковине, специфична 
запремина резервоара у оквиру система треба да 
буде не мања од 400 L/корисник, што је у 
сагласности са препорукама меродавних 
међународних асоцијација. 

II.2.5.3. Каналисање и санитација насеља 

 

II.2.5.3.1. Отпадне воде насеља 

Услови за санитацију насеља на разматраном 
подручју су строжији него у условима насеља који 
имају хидролошки знатно богатије водотоке – 
реципијенте отпадних и процедних вода које 
доспевају са простора насеља. Зато се мерама 
санитације насеља морају обухватити сва 
домаћинства, применом две групе мера. 

(а)  У деловима насеља у којима по начину и 
густини урбанизације и теренским условима постоје 
могућности да се реализују канализациони системи 

предвиђа се изградња канализације за отпадне воде 
насеља. Магистрални колектори се воде дуж улица 
и саобраћајница, дуж Школског потока, а затим дуж 
реке Рабас. На тај канализациони систем обавезно 
се морају прикључити сви објекти планираног 
Центра заједнице села (угоститељски садржаји, 
смештајни капацитети, итд). Магистрални одводник 
се води даље низ долину реке Рабас.  Око 500 m 
низводно од задњих рубник делова Центра 
заједнице села, уз реку Рабас, на котама које су 
изнад нивоа великих вода, реализује се ППОВ 
(постројење за пречишћавање отпадних вода) 
компактног типа, средње величине за 500 ЕС 
(потребно је тачно дефинисати тачан број ЕС за 
коначан одабир ППОВ), које има механичко и 
биолошко пречишћавање. Поставља се услов да се 
ефективност пречишћавања доведе до нивоа да се и 
низводно од ППОВ река Рабас одржава у стању 
врло доброг квалитета (класа IIa), што подразумева 
да кључни показатељи квалитета у реци низводно 
од ППОВ треба да буду: БПК5 ≤  4 mg O2 /L , 
суспендоване материје   ≤  30 mg /L , садржај 
кисеоника у реци низводно од ППОВ ≥  6 mg /L, 
итд. ППОВ се поставља у посебно предвиђеној зони 
у циљу одржавања постројења и допремања до 
ППОВ и отпадних вода цистернама којима се 
празне сенгрупи у деловима насеља која нису 
повезана са канализацијом, треба обезбедити 
приступни пут за цистрене и теретна возила, са 
окртницом у зони ППОВ. Простор око ППОВ треба 
уредити, а читав приступ и околину око постројења 
треба визуелно заштитити и обогатити високом 
вегетацијом.  

(б) За домаћинства у удаљеним, разуђеним 
периферијски деловима насеља чије би повезивање 
са канализационим системом било нерационално и 
неоправдано, одводња отпадних вода се предвиђа 
изградњом прописаних вододрживих сенгруба 
(водонепропусних јама). Водонепропусни објекти за 
отпадне воде могу се направити и као заједнички, за 
потребе више изолованих домаћинстава који се не 
могу спојити са канализационим системом.   

II.2.5.3.2. Атмосферске воде 
Уколико су површине са којих се скупљају 
атмосферске воде зауљене (паркинзи, бензинске 
станице, машинске радионице, индустрија и сл.) 
обавезна је уградња песколова и сепаратора уља и 
бензина пре испуштања тих вода у водотоке. Такође 
воде са саобраћајница које се скупљају и 
концентрисано испуштају у водотоке морају бити 
претходно ослобођене песка и уља. 

II.2.5.4. Хидрoтeхничкe мeлиoрaциje 
Не постоје услови да се на простору Бранковине 
реализују системи за наводњавање.  

II.2.5.5. Уређење водотока и долинских простора 
Мере уређења су по концепцији натуралнa 
регулацијa, које подразумевају не само еколошко 
очување водотока, већ и обогаћивање његових 
морфолошких форми садржајима који обогаћују и 
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биодиверзитете, али и визуелни доживљај долина 
тих водотока. Дефинишу се базна планска 
полазишта тих мера: 
● Уређење водотока 

(а) Треба у целости задржати постојеће трасе обе 
реке и њихове морфолошке форме у природном 
стању и само их стабилизовати, повећавајући по 
потреби пропусну способност чишћењем корита и 
интервенцијама повећања протицајних профила на 
местима на којима се јављају загушења при 
поводњима.  

(б) Није дозвољено кинетирање корита измењеним 
трапезастим пресецима, нити облагање кинете 
корита било бетонским или каменим облогама, јер 
се таквим облагањем река потпуно уништава као 
екосистем.  

(в) Стабилизација подужног пресека може се 
остваривати само праговима од крупног ломљеног 
камена, који се обликују и учвршћују тако да 
потпуно опонашају природне камене каскаде.  

(г) Стабилизација попречних пресека корита се 
реализује крупним каменом, и то само на местима 
на којима је то потребно, пре свега на конкавним 
деловима кривина које су изложене флувијалној 
ерозији. Такве су конкаве неких кривина на реци 
Рабас у зони Центра заједнице села, које треба 
стабилизовати и обезбедити од деформација.  

(д) Очувати све садашње постојеће морфолошке 
форме корита за проток велике воде (природне 
депресије, гранања корита), јер су врло битни и са 
хидрауличког и са еколошког становишта, јер се на 
тај начин остварују богатији биодиверзитети.  

(е) На разматраном потезу Рабаса и Школског 
потока биће довољне интервенције на 
стабилизацији конкавних обала у зони најоштријих 
кривина и стабилизација подужног пада корита 
преградама од крупног ломљеног камена у виду 
брзака. Користити искључиво природне материјале 
(бетон се може користити за фиксирање ломљеног 
камена на брзацима), а обале фиксирати и штитити 
од флувијалне ерозије фитосанационим мерама 
(биолошка заштит), које ће бити посебно 
систематизовена.  

● Очување и заштита водног земљишта. Водно 
земљиште, као планска категорија, дефинисано је 
Просторним планом Републике Србије и Законом о 
водама и дефинише се као као заштићен и 
резервисан појас уз водотоке и друге акваторије. Тај 
појас се дефинише у односу на урез нивоа тзв. 
стогодишње велике воде. Пошто у случају два 
разматрана водотока нема осматрања на основу 
којих би се могла да дефинише такав поводањ, 
водно замљиште се утврђује на основу оквирних 
аналогија са водотоцима таквих особености. Њега 
чини појас од оквирно 10 m од на терену запажене 
линије највишег нивоа, са обе стране водотока, 
мерено од на терену уоченог уреза великих вода. 
Дуж водотока у појасу од 10 m са обе стране 
основног корита мора се обезбедити несметан 

пролаз пешака, а по потреби и механизације у 
периоду поводања и мера одбране од њих. 

Разматране потезе водотокова уредити 
комбинацијом различитих биолошких мера. Камен 
користити за стабилизацију конкава и израду 
прагова који опонашају природне стенске прагове - 
катаракте, а употребу бетона треба потпуно 
искључити као материјала за регулацију.  

● Нове акваторије. На водотоцима се на погодним 
местима могу реализовати акваторије већих 
површина, са циљем оплемењавања визуелног 
доживљаја, или због рекреације. Један од таквих 
акваторија, у виду језерца неправилоног облика 
предвиђа се у Центру заједнице села. Реализује се 
на следећи начин. У кориту на низводном делу 
језера реализује се фиксан праг од бетона или од 
зиданог камена, чија је кота приближно на коти 
нивоа у реци при средњим протоцима. Низак 
преградни објекат, до око 1-1,5 m треба реализовати 
у виду монтажно-демонтажних гредних устава 
(најпогодније у виду греда од импрегнисаног 
дрвета), које се постављају у вођице направљене са 
обе стране бетонског или каменог прага. Терен се 
около насипа и обликује да би се остварио жељени 
успор воде не већи од око 1,5 m. Уставе се 
постављају у своје вођице у топлом делу године, а 
скидају се и одлажу у депонију у периодима појаве 
поводања, да се избегне непотребно засипање 
језерске акваторије. Ископом се у узводном делу од 
уставе реализује језерска акваторије жељеног 
облика, са укупном дубином (успор од уставе + 
ископ) која би била оквирно око 2,5-3 m. Праг у 
кориту фиксира стабилан ниво акваторије и у 
периоду када су уставе уклоњене. Низводно од 
прага треба реализовати слапиште од калдрмисаног 
камена дужине око 2 m, са низводним зубом којим 
се спречава ерозија корита низодно од преграде.  

● Појас око акваторије. Простор око акваторије у 
појасу не ужем од 10 m треба третирати као водно 
земљиште. Тај појас треба уредити у виду 
култивисаног и одржаваног травњака. У периоду 
поводања, када су гредне уставе уклоњене и када се 
одвија слободно течење, долазиће до самоиспирања 
простора на коме се налази језерце, али ће се део 
запремине који је остварен на рачун ископа 
засипати вученим наносом. Због тога ће језерце 
повремено морати де се чисти од наноса 
багеровањем и одношењем материјала. Због тога 
при планирању садржаја око језерца треба 
предвидети простор за приступ машина и возила за 
ту важну операцију повременог одржавања. За то 
нису потребна било какве посебне саобраћајнице, 
довољно је само оставити простор за несметан 
приступ механизације до близу уреза воде.  

Овакве акваторије се могу на исти начин формирати 
и на другим местима, на оба водотока, али само под 
условом да се обезбеди приступ механизације (багер 
+ камион) за повремено чишћење од исталоженог 
наноса.  
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● Отклањање места са смањеном пропусном 
способношћу корита. У  периодима поводања 
неуређено корито Школског потока испод моста 
има недовољну пропусну способност у односу на 
потребну. Предиђено је да се на том потезу 
непосредно кроз подвожњак водоток кинетира 
класичном регулацијом, са повећањем попречног 
пресека и пропусне способности, а да се потребна 
ширина пута оствари реализацијом конзоле над 
потоком. 

II.2.5.6. Правила уређења простора са 
становишта хидротехничке инфраструктура 

 
А) Правила за објекте комуналне 
инфраструктуре  

• У складу са Законом о водама и 
Правилником о заштити изворишта 
(Сл.Гласник 92-08), земљиште и водене 
површине у подручју шире, уже и 
непосредне зоне заштите изворишта 
водоснабдевања, морају се штитити од 
намерног или случајног загађивања. 
Обавезно је уређење и одржавање уже зоне 
заштите изворишта (извориште Врело у 
кориту Каменице, али и заштита свих 
локалних бунара), које обухвата редовну 
контролу наменског коришћења земљишта.  

• Сва локална коришћена изворишта у 
алувионима крај река треба заштитити по 
принципима заштите изворишта подземних 
вода, чак и ако се напуштају након спајања 
са регионалним системима, јер и даље 
задржавају важну функцију резервног 
изворишта водовода насеља за случај 
хаваријских ситуација. Та извориште се 
могу користити за потребе обезбеђивања 
воде за технолошке потребе, уз заштиту као 
у случају изворишта за снабдевања насеља. 

• Из извора и отворених водотока сме се 
захватати само део воде, како би се 
обезбедила одговарајућа проточност 
водотока низводно од захвата. Проток 
низводно од водозахвата дефинише се 
водопривредним условима, али генарално, 
не сме бити мањи од тз. мале месечне воде 
обезбеђености 80%. 

• На подручју сливова река Рабас и Каменице 
није дозвољено грађење производних 
погона и других објеката који као отпадне 
воде имају нутријенте и/или друге 
загађујуће материје.  

• Ha подручју шире зоне заштите изворишта 
воде (слив Каменице) успоставља се режим 
селективног санитарног надзора и заштите 
од загађивања животне средине, те се на 
тим просторима мора контролисати 
употреба пестицида, хербицида и 

вештачких ђубрива на земљишту које се 
користи у пољопривредне сврхе. 

• Магистрални цевовод којим се субсистем 
спаја са Ваљевским подсистемом, као и 
цевоводи којима се проширује водоводна 
мрежа воде се уз комуникације, са спољне 
стране банкина, како би се обезбедио 
слободан проступ за поправке и одржавање. 
На свим местима на којима треса нових 
цевовода напушта трасе коридора 
саобраћајница, мора се обезбедити појас од 
по 2,5 m са обе стране од осовине цевовода, 
за несметан приступ машина у процесу 
поправки и одржавања.  

• За потребе противпожарне заштите насеља 
треба планирати довољан број ПП 
хидраната за непосредно гашење пожара и 
прикључење ватрогасних возила (Сл. лист 
СФРЈ 30/91). 

• Прикључење мањих групних водовода на 
субсистем Бранковине могуће је уз 
испуњење следећих услова: (а) губици воде 
у мрежи се морају свести на максимално 
20%, (б) обавезно је увођења водомера свим 
потрошачима. 

• Канализацију постојећих насеља 
реализовати по сепарационом систему, 
стриктно раздвајајући колекторе за отпадне 
воде од колектора за атмосферске воде. 
Забрањује се увођење вода из олука зграда 
и одводњаваних површина у колекторе за 
отпадне воде, као и обратно, отпадних вода 
у колекторе кишне канализације. 

• При реализацији канализационих система 
придржавати се следећих пројектних 
критеријума: за секундарну мрежу 
минимални пречници 200 и степен 
испуњености при Qmax.čas=0,75 , односно 
колектора 250 и степен испуњености при 
Qmax.čas=0,50 за главне колекторе; брзине у 
колекторима: vmin = 0,75 m/s, vmax = 3 m/s. 
Опсези укопавања канализационих 
колектора, због корисника система: Hmin = 
1,8 m, Hmax = 5 m. 

• У канализацију за отпадне воде смеју се 
уводити само оне воде које задовољавају 
услове прописане Правилником о опасним 
материјама у водама („Сл. гласник СРС", 
31/82).  

• Колекторе и сабирну мрежу кишне 
канализације треба водити у коловозу 
улица, а изван насеља путним коридором уз 
банкине. Минимална дубина укопавања, 
мерена од темена цеви, је 1,0 m.  Дуж 
магистралних колектора се мора оставити 
простор од по 2,5 m са обе стране мерено од 
осовине, за потребе одржавања и приступ 
механизације.  
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• Упуштање отпадних вода индустрија у 
градску канализацију дозвољено је само 
уколико су испуњени сви услови 
правилника о МДК опасних материја које 
се смеју евакуисати јавном канализацијом. 

• Граничне вредности емисије за отпадне 
воде, односно степен пречишћавања 
отпадних вода мора да буде усаглашен са 
Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник PC", бр. 
35/2011 и 67/2011, 48/2012), Уредба о 
граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник PC", бр. 50/2012); 

• Резервоари за нафту и нафтине деривате 
морају да буду тако лоцирани и заштићени 
од поплавних вода да се онемогући било 
какво изливање у окружење.  

• Трафои на разматраном подручју морају да 
имају резервоаре за прихват уља, уколико 
дође до хаварије и истицања уља у 
окружење.  

• Издавање употребних дозвола за рад 
постројења за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ) треба обавезно условити обавезом 
континуираног мерења количине и 
квалитета воде на излазу из ППОВ, као 
кључне мере ефективности таквих 
постојења и ваљаности њихове 
експлоатације.  

Б) Правила за уређење водотока и приобалног 
земљишта 

• Водотоци на разматраном подручју 
третирају се са гледишта заштите од вода 
као водотоци II реда. Треба урадити и 
стално ажурирати Оперативни план 
одбране од поплава и усаглашавати га са 
одговарајућим оперативним плановима на 
нивоу државе за водотоке I и II реда. 
Коришћење водног земљишта 
контролисати, да буде у складу са 
планираним мерама заштите од поплава.  

• Због неизучености водних режима на 
разматраним мањим водотоцима, и 
немогућности одређивања појасева и 
коридора регулисаних корита и водног 
земљишта, било каква градња у близини 
водотока условљава се израдом 
хидролошко-хидрауличких подлога, 
прорачуна и студија, као и техничких 
решења уређења водотока. 

• На местима улива кишних одвода у 
водотоке тај део корита (косине и дно) се 
стабилизује, како би се избегла појава 
локалне регресивне ерозије.  

• При планирању подземних инсталација на 
местима прелаза водотока - инсталације се 
морају водити кроз заштитне цеви тако да 
горња ивица заштитних цеви мора бити на 
минимум 1,50 m испод нивелете дна 
нерегулисаних, односно, на мин. 0,80-1,00 
m испод нивелете дна регулисаних корита 
на местима прелаза.  

• За потребе рекреације на води и 
оплемењавање амбијенталних вредности 
подручја, дозвољена је реализација мањих 
акваторија проточног карактера на свим 
погодним местима (проширења корита и 
долина, итд.). У том случају се примењују 
исти принципи уређења акваторије и њеног 
окружења као у случају већ разматраног 
језерца планираног на подручју центра 
заједнице села.    

• Нивелете планираних мостова, пропуста и 
прелаза преко водотока, морају бити тако 
одређене, да доње ивице конструкције ових 
објеката имају потребну сигурносну висину 
- зазор не мањи од 0,5 m изнад рачунске 
велике воде вероватноће 1% .   

• Због феномена стварања ерозионе јаме у 
кориту при проласку поводња, сви стубови 
на мостовима и другим грађевинама у 
рекама морају да буду фундирани на 
стенској маси, испод речног наноса. Ово 
правило се односи и на крилне и потпорне 
зидове дуж путева, који сe руше искључиво 
због плитког фундирања и поткопавања.   

• Експлоатација грађевинског материјала 
(песка и шљунка) из водотока и водног 
земљишта дозвољена је само уз 
одговарајућу пројектну документацију 
којом се пројекат експлоатације потпуно 
усаглашава са пројектима регулације река 
на тим ширим потезима. Спроводи се само 
од стране за то овлашћених привредних 
субјеката, који могу стручно да реализују 
пројекат експлоатације, уз стручан надзор, 
по принципима као да се изводе радови на 
регулацији реке.  

• У складу са чл. 61 Закона о водама локална 
самоуправа је у обавези да предвиди 
антиерозионо уређење сливова Рабаса, као 
и Каменице, у циљу заштите изворишта 
Врело. 

 
II.2.5.7. Приоритети 

• Доношење одлука о резервисању и заштити 
простора неопходног за развој планиране 
водопривредне инфраструктуре, како би се 
спречило заузимање тих површина од 
стране других објаката и система. 
Приоритет у планском резервисању имају 
следећи објекти, чији је положај у простору 
најусловљенији: акваторија у зони центра 
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заједнице села, са пратећим приобалним 
површинама, сви појасеви водног 
земљишта, локација ППОВ око 500 m 
низводно, на десној обали Рабаса. 

• У циљу стварања услова за повезивање 
субсистема водовода Бранковине са 
Ваљевским подсистемом, приоритет има 
реконструкција садашњег водовода, 
смањивање губитака у мрежи, повећање 
запремине резервоара. У истом циљу треба 
реализовати  увођење мерно-
информационог система са мерењем 
протока у најважнијих гранама система и 
притисцима у најважнијим чворовима, по 
критеријуму да се систем учини 
управљачки потпуно осмотривим. Обавезно 
је увођење водомера свим потрошачима 
(елиминисање паушалне наплате 
потрошње). 

 
II.2.5.8. Етапност реализације система 

- Субсистем водовода Бранковине треба 
реализовати у етапама. Прва етапа 
подразумева: • обнову постојећег система, 
са отклањањем свих уских грла у систему и 
смањењем губитака у систему на мање од 
20%, као важна фаза припреме за 
повезивање са Ваљевским подсистемом 
Колубарског регионалног система, • 
увођење водомера у сва домаћинства. • 
мере на заштити изворишта Врело у складу 
са Правилником о заштити изворишта. 
Друга етапа подразумева: • повезивање 
субсистема са Ваљевским подсистемом, • 
изградња додатних резервоара, • 
реализација информационог система са 
управљање и одржавање субсистема.  

- Санитација насеља се спроводи у две фазе. 
Прва фаза подразумава: • пројектовање 
канализационог система и ППОВ, • 
довођење у исправно стање вододрживости 
свих постојећих објеката за пријем 
отпадних вода, како би се потпуно 
прекратило изливање отпадних вода у 
површинске и подземне воде и окружење; • 
организација поузданог и редовног начина 
пражњења септичких јама од стране 
комуналних служби, по принципу 
обавезности, без позива власника. У другој 
фази се реализује канализација за објекте 
који могу да буду прикључени на њу, као и 
ППОВ. За објекте чије повезивање са 
канализацијом није било могуће 
организација уредног пражњења и 
одржавања септичких јама од стране 
комунланих служби. 

 
II.2.6. Електро енергетска мрежа и објекти 
II.2.6.1. Правила уређења 
 

Из постојећих електроенергетских објеката није 
могуће обезбедити потребну електричну енергију и 
снагу за будућу потрошњу па је потребно планирати 
изградњу нових капацитета трафо станица и мреже 
високог и ниског напона. 

На  подручју овог плана сада постоје следеће 
трафостанице: 

− ТS 10/0,4kV „Бранковина 1“ снаге 400 kVА 
− Стубна ТS 10/0,4kV „Бранковина 2“ снаге 

100 kVА 
− Стубна ТS 10/0,4kV „Бранковина 3“ снаге 50 

kVА 
− Стубна ТS 10/0,4kV „Бранковина 7“ снаге 50 

kVА 
− Стубна ТS 10/0,4kV „Близоњски ВИС 1“ 

снаге 160 kVА 
− Стубна ТS 10/0,4kV „Козличић 1“ снаге 100 

kVА 

Горе поменуте трафостанице прикључене су 
припадајућим далеководима 10kV на трафостаницу 
ТS35/10 kV „Ваљево 11“.  

Непосредни потрошачи (домаћинства и остала 
потрошња) напајају се ел. енергијом из 
горепоменутих трафостаница, нисконапонском 
мрежом 0,4kV. Ова мрежа изграђена је делимично на 
бетонским, а делимично на дрвеним стубовима са 
претежно неизолованим проводницима (ужетом) и са 
изолованим самоносивим кабловским сопом (СКС). 
На предметоном подручју сада не постоје 
електроенергетски објекти средњег (35kV) и високог 
(110kV) напона. 

На основу урбанистичких показатеља као и 
специфичног оптерећења за поједине врсте објеката 
потребно је обезбедити вршну  снагу и то: 

− за комплекс туристичко-угоститељске 
намене Центра заједнице села  око 200 KW 
и 

− за комплекс заштићене зоне Бранковине 
око 160 KW  

Да би се обезбедило  сигурно, квалитетно и 
економично снабдевање електричном енергијом 
постојећих и будућих потрошача на Планском 
подручју потребно је: 

-Уместо постојеће  трафостанице ТS 10/0,4kV 
„Бранковина 1“  снаге 400 kVА изградити нову 
трафостаницу 10/04 kV  капацитета 1000 kVA снаге 
трансформатора  630 kVА. 

-Изградити нову трафостаницу ТS 10/0,4kV 
„Бранковина нова“  у комплексу заштићене зоне 
Бранковина  капацитета 1000 kVA снаге 
трансформатора  400 kVА. 

-Изградити кабловску мрежу 10 kV и 1 kV и 
мрежу јавне расвете. 

Планиране трафостанице ТС 10/0,4 kV изградити 
као самосталне објекте – монтажно бетонске 
трафостанице. 

За прикључак новопланиране трафостанице у 
комплексу заштићене зоне Бранковина изградити 
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нови 10 kV кабловски вод до постојећег далековода 
10 kV. Користити кабл типа и пресека према 
условима локалне електро дистрибуције. 

Нисконапонску мрежу извести подземним 
кабловским водовима. Користити кабл типа и 
пресека према условима локалне електро 
дистрибуције. 

Прикључак објеката на нисконапонску мрежу 
извести преко кабловских прикључних 
кутија,директно или преко уличних разводних 
ормана. 

Ормани су у заштити IP65,пластични и морају бити 
постављени на јавнин површинама.За напајање 
ел.енергијом више индивидуалних потрошача 
предвиђа се уградња мерних ормана. Напајање 
извести директим прикључкон или по принципу 
улаз – излаз. 

Постојеће електричне водове који су у колизији са 
планираним садржајем, изместити на нову локацију. 

Планиране саобраћајнице, паркиралишта, 
бициклистичке и пешачке стазе опремити 
инсталацијом јавног осветљења. Нисконапонска 
мрежа јавног осветљења се мора извести као 
независна целина и састоји се од мерно командних 
ормана, подземник кабловских водова, канделабера 
и светиљки. 

 

II.2.6.2. Правила грађења 
Планиране трафостанице ТС 10/0,4 kV изградити 
као самосталне објекте – монтажно бетонске 
трафостанице МБТС, минималне површине 35,75 
м2, правоугаоног облика минималних димензија 
6,5мх5,5м.  
Обезбедити прилаз трафостаници изградњом 
приступног пута минималне ширине 3м, носивости 
5т до најближе јавне саобраћајнице.  
Трафостаницу удаљити најманје 2м од границе 
суседних парцела као и од околних објеката на истој 
парцели. 
За улаз енергетских каблова у новопланиране 
трафостанице обезбедити одговарајућу кабловску 
канализацију.  
Електроенергетски каблови се полажу у појасу 
ширине 0,5м од регулационе односно грађевинске 
линије или у појасу између регулационе и 
грађевинске линије. 
Планирани водови 10 кV и 1 кV  се полажу у 
тротоарском простору и испод зелених површина а 
у земљаном рову потребних димензија а при  
пролазу испод коловоза јавних саобраћајница кроз  
кабловску канализацију. Дубина укопавања за 
каблове до 1-10 kV је 0,6-0,8 м. Ширина рова зависи 
од броја каблова у истом. Међусобни размак између 
каблова је 7 цм за каблове до 1 kV , 8-10 цм за 
каблове до 10 kV. Траса електроенергетске мреже  
прати регулациону линију, колске и пешачке 
комуникације и усклађена је са осталим објектима 
техничке инфраструктуре. 

При паралелном полагању и укрштању каблова са 
осталим инфраструтурним инсталацијама 
придржавати се прописаних растојања и правила.  
Светиљке за јавну – уличну расвету поставити на  
стубове висине 8-10м а за стазе предвидети стубове 
висине 4м.За расветна тела користити натријумове, 
метал-халогене или лед светиљке тако да се добије 
одговарајући ниво осветљености у складу са 
препорукама ЈКО-а. Предвидети несметан пролаз 
возила са платформом приликом одржавања јавне 
расвете. 
Стубови јавне расвете се постављају уз регулациону 
линију или 30 цм. од ивичњака.Није дозвољено 
њихово постављање изнад подземних инсталација и 
средином тротоара. 
На објектима који су под заштитом државе 
предвидети декоративно осветљење фасаде тих 
објеката. 
Напајање и управљање јавном расветом планирати 
из посебних слободностојећих мерно-командних 
ормана. 
Трасе каблова обележити видним 
ознакама.Кабловске ознаке постављати у оси трасе 
кабла,изнад места укрштања и изнад крајева 
кабловске канализације. 
Прикључење објеката на јавну електроенергетску 
мрежу извести по условима надлежне дистрибуције. 

 

II.2.7. Телекомуникациона мрежа и објекти 

II.2.7.1. Правила уређења 
На предметној локацији постоје мрежни и оптички 
TK каблови. 
Капацитет излазног мрежног кабла је 800х2 а 
оптичког је 6 влакана. 
Поштански саобраћај се обавља преко постојеће 
поште.  
На основу планираних садржаја за комплекс 
туристичко-угоститељске намене Центра заједнице 
села и за комплекс заштићене зоне Бранковине 
потребно је обезбедити око 40 телефонских 
прикључака.  
Постојећи капацитети у аутоматској телефонској 
централи (АТЦ) потпуно задовољавају ове будуће 
потребе. 
У наредном периоду треба омогућити постепен 
прелаз са централа за говорне услуге на 
вишенаменске централе ради увођења нових 
телекомуникационих сервиса и услуга. Дигиталне 
централе и  приступна мрежа треба да омогуће 
пренос говорних сигнала, података, широкопојасни 
интернет, кабловску телевизију.Увођењем АДСЛ 
прикључака повећаће се број корисника интернета 
као и брзина протока информација. 
На предметној локацији је планирана изградња 
подземне кабловске ТК мреже за прикључак нових 
корисника као и измештање каблова на правцима 
изградње нових саобраћајница и паркинг простора. 
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На подручју плана извршити заштиту-обезбеђење 
постојећих ТК каблова пре почетка извођења било 
каквих грађевинских радова.Радови на заштиту-
обезбеђење постојећих ТК каблова као и радови на 
измештању постојећих ТК каблова се изводе о 
трошку Инвеститора. 
На подручју плана за потребе постојећих и будућих 
оператера мобилних телекомуникација могу се 
инсталисати комутационо управљачки центри на 
локацијама које омогућавају оптимално повезивање 
са фиксном телекомуникационом мрежом.  
У оквиру овог плана базне станице није дозвољено 
постављати на стамбеним објектима,школи и дому 
здравља. 
Изградња базних станица је могућа, уз поштовање 
услова да антенски стуб буде удаљен од стамбеног 
објекта, или од зоне изградње стамбених 
објеката,или од границе путног земљишта државног 
пута II реда, за минималну вредност од 30 m. 
Минимална парцела потребна за изградњу 
комплекса базне станице треба да буде 10,0 X10,0 
m. Избор оптималне локације је могућ тек после 
одређених мерења. 
За добијање услова за прикључење на ТК мрежу  
Инвеститор је дужан да прибави услове за сваки 
објекат унутар подручја обухваћеног овим планом. 
План детаљне регулације је израђен на основу 
услова издатих од Телекома Србије, Извршна 
јединица Ваљево бр.121348/2  од 26.04.2013 год. 

 

II.2.7.2. Правила грађења 
На предметној локацији је планирана изградња 
подземне кабловске ТК мреже за прикључак нових 
корисника као и измештање каблова на правцима 
изградње нових саобраћајница и паркинг простора. 
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 
0,8м. 
Планирану ТК мрежу положити у склопу појединих 
саобраћајница у тротоарском простору и испод 
зелених површина (удаљеност од високог растиња 
мин. 1,5 м).  
ТК мрежу поставити подземно у рову потребних 
димензија а у зависности од броја водова. 
 На местима где се очекује већа механичка 
напрезања ТТ водове поставити у заштитну цев. 
При укрштању са саобраћајницама каблови морају 
бити постављени у заштитне цеви а угао укрштања 
треба да буде 900 . 
Минимално хоризонтално и вертикално растојање 
ТK инсталација – преплатничке кабловске мреже и 
свих других планираних подземних инсталација  
мора бити по верикали веће од 0,3м а по 
хоризонтали 0,5 м. 
При паралелном вођењу са електроенергетским 
кабловима најмање растојање мора бити 0,5м за 
каблове напона до 1 kV и 1м за каблове напона 
преко 1kV. 

На подручју плана извршити заштиту-обезбеђење 
постојећих ТК каблова пре почетка извођења било 
каквих грађевинских радова.  
Приликом изградње подземне ТК кабловске мреже 
неопходно је у исти ров полагати и PVC цеви фи 
40мм ради перспективног полагања оптичких 
каблова до сваког корисника појединачно. 
Објекти за смештај телекомуникационих уређаја 
мобилне телекомуникационе мреже и опреме за 
РТВ и мобилних централа базних радио станица и 
радио релејних станица, антена и антенских носача 
могу се поставити у оквиру посебне грађевинске 
парцеле или на парцели појединачних корисника. 
У зонама заштите није дозвољено постављање 
антенских стубова. 
Изградња базних станица је могућа, уз поштовање 
услова да антенски стуб буде удаљен од стамбеног 
објекта, или од зоне изградње стамбених 
објеката,или од границе путног земљишта државног 
пута II реда, за вредност од најмање 30 m. Избор 
оптималне локације је могућ тек после одређених 
мерења , те се локације истих не могу утврђивати 
просторним и регулационим плановима. Простор на 
правцима радио-релејних коридора мора бити 
заштићен од изградње високих објеката. Радио 
релејни коридори морају бити успостављени на 
висинама већим од од максимално дозвољене 
висине објеката у зонама намене по овом 
просторном плану. Минимална  парцела за 
изградњу комплекса РБС треба да буде 10,0X10,0 m. 
За потребе садржаја изградиће се армирано-
бетонски стуб као носач антена. На месту 
постављања обезбедити колски прилаз објекту мин. 
ширине 3.0 m са постојеће приступне саобраћајнице 
као и пешачки прилаз.  
Око базне станице спречити изградњу блиских 
објеката који би ометали функционисање 
система(смањење и ометање сигнала). Снадбевање 
електричном енергијом базне станице са опремо 
обетбедити из нисконапонске мреже. За изградњу 
радио базне станице обавезна је израда Процене 
утицаја на животну средину. 

 

II.2.8. Мрежа КДС 

II.2.8.1. Правила уређења 
У рејону простора који обухвата комплекс 
туристичко-угоститељске намене Центра заједнице 
села не постоји кабловски дистрибуциони систем 
(КДС). 
На простору плана треба изградити кабловски 
дистрибуциони систем (КДС) који ће се у крајњој 
фази повезати на будућу јединствену дигиталну 
инфраструктуру. 
Кабловски дистрибутивни систем – КДС изградити 
у коридору планиране и постојеће ТК канализације. 

 

II.2.8.2. Правила грађења 



Страна 38                        Службени гласник града Ваљева                     24.  април   2015. године Број  4 

 

У трасама ТК мреже изградити и мрежу кабловског 
дистрибутивног система за пренос земаљских и 
сателитских радио и ТВ програма. 
КДС мрежу градити по истим условима као и ТК 
мрежу. 
Прикључак објеката на КДС мрежу извести по 
условима надлежног предузећа - кабловског 
оператера. 
 
II.2.9. Топлотна енергија 
Енергенти: дозвољени и референтни енергенти на 
територији Планског подручја су:  

− гас (земни гас; течни гас –ТНГ; биогас); 
− електрична енергија; 
− обновљиви извори енергије (чврсто гориво 
– дрво и дрвени отпадци; соларна енергија; 
биогас; подземна вода; геотермална. 
 
II.2.9.1. Топловодна и гасоводна мрежа 

На основу горе наведених напомена овим Планом 
генералне регулације за део насељеног места 
Бранковина неопходно је предвидети, а ради 
омогућавања гасификације насеља Бранковина 
следеће : 

− Локацију мерно регулационе станице 
(МРС), на улазу у насеље, а са стране 
Ваљева.  

− Димензије плаца – ограде МРС-а је 
минимално 15 * 10 метера.  

− Планирати трасу челичног дистрибутивног 
гасовода до 16 бара дуж саобраћајница од 
Ваљева до МРС-а. 

− Овим Планом генералне регулације за део 
насељеног места Бранковина неопходно је 
предвидети дуж јавних саобраћајница, трасе 
дистрибутивних гасовода протиска до 4 
бара. 

На основу података из овог плана предвиђена је 
намена и бруто грађевинска површина појединих 
објеката па је коришћењем специфичних топлотних 
оптерећења срачуната укупно потребна количина 
топлоте која обухвата потребну топлоту за грејање 
простора, топлоту за потребе вентилације појединих 
просторија објеката, и топлоту за загревање топле 
потрошне воде за санитарне потребе, што је 
приказано на табели која следи, а у сагласности са 
предвиђеним новим објектима. 

 

Табела 13: Топлотно оптерећење по комплексима 
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ГП1 800,0 64,0 1200,0 84,0 2000,0 120,0 3000,0 165,0 
ГП2 3761,8 300,9 6739,8 471,8 2500,0 150,0 5000,0 275,0 
ГП3 9283,3 742,7 16306,2 1141,4 2795,0 170,0 16000,0 880,0 
ГП4 100,0 10,0 450,0 36,0 / / / / 
ГП5 200,0 20,0 300,0 24,0 300,0 22,5 300,0 22,5 
ГП6 250,0 25,0 350,0 28,0 200,0 15,0 300,0 22,5 
ГП7 500,0 50,0 400,0 32,0 / / / / 
ГП8 1450,6 116,1 1824,0 127,7 1000,0 60,0 400,0 26,0 
ГП9 200,0 20,0 550,0 44,0 300,0 22,5 600,0 39,0 

Укупо  1348,7  1988,9  560,0  1430,0 

 

Овим Планом генералне регулације за део 
насељеног места Бранковина предвиђено је као 
коначно решење за обезбеђење потребне количине 
топлоте објеката на овој локацији, прикључење на 
магистрални гасовод Београд-Лазаревац-Ваљево од 
стране Ваљева, а на делу К.О. Бранковина. 

Прикључак стамбених и пословних објеката у 
оквиру “Плана Генералне регулације за део 
насељеног места Бранковина“ – у K.O. Бранковина 
предвиђен је у коначној фази изградње на 

магистрални вод преко мерно регулационе станице 
(МРС), на улазу у насеље, а са стране Ваљева. 
Планирани укупни капацитет у овом насељу износи 
2650 kW.  

За стамбене објекте предвиђа се појединачан 
прикључак сваког појединачног објекта на 
дистрибутивни гасовод, са индивидуалним мерењем 
утрошене енергије (количине гаса) по стамбеној 
јединици. За грејање и вентилацију пословних 
oбјеката предвиђа се локална подстаница, као и за 
загревање топле потрошне воде. 
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Како изградња гасовода у овом тренутку није 
временски одређена, овим Планом Генералне 
Регулације као привремено решење за обезбеђење 
потребне количине топлоте, предвиђено је 
коришћење дрвене масе (као пелет или комадно 
дрво) као енергетског горива за стамбене објекте, 
односно коришћење дрвене масе или гаса ТНГ 
(течног нафтног гаса) за пословне објекте. 

При изради ових инсталација неопходно је оставити 
заштитну зону (коридор) за пролаз инсталација за 
предвиђену будућу гасификацију. 

У случају довођења природног гаса ће бити 
постављена мерно редукциона станица за природни 
гас и даље повезана гасоводом до свих потрошача 
на локацији. 

 

II.2.9.2. Убанистичко технички услови 

За све објекте који треба да се граде на локацији 
”Плана Генералне регулације за део насељеног 
места Бранковина“ – у К.О. Бранковина предвиђа се 
централно и индивидуално грејање просторија. 

Свуда где то услови дозвољавају предвиђена је 
инсталација централне припреме санитарне 
потрошне воде у оквиру једне стамбене јединице 
или за стамбене и помоћне привредне 
(пољопривредне) објекте. 

II.2.9.3. Гасоводи 
За гасоводну мрежу предвидети пластичне или 
челичне атестиране цеви, потребног пресека датог 
према топлотном оптерећењу предметних објеката, 
или према захтеву система коме припадају.

Табела 14: Минимално дозвољено одстојање подземних гасовода (м)  

О Б Ј Е К А Т Укрштање Паралелно вођење 

Други гасовод 0,2 0,6 

Топловод, водовод, канализација 0,2 0,3 

Канали топловода 0,5 1,0 

Ниско и високонапонски електрокаблови 0,3 0,6 

Телефонски каблови 0,3 0,5 

Цевоводи технолошких флуида 0,2 0,6 

Бензинске пумпе - 5,0 

Шахтови и канали 0,2 0,3 

Високо зеленило - 1.5 

 

II.3. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ПРИБАВИТИ 
МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 

 

II.3.1. Проглашена непокретна културна добра 

У зони А1 и А1* (део Знаменитог места),  налазе се 
следећа непокретна кулурна добра – споменици 
културе: 
- Црква са црквеном кућом и гробовима породице 

Ненадовић;  
- Стара и нова школа;  
- Вајат Љубе Ненадовића.  

Целина која се састоји од наведених споменика 
културе проглашена је за Знаменито место и 
категорисана као културно добро од великог значаја 
("Службени гласник СР Србије" бр. 14/79). 

Знaчајан споменички садржај Бранковине је 
верификован стављањем под заштиту свих 
појединачних културних добара и доношењем 
одговарајуће Одлуке СО Ваљево о проглашењу ове 
целине за Знаменито место од великог значаја. Овом 
Одлуком је обједињено све што се налази у оквиру 
Знаменитог места: стара школска зграда, црква са 
старим гробљем, црквеном кућицом, портом са 
столетним дрвећем у њој, вајат Љубе Ненадовића, 
собрашице, нова школа и судница.  

Знаменито место Бранковина обухвата кат. парцеле 
бр. 931, 932, 933 , 1021 и 1022. К.О. Бранковина у 
мешовитом власништву. Овом одлуком је 
дефинисана шира заштићена околина наведеног 
културног добра са списком парцела и условима 
чувања, одржавања и коришћења Знаменитог места. 

У зони А1 и А1*, налазе се и следећи објекти који 
нису обухваћени Одлуком и који су изведени после 
доношења одлуке:  

− нова црквена зграда на кат. парцели 1028/2,  

− нова собрашица,  

− гробница Десанке Максимовић и њеног мужа 
Сергија на кат парцели 1022,  

У зони А2  (део Знаменитог места) налазе се 
постојећи објекти:  
− реплика старе куће Ненадовића на кат. парцели 

933, 
− нови санитарни објекат за посетиоце на кат 

парцели 932. 

Ови објекти су такође изведени после доношења 
Одлуке и нису њом обухваћени, али за њих се 
морају прибавити мере техничке заштите  које 
издаје Завод за заштиту споменика културе Ваљево. 

Попис катастарских парцела Знаменитог места 
Бранковина као и шире заштићене околине дат је у 
аналитичко-документационој основи. 
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II.3.1.1. Услови чувања, одржавања  и 
коришћења непокретних културних добара 
Просторну целину А „Знаменито место Бранковина, 
школски комплекс и парк културе” треба штитити 
од свих фактора који га могу нарушити, 
деградирати или угрозити интегритет и опстанак. 
Један од основних циљева је очување наслеђених 
вредности, функционалне условљености и 
естетске и визуелне слике целине. 

Културно добро користити на начин којим се не 
оштећују или нарушавају споменичка својства и 
утиче на промену аутентичних архитектонских 
склопова материјализације и детаља. 

Планирати замену постојећих  ваздушних електро 
водова подземним водовима кроз порту и школско д 
вориште. 

Планирати пешачке стазе до храма на начин да се 
складно уклопе у природно окружење. 

На локацији западно од Знаменитог места 
Бранковина је изграђена реплика старе куће 
Ненадовића и санитарни објекат за посетиоце. 
Максимална спратност:  постојећа, могућа је 
адаптација, санација, реконструкција и 
рестаурација, уградња инсталација, постројења и 
опреме; није дозвољена доградња. 

На простору културног добра не дозвољава се 
постављање сезонских монтажних објеката и тезги 
за продају хране и сувенира. 

За све остале услове чувања, одржавања и 
коришћења непокретних културних добара, 
примењују се одредбе Закона о културним добрима 
(''Сл. Гласник РС ''бр.71/94). 

II.3.2. Заштићена околина Знаменитог места 
Бранковина 

II.3.2.1. Услови чувања, одржавања и коришћења 
објеката у заштићеној околини Знаменитог 
места 
Мере и услови заштите и коришћења 
заштићене околине непокретних културних 
добара су:  
- забрана изградње објеката (индустријских, 
рударских, енергетских, инфраструктурних, фарми и 
других објеката) и постављања објеката трајног 
или привременог карактера, који својом наменом и 
експлоатацијом могу да угрозе културно добро или 
деградирају и наруше пејзажне одлике и природне 
елементе његове заштићене околине; 
- забрана привременог или трајног депоновања 
отпада и испуштање отпадних вода; 
- забрана радова који могу пореметити статичку 
стабилност објекта. 
- очување  изворног изгледа архитектуре, свих 
конструктивних и декоративних елемената, 
оригиналних материјала и стилских карактеристика; 
- забрана уградње и замене грађевинских елемената 
и материјала који нису примерени историјском и 
споменичком карактеру објекта (PVC столарија, 
кровни покривач од неадекватног материјала и сл.); 

- редовно одржавања, конструктивно-статичког  
система, кровног покривача, фасада и инсталација. 

У циљу заштите пејзажно-амбијенталних, културно-
историјских и других вредности задржати постојећу 
намену шумских састојина, ливада, њива и пашњака 
који су назначени у прилогу акта у складу са 
дефинисаним критеријумима и циљевима заштите 
који су прописани Одлуком о проглашењу 
Знаменитог места Бранковина. 

II.3.3. Археолошки  локалитети  на територији  
плана 
На простору који обухвата План генералне регулације 
налазе се следећа археолошка налазишта: 

- Ид. Број 1047 – Старо гробље 1 
На благој падини јужно од цркве у Бранковини налази 
се преко 100 надгробних споменика у виду вертикално 
пободених грубо обрађених плоча. То је старо сеоске 
гробље из времена турске владавине (17-18 век). 

- Ид. Број 1048 – Старо гробље 2 
Гробље се налази на падинама око старе цркве у 
Бранковини. Видљиви надгробни споменици, усадници, 
указују да је настало крајем 18 и почетком 19. века, из 
времена турске владавине . 

- Ид. Број 1049 – Кућа Илића 
На овом локалитету налази се стећак (мрамор) типа 
усадник од обрађеног камена са стилизованим 
крстовима. Потиче из 15. века. 

- Ид. Број 1051 – Стара црква 
Налази се северно од  Знаменитог места Бранковина, у 
близини постојећег гробља.  Потиче из отоманског 
периода (17. век). 
 
II.3.3.1. Услови чувања, одржавања  и 
коришћења археолошких локалитета 
Уколико се накнадно открију археолошки 
локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима 
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и 
дубока преоравања. Инвеститор објекта је дужан да 
обезбеди средства за истраживања, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра које ужива 
претходну заштиту које се открије приликом 
изградње инвестиционог објекта, а све до предаје 
добра на чување овлашћеној установи заштите, 
сходно члану 110.  Закона о културним добрима. 

У непосредној близини археолошких локалитета 
инвестициони радови спроводе се уз повећане мере 
опреза и присуство и контролу надлежне службе 
заштите, односно Завода за заштиту споменика 
културе Ваљево. 

Археолошки локалитети се не смеју уништавати и 
на њима вршити неовлашћена прекопавања, 
ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм). 

Уколико би се током радова наишло на археолошке 
предмете извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања, прекине радове и обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе Ваљево и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштет , те 
да се сачува на месту и у полажају у коме је 
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откривен, а све у складу са чланом 109. СТ.1 Закона 
о културним добрима. 

У случају трајног уништавања или нарушавања 
археолошког локалитета због инвестиционих 
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку 
инвеститора (члан 110. Закона о културним 
добрима). 

Дозвољава се инфраструктурно опремање простора 
археолошких локалитета и његово уређење према 
посебним условима и стручним мишљењима које 
доноси Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево. 

Забрањује се привремено или трајно депоновање 
земље, камена, смећа и јаловине у, на, и у близини 
археолошких локалитета. Забрањено је вађење и 
одвожење камена и земље са археолошких 
локалитета. 

II.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

II.4.1. Природни  услови и вредности 

На Планском подручју не налазе се заштићена 
природна добра, као ни добра са посебним 
природним вредностима предложеним за заштиту 
по основу Закона о заштити природе ("Службени 
гласник РС", бр .36/2009, 88/2010 и 91/2010). Нису, 
такође, идeнтификoвани oбјeкти гeoнаслeђа, кoји би 
испуњавали услoвe за заштиту каo засeбна прирoдна 
дoбра. Није регистровано присуство заштићених 
врста биљака, нити других природних 
специфичности, карактера природних реткости и 
споменика природе, које би требало ставити под 
посебан режим заштите. 

Заштићена околина Знаменитог места Бранковина 
претежно се састоји од шумских састојина, пашњака 
и ливада. На овом простору важе одредбе из члана 
6. (опште мере заштите) Одлуке о проглашењу 
Знаменитог места Бранковина за непокретно 
културно добро ("Сл. Гласник Општине Ваљево", 
бр. 08/91). 

II.4.2. Заштита природних вредности и предела 
Зaбрaњуje сe eксплoaтaциja шумe нa нaчин и у 
рaзмeрaмa кoje вoдe дeгрaдaциjи сaстojинa, 
oгoљaвaњу тeрeнa, слaбљeњу oтпoрнoсти шумe и 
других вeгeтaциjских зajeдницa у oбиму кojи 
нeпoсрeднo мoжe дoвeсти дo угрoжaвaњa 
стaбилнoсти тeрeнa; зaбрaњуje сe зирaћeњe 
зeмљиштa нa нaчин кojи oмoгућaвa прoцeс спирaњa 
и други нaчини кoришћeњa зeмљиштa кojи су oд 
утицaja нa тeрeнe сa зeмљиштeм пoдлoжним 
прoцeсимa спирaњa; зaбрaњуje сe брaњe, лoмљeњe, 
кидaњe и кoпaњe биљних врстa у прирoдним 
сaстojинaмa у oнoj мeри кoja je штeтнa зa 
прoизвoдну спoсoбнoст шумскoг зeмљиштa или зa 
гajeњe шумa; jaкo дeгрaдирaнa и дeвaстирaнa мeстa 
угрoжeнa eрoзиjoм дoвeшћe сe oдгoвaрajућим 
сaнaциoним мeрaмa у здрaвиje стaњe и oмoгућити 
oпoрaвaк вeгeтaциoнoг пoкривaчa; нa свим 

oзирaћeним пoвршинaмa излoжeним eрoзиjи 
извршићe сe прeoриjeнтaциja културa (ливaдe сa 
вишeгoдишњим трaвaмa, пaшњaци, дeтeлиштa, 
вoћњaци, шумe); и зaбрaњуje сe прeoрaвaњe ливaдa, 
пaшњaкa и других нeoбрaђeних пoвршинa нa 
нaгибимa вeћим oд 15% и њихoвo прeтвaрaњe у 
њивe. 

Посебни услови за подручје ПГР: 
- решити проблем клизишта које угрожава 
цркву поготово у време високих вода; 
- очувати постојеће зеленило како би се вредни 
елементи заштитили, адаптирали, просторно и 
функционално инкорпорирали у планирану 
концепцију и организацију простора; 
-омогућити постављање стаза и мобилијара од 
природних материјала (дрво, камен, опека) како 
би се омогућило лакше кретање до објеката у 
влажном периоду године. 

Шуме и шумско земљиште  
- зеленило које обухвата велике шумске 
комплексе и пошумљене површине заштитити и 
унапредити; 
-задржати учешћа сувог дрвећа како би се 
дозволило природно изумирање; подржати 
природно подмлађивање и природну сукцесију 
уместо формирања станишта путем 
пошумљавања; нова пошумљавања обављати 
само аутохтоним врстама, а најбољи начин јесте 
препуштање површина природној сукцесији. 

Услови за озелењавање: 
- начин уређења и врсту зеленила ускладити са 
основном наменом простора и околним 
наменама и у највећој могућој мери интегрисати 
у околни простор, 
- обезбедити систем зеленог заштитног појаса 
високе вегетације отпорне на загађиваче у зони 
магистралног пута (дрвореда), уз могућност 
формирања линеарних ивичних травњака; 
- приликом изградње нових објеката предвидети 
адекватно озелењавање локације. 

 
II.4.3. Заштита животне средине 
На основу законских одредби по којима је 
неопходно поштовати опште мере које се односе на 
заштиту животне средине, планске мере заштите 
биће усмерене на: 

- уважавање обевеза које проистичу из 
постојеће планске документације вишег реда и 
важећих комуналних прописа; 
- уважавање услова одговарајућих институција 
прибављених за израду предметног плана; 
- заштиту основних чинилаца животне средине; 
- обезбеђење услова за максимално одржавање 
комуналне хигијене комуналним опремањем 
простора, нарочито канализационом 
инфраструктуром; до изградње канализационог 
система, за прикупљање фекалних отпадних 
вода планирати изградњу непропусних 
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септичких јама и обезбедити њихово уредно и 
еколошки безбедно пражњење; 
- предузимање адекватних мера заштите у 
зонама намењеним комерцијалним садржајима, 
како у процесу изградње, тако и у процесу 
експлоатације објеката; 
- утврђивање обавезе инвеститора да, ако се 
приликом извођења евентуалних грађевинских 
радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекала (за које се 
претпоставља да има својства природног 
споменика), или културно добро, извођач 
радова мора о томе обавестити надлежни Завод 
за заштиту природе или Завод за заштиту 
споменика културе Ваљево и да преузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица; 
- обезбеђивање и спречавање непланске сече 
шума које могу проузроковати активирање 
клизишта;  
- очување постојећих водотока у природном 
стању, не мењајући правац токова нити у том 
погледу вршити било какве регулационе радове, 
осим ако су у интересу заштите културног 
добра;  
- поред водотока, на одговарајућим местима 
обнављање аутохтоне вегетације у што 
природнијем распореду;  
- забрану испуштања свих врста отпадних вода 
у водотоке;  
- забрану отварања каменолома и експлоатација 
материјала из корита водотока на целом 
подручју;  
- забрану брања, ломљења, кидања и копања 
биљних врста у природним састојинама у оној 
мери која је штетна за производну способност 
шумског земљишта или за гајење шума;  
- претежну употребу аутохтоних врста као 
вегетацијску декорацију туристичких и 
пратећих објеката изграђених на планском 
подручју и као заштитне појасеве саобраћајница 
и инфраструктуре;  
- забрану уношења страних врста флоре и фауне 
чије би присуство могло да изазове непожељне 
еколошке последице и измену састава 
аутохтоног живог света. 

 
II.4.4. Заштита од ерозије 

Превентивна као и завршна заштита површина 
„осетљивих“ на деградацију може се спровести 
применом следећих мера, током градње и 
непосредно по њеном завршетку: 

- временски период у коме су осетљиве 
локације изложене дејству климатских фактора 
треба да буде што краће. Све активности треба 
обавити током исте грађевинске сезоне (мај-
октобар);  

- на укрштању путева са водотоковима 
користити цевне пропусте, како би се обавио 

несметан пролаз бујичних вода; формирати 
риголе (канале) за евакуацију воде са трупа 
пута; 

- складиштити цемент и гориво на локацијама 
које су ван домашаја водотокова;  

- користити прекривке за заштиту од ерозије 
(уплетено влакно дрвета или слама), у 
комбинацији са баријерама за нанос, како би се 
обезбедио додатни степен заштите од ерозије;  

- хумусно-акумулативни слој земљишта, који се 
уклања ради градње, чувати и складиштити на 
одговарајући начин, како би се искористио за 
ревегетацију и рестаурационе радове;  

- приступне путеве реконструисати и градити 
истовремено са пратећом инфраструктуром, 
током исте грађевинске сезоне, како би се 
избегла вишеструка деградација истих 
локалитета. 
 

II.5. УСЛОВИ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ  
ЧВРСТОГ ОТПАДА  
Спровести следеће мере које се односе на 
организовано прикупљање (контејнери), одвожење, 
депоновање и коришћење различитог отпада: 

- изградити рационална сабиралишта отпада 
која ће повећати проценат домаћинстава која су 
обухваћена системом прикупљања отпада;  
- решити проблем постојећих и могућих дивљих 
депонија, комуналног или грађевинског отпада 
и предвидети њихову санацију; 
- обавезно извршити санацију или 
рекултивацију свих деградираних површина, 
локација и објеката који не задовољавају 
санитарноеколошке стандарде, ("дивљи" и 
нехигијенски објекти, дивље интерне депоније, 
итд.); 
- предвидети постављање специјалних судова за 
сакупљање отпада на одговарајућим бетонским 
површинама које су адекватно уређене, и 
водонепропусне; 
- неопходно је обезбедити услове надлежног 
јавног комуналног предузећа нарочито у 
погледу величине и типа судова које је 
неопходно обезбедити као и услова који  
произилазе из начина пражњења судова; 
- обезбедити већу примену компостирања 
органских отпадака. 
- места за држање судова морају бити на 
минимум 1m. од границе суседне парцеле и 
удаљени од отвора на стамбеним просторијана 
суседног објекта. 

 
II.6.  ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА 
II.6.1. Заштита од елементарних непогода 
У циљу заштите људи, материјалних и других 
добара од ратних разарања, елементарних и других 
непогода и опасноти у миру и рату, укупна 
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реализација програмских и планских решења мора 
бити реализована уз примену одговарајућих 
превентивних просторних и грађевинских мера 
заштите.  

Ради заштите од потреса, објекти који се граде у 
оквиру планског подручја морају бити реализовани 
и категорисани према Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", 
бр. 31/81,49/82, 29/83, 21/88, 52/90). 

II.6.2. Урбанистичке мере заштите од пожара 
Објекти морају имати одговарајућу спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу, чији се проток и 
притисак воде у мрежи планира и пројектује према 
Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени 
лист СФРЈ", бр. 30/91). 

Такође, објектима мора бити обезбеђени приступни 
пут довољне ширине за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од 
пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95), по коме 
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 метара 
од габарита објекта.  

Објекти морају бити реализовани и у складу са 
Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона ("Службени 
лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и "Службени лист СРЈ" 
28/95) и Правилником за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 
11/96). 

 

II.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБЕ ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

На Планском подручју постоје потенцијали за 
коришћење обновљивих извора енергије, и то пре 
свега енергије сунца, биомасе, енергије биогаса, 
топлотних пумпи, отпадне топлоте итд.  

Решавање енергетских проблема у исто време 
значајно и са еколошке тачке гледишта. Неопходно 
је да се смањи свако прекомерно трошење фосилне 
енергије сагоревањем и тако спречи претерана 
контаминација простора, што је посебно значајно за 
ово подручје.  

Са аспекта енергетске ефикасности, приликом 
изградње нових и реконструкције постојећих 
објеката на виши ниво стандарда, нужно је урадити 
пројекте смањења топлотних губитака и предузети 
радове на побољшању топлотне изолације и бољег 
заптивања прозора. 

Није дозвољено постављање соларних ћелија 
директно на земљу код пољопривредног земљишта, 
панели се могу поставити на објекте. 

У широј зони ове локације постоје климатски 
услови за коришћење ветра као обновљивог извора, 

тако да је потребно испитати могоћности за 
постављање ових енергетских извора. 

II.7.1. Стандарди, закони, прописи и правилници 
са обавезном применом 

− СРС.Д.Е8.193 Спољни прозори и балконска 
врата -– захтеви у погледу пропустљивости 
ваздуха и воде, 

− СРС.Д.Е8.225 Спољни прозори и балконска 
врата – методе испитивања пропустљивости 
ваздуха и воде, 

− СРС.М.Е6.010 Прорачун потребне 
количине топлоте за грејање и зграда.  

Приликом пројектовања стамбеног или пословног 
простора потребно је придржавати се следећих 
прописа: 

− Закон о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС и  50/13-
УС); 

− Закона о ефикасном коришћењу 
енергије("Сл.гл.РС" бр.25/13); 

− Правилник о енергетској ефикасности 
зграда ("Сл.гл.РС"  бр.61/11); 

− Правилника о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда ("Сл.гл.РС" бр.69/12). 

 
II.8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
Степен сеизмичког интензитета је између 7 и 8о 
MSC. Подручје припада геотехничком рејону 3, који 
заузима највећи простор Општине Ваљево, с 
oдликaмa нискoг пoбрђa прeoвлaђуjућeг нaгибa дo 5 
% и лoкaлнo зaступљeним нaгибимa дo 10 %, 
кaрaктeристичним прoцeсимa дeнундaциje, 
jaружeњa, рaспaдaњa и клижeњa.  
Заступљене су литолошки различите стене: 
шкриљаво-кластичне, карбонатне и магматске 
којима је заједничка одлика висока крутост и 
изразита анизотропност и пристуство дебелог 
покривача од разних врста распада. Седименти  су 
добро водопропустљиви, али и безводни. Дебљина 
масива је велика, па су издани на великој дбини. 
Снага и капацитет издани су знатни. Површински 
водотоци су бујичног карактера. Терен је угрожен 
разним облицима ерозије, распадањем, спирањем и 
линијском ерозијом поготово у вишим деловима. 
Нестабилности терена и активних клизања готово да 
нема. Као неопходни услови коришћења терена су 
израда објеката зашите од линијске ерозије, као и од 
бујичних вода; и израда система одводњавања 
кишних вода и фекалне канализације ради санације 
простора.  
По својим инжењерско-геолошким 
карактеристикама ова формација представља терен 
изразито повољан за градњу стамбено-пословних и 
инфраструктурних објеката. Приликом градње 
објеката са подрумским просторијама на дубинама 
већим од 2,50 м. мора се водити рачуна о заштити 
од продора подземних вода. 
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Описани инжењерско-геолошки услови су 
уопштени, тако да се за сваку појединачну локацију 
морају одредити услови фундирања и градње 
објеката. 
Услови за изградњу линијских објеката саобраћајне 
инфраструктуре у овом рејону су најповољнији. 
Највиши седиментни нивои, распадине настале од 
стеновитих маса (детритуси), углавно су грубозрног 
састава са мањим садржајем посне глине.  
Објекти гробља и депоније имају захтеве везане за 
спречавање контаминације подземља, односно 
њихова локација условљена је стањем подземних 
вода тј. водопропустљивошћу тла. Већи део терена 
овог рејона је јако водопропустљив и нема високих 
нивоа подземних вода изузев у речним долинама. 
Локације са водонепропусним материјалима у 
повлати су ретке и изловане и могу се користити 
само оне са развићем лапоровитих глина. 
 
 
 
 

II.9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

При пројектовању и реализацији свих објеката 
(нарочито објеката јавне намене) на планском 
подручју је неопходно применити решења која ће 
омогућити лицима са посебним потребама неометано 
и континуално кретање и приступ у све садржаје 
јавних и других објеката у Бранковини (посебно у 
објектима центра заједнице насеља) у складу са 
Правилником о техничким стандардима 
приступачности ("Службени гласник РС", бр. 19/12 
и 46/13). 

На раскрсницама и пешачким прелазима радити 
оборене или упуштене ивичњаке, у складу са 
важећим Правилником о техничким стандардима 
приступачности („Сл.гласник РС“ бр. 19/12 и 46/13). 

У оквиру решења слободних површина предвиђену 
денивелацију, поред степеништа, савладавати и 
одговарајућим рампама. Рампе предвидети и на 
улазу у јавне објекте, како би се омогућио неометан 
приступ садржајима и вертикалним 
комуникацијама. 

 

 

II.10. ПЛАНИРАНЕ  ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ  НАМЕНА 

Табела 15: Биланси површина осталих намена 

Претежна намена P (ha) % у односу на подручје 
ПГР 

Грађевинско земљиште за остале намене    
део Знаменитог места (парцеле 1021, 1022 и 1028/2) 1.34 0.90 % 
туристичко угоститељска намена  2.88 1.94% 
зона рекреације са елементима  етно парка  1.89 1.27 % 
становање са пољопривредним и привредним 
делатностима 

32.72 21.47% 

становање са услужним делатностима 6.46 4.36% 
становање са пратећим делатностима  2.52 1.70% 
Остало земљиште    
Пољопривреда (њиве, ливаде и пашњаци, воћњаци)  и 
шуме  

77.17 52.15% 

УКУПНО 124.98 84.46 % 
 
III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Правила грађења која се прописују овим планом 
важе за цео обухват плана, или за одређену 
претежну намену, када је то посебно наглашено. 
Изградња објеката мора да буде у складу са 
важећим Законом о планирању и изградњи, 
правилима грађења из овог плана и техничким 
прописима. 
Када се врши промена намене неке грађевинске 
парцеле у даљој разради урбанистичким пројектом, 
и даље важе правила грађења за претежну намену 
одређену овим планом (индекс заузетости, висина 
објеката...). 
Правила грађења диференцирана су, као и правила 
уређења, по просторним целинама А, Б и В и зонама 
заштите унутар целина А и Б. 

Правила за уређење и грађење површина и објеката 
за јавну намену дата су у Поглављу II.2. 
За површине водотокова и акумулационог језера 
дати су услови уређења у Поглављу II.2.5., а за 
површине путног земљишта дати су у Поглављу 
II.2.3. 

III.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА (ЗА 
ПАРЦЕЛЕ КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА 
ЈАВНУ НАМЕНУ)  

Зоне Б1, Б1* и А6 (Површине становања са 
услужним делатностима)  
Намена становање са услужним делатностима 
поред стамбених објеката обухвата и објекте 
намењене  услужним делатностима (трговина на 
мало, услуге смештаја и исхране и остале услужне 
делатности). За ове зоне карактеристични су 
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слободностојећи стамбени објекти. У зони Б1 
могуће је градити објекте намењене сеоском 
туризму и осталим садржајима компатабилним 
становању. 

Зонa Б1* (Површине становања са услужним 
делатностима) припада I степену заштите и због 

тога у овој зони није дозвољено грађење, већ се 
само дозвољава партерно уређење, уградња 
инсталација, постројења и опреме, санације 
објеката. 

 

Табела 16: Правила за парцеле за зону Б1 и Б1* : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина 
објеката 

Параметри Зона Б1  Зона Б1* 
зона заштите III I 
минимална површина парцеле 6 ари У овој зони није дозвољено грађење, 

већ се само дозвољава партерно 
уређење, уградња инсталација, 
постројења и опреме, санације 
објеката. 

минимална ширина фронта парцеле 16м 
максималан индекс заузетости 40 % 
максимална спратност П + Пк 
максимална висина слемена  до 10 m 

 

За сва остала правила грађења у зони Б1, која нису 
наведена у табели, важе Правила изградње за опште 
стамбене и мешовите зоне у насељима средњих 
густина, члан 58. и 59., и Општа правила изградње  
у оквиру Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени 
гласник РС'', бр.50/2011). 

Зонa А6 налази се на парцели 1040/2 која припада II 
зони заштите. Дозвољено је грађење само стамбеног 
објекта, а забрањена је изградња објеката било које 
друге намене. 

 

Табела 17: Правила за парцеле за зону А6 : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина објеката 

Параметри Зона А6 
зона заштите II зона заштите 
минимална површина парцеле 95ари 
минимална ширина фронта 
парцеле 

100 м 

максималан индекс заузетости 3 % 
максимална спратност П + 1 + Пк 
максимална висина слемена до 14 m 

 

Зоне А5, Б2 и В5 (Површине становања са 
пратећим делатностима) 
Намена становање и пратеће делатности поред 
примарне намене становања, обухвата занатске 
делатности, услужне делатности (пошта, 
продавница) и мање угоститељске садржаје. 
Затечене привредне делатности у овој зони се могу 
задржати. 

Зона А5 налази се на парцели 1017/2 која припада I 
зони заштите у којој није дозвољено грађење, већ се 
дозвољава текуће одржавање, партерно уређење, 
уградња инсталација, постројења и опреме.  

Зона Б2 обухвата парцеле 1104 и 1105 
(Ветеринарска станица на парцели 1105) и налази се 
у III зони заштите којом се омогућава урeђeњe и 
oбнoва пoстojeћих зграда у виду реконструкције, 
санације и доградње пoстojeћих објеката, уградња 
инсталација, постројења и опреме. 

У оквиру намене В5  НЕ МОГУ се налазити 
делатности и услуге: 

− за које је обавезна израда студије процене 
утицаја на животну средину, 

− друге за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину уредбе о утврђивању листе, 
Сл.Гласник.бр 114/08, ОСИМ; 4.(1,3,4,6) 
Цевоводи са пратећим објектима, 
12.Инфраструктурни пројекти 12.(1) Пројекти 
урбаног развоја, 14.( 3)Бензинске пумпе 
/одређене листом/ 13.(3) хотелски комплекси, за 
које надлежни орган утврди да је потребна 
израда процене утицаја на животну средину или 
се проценом утицаја утврди да недозвољеног 
утицаја има. 

− ковачке, поткивачке, котларске, галванизерске, 
ливачке, пластичарске, прераде коже, качарске, 
каменорезачке, млевење минерала и камена, 
сакупљање секундарних сировина и све друге 
које загађују ваздух, које изазаивају прекомерну 
буку и вибрације. 
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Табела 18: Правила за парцеле за зону В5 : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина објеката 

Параметри Зона В5 
зона заштите није у оквиру зона заштите 
минимална површина парцеле 5 ари 
минимална ширина фронта парцеле 12м 
максималан индекс заузетости 50 % 
максимална спратност П + 2 
максимална висина слемена до 15 m 

 

Постојећи објекти у овој зони који су у највећој 
мери сконцентрисани дуж државног пута Ваљево-
Шабац, припадају зони заштитног појаса ширине 
20м у односу на регулациону линију пута у којој 
није дозвољена изградња нових објеката, али се 
дозвољава реконструкција и санација постојећих 
објеката. Грађевинске линије се предвиђају на 
растојању 5m од регулације пута, осим код 
регулације Колских стаза  5 и 6, где износи 3 m. 

За сва остала правила грађења у зони В5, која нису 
наведена у табели, важе Правила изградње за опште 
стамбене и мешовите зоне у насељима средњих 
густина, члан 58. и 59. и Општа правила изградње у 
оквиру Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени 
гласник РС'', бр.50/2011). 

Зонa В4 (Површине становања са 
пољопривредним и привредним делатностима)  
Намена становање са пољопривреним и привредним 
делатностима за зону В4 поред стамбених објеката 
обухвата помоћне и економске  објекте  уз 
доминантну пољопривредну обрадиву површину. 

Економски објекти у сеоском дворишту су: зграде за 
смештај стоке (сточне стаје – живинарници, свињци, 
говедарници, овчарници, козарници и сл.), заједно с 
објектима намењеним чувању стајњака, односно 
осоке; силојаме и други објекти за смештај, чување и 
припрему сточне хране; објекти за гајење и 
приказивање старих аутохтоних сорти биљних 
култура и раса домаћих животиња; стакленици и 
пластеници; производни објекти за прераду 
пољопривредних производа; и објекти за складиштење 
готових пољопривредних производа (пушнице, 
сушнице, кош, амбар, магацин хране и сл.).  Помоћни 
објекти у сеоском дворишту су: бунари; летње 
кухиње; гараже или надстрешнице за 
пољопривредну механизацију (машине и возила); 

складишта за угаљ и друге врсте огрева; испусти за 
стоку; компостарници; одлагалишта отпада; 
септичке јаме; пољски клозети и сл. Привредне 
делалатности су мање производне радионице и 
занати.  

Привредне делатности су распоређене дуж 
државног пута првог реда Ваљево-Шабац и 
локалних прикључних улица. У привредно-
производне објекте спадају: мање производне хале, 
складишта, стоваришта, млинови, радионице и 
друге допунске привредне делатности мањих 
капацитета. 

У овим зонама могуће је градити објекте намењене 
сеоском туризму. 

У оквиру ове намене НЕ МОГУ се налазити 
делатности и услуге: 

-за које je обавезна израда студије процене 
утицаја на животну средину, 
-друге за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину уредбе о 
утврђивању листе...., Сл.Гласник.бр 114/08, 
ОСИМ; 4.(1,3,4,6) Цевоводи са пратећим 
објектима...., 12.Инфраструктурни пројекти 
12.(1) Пројекти урбаног развоја, 14.( 
3)Бензинске пумпе /одређене листом/ 13.(3) 
хотелски комплекси, за које надлежни орган 
утврди да је потребна израда процене утицаја на 
животну средину или се проценом утицаја 
утврди да недозвољеног утицаја има. 
-каменорезачке, млевење минерала и камена, 
сакупљање секундарних сировина и све друге 
које загађују ваздух, које изазаивају прекомерну 
буку и вибрације. 

Табела 19: Правила за парцеле за зону В4: површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина 
објеката 

Параметри Зона В4 
зона заштите није у оквиру зона заштите 
минимална површина парцеле 6 ари 
минимална ширина фронта парцеле 16м 
максималан индекс заузетости 50 % 
максимална спратност П + 1 + Пк 
максимална висина слемена до 14 m 
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У овим зонама, због карактера функције,  обавезно је 
обезбедити зелене површине које су минимум 15% 
од укупне површине парцеле, а које укључују и  
неопходне заштитне зелене појасеве ка суседним 
парцелама. 

Правила за формирање економских дворишта у 
свему важе према Поглављу 2.1.4.12. „Економски 
објекти породичних газдинства сa чисто 
пољопривредним и мешовитим изворима прихода“ у 
оквиру Просторног плана града Ваљева (''Службени 
гласник РС'', бр.3/13). Извод из Плана: 

На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз 
јавни пут на грађевинској линији. Најмања 
ширина приступног пута на парцели износи 
3.0 m. Економско двориште се поставља иза 
стамбеног дворишта (наниже). 
На парцели са нагибом терена од јавног пута 
(навише), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти. 
Најмања ширина приступног стамбеног 
пута је 3 m. Економско двориште се 
поставља испред стамбеног дворишта 
(наниже). 
Под условом да су испоштована општа 
правила противпожарне заштите и 
хигијенско-санитарне заштите живих 
извора вода, у граћевинском подручју се 
дозвољава обнова и реконструкција 
постојеће организације дворишта 
породичних газдинстава, у погледу 
удаљености појединих економских објеката 
међусобно и у односу на стамбену зграду.  
Бунари и други живи извори воде на парцели 
морају да буду на вишој коти и на 
растојању, рачунајући од њихове осовине: 
- од границе парцеле – минимално 5 m;  
- од регулационе линије пута – минимално 7,5 
m; 
-од стајских зграда с непропустним подом и 
повезаних с њима непропустних плоча за 
одлагање стајњака, јама за осоку, силојама и 
силоторњева; непропустних септичких јама и 
других економских објеката изграђених према 
правилима санитарне заштите вода – 
минимално 15 m; 
- од испуста за стоку с тврдом подлогом – 
минимално 5 m; и 
-од пољског клозета; одцедних септичких 
јама; слободних испуста за стоку и других 
расутих извора загаћивања подземних вода – 
минимално 20–25 m. 
Дозвољена је локација бунара на удаљености 
мањој од 5.0 m од границе парцеле, као и 
заједничког бунара на граници две парцеле, 
под условом да су на обе парцеле 
испоштоване напред наведене удаљености. 

У граћевинском подручју сеоских насеља 
забрањена је изградња комерцијалних 
живинарника и других објеката за 
интензивни узгој стоке.  
Зграде за смештај стоке требало би да буду 
лоциране у односу на стамбени део 
дворишта, по правилу, у супротном правцу 
од доминантних ветрова. Препоручује се 
одвајање економског од стамбеног дела 
дворишта зеленим појасом (дрвеће, жбуње).  
Осим строгог вођења рачуна о техничко-
технолошким и хигијенско- санитарним 
стандардима, којима се обезбеђује ефикасно 
обављање стајских радова и добробит 
животиња (капацитет простора, 
осветљење, температура, влажност ваздуха 
и сл.), при подизању нових, односно 
адаптацији, доградњи и реконструкцији 
постојећих зграда за смештај стоке и других 
економских и помоћних објеката обавезују 
следећа правила: 
- зид са прозорским и/или вратним отворима 
треба да буде удаљен најмање 8.0 m од зида 
сопственог стамбеног објекта и суседних 
стамбених, стамбено-пословних и објеката 
јавне намене;  
- минимална удаљеност зида са прозорским, 
вратним и другим отворима износи 4.0 m од 
границе суседне парцеле, a у случају зида без 
отвора – 3.0 m; изузетно, у просторно 
ограниченим двориштима минимална 
удаљеност објекта са зидом без отвора може 
да износи 1.5 m од границе парцеле, уколико 
наспрам стоји објекат сличне намене с истим 
карактеристикама; 
- зграде за смештај стоке, изузев овчарника 
типа дубоке стаје, треба да буду 
оспособљене за свакодневно отклањање 
чврстог и течног сточног измета и отпадних 
вода коришћених за одржавање чистоће 
стоке и стајског простора;  
- обавезни пратећи садржаји зграда за 
смештај стоке чине објекти за складиштење 
стајњака и течног гнојива, које треба 
лоцирати у близини стајског смештаја, по 
могућности, на сеновитом месту и северној 
експозицији, водећи рачуна и о обезбеђењу 
тврдог прилаза за механизовани транспорт 
ђубрива из дворишта;  
- стајњак се одлаже на плоче са бетонском 
или бетоном повезаном каменом подлогом, са 
оквиром висине 20.0 cm, ради спречавања 
прилива површиских вода, односно одлива 
течних фракција стајњака; у случају држања 
стоке без простирке потребно је изградити 
непропустљиве јаме за осоку/гнојевку, које 
могу да буду отвореног или затвореног типа;  
- минимална површина ђубришне плоче треба 
да износи 3.5 m2, а минимална запремина јаме 
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за течно гнојиво - 3.0 m3  по једном условном 
грлу стоке; и 
- обавезно се морају спречити неповољни 
хигијенско-санитарни и мирисни утицаји 

објеката за одлагање и чување чврстог и 
течног стајског ђубрива на квалитет 
живљења у окружењу, применом норматива 
из Табеле 20. 

 

Табела 20. Минимална удаљеност складишта стајског ђубрива од других насељских садржаја ( m) 

Врста садржаја/објекта 
Затворени резервоари за течно 
ђубриво, мерено од отвора за 

вентилацију 

Отворени 
резервоари 

запремине до 200 m3 
и плоче за стајњак 

Прозори и врата просторија намењених за 
боравак људи  

15 30 

Магацини прехрамбених производа и 
објекти прехрамбене индустрије 

15 50 

Границe суседних грађевинских парцела  4 4 
Складишта општег типа 5 10 
Складишта за житарице и сточну храну 5 5 
Објекти за силажу сточне хране 5 10 

 

Кошеве за кукуруз, амбаре и друга 
традиционална складишта треба градити 
од природних материјала. 
Дозвољена је, такође, изградња савремених 
силоса за жита и сточну храну мањег 
капацитета, на удаљености од:  
- прозора и врата просторија намењених за 
боравак људи и објеката за смештај стоке – 
15.0 m; 
- других објеката на сопственој парцели – 
8.0 m; 
- граница парцеле – 5.0 m. 

У економском дворишту треба издвојити 
простор са надстрешницом за смештај 
пољопривредне механизације, као и испусте 
за стоку, посебна складишта за 
агрохемикалије, органски неразградив отпад 
из домаћинства, пепео, шљаку и сл. Према 
могућностима, површину дворишта требало 
би покрити тврдом подлогом, а атмосферке 
падавине одводити у локалну кишну 

канализацију или искористити природни 
нагиб терена за њихово одвођење према 
отвореним рововима.  

За сва остала правила грађења у зони В4 (положај 
објеката на парцели, услови за изградњу других 
објеката на истој грађевинској парцели и друга која 
нису наведена у табелама), важе Правила изградње 
за сеоске зоне и Општа правила изградње прописана 
Правилником о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (''Службени гласник РС'', 
бр.50/2011). 

Зоне Б3, В1 и  В2 (Туристичко-угоститељска 
намена) 
Туристичко-угоститељска намена обухвата 
садржаје етно туризма и угоститељства који 
употпуњују карактер и потребе Знаменитог места.  

Зона Б3 се налази  западно од Знаменитог места 
Бранковина и предвиђа туристичко-угоститељскe 
објектe, конзерваторско-рестаураторскe радионице 
и едукативне садржаје. 

 

Табела 21: Правила за парцеле за зону Б3 : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина објеката 

 

Зона В1 налази се у склопу Центра заједнице села. 
Састоји се из неколико целина:  
1.Вишенаменски објекат који обухвата: а) 
мултимедијалну салу намењену за одржавање 
књижевних вечери, предавања, научних скупова, 
пројекција и перформанса б)ресторан.  

2.Угоститељски садржаји обухватају етно ресторан, 
кафе, посластичарницу, који су одвојени од 
визитор-центра  и могу се користити за 
организовање банкета, прослава, венчања и сл. 
3.Смештајни капацитети су павиљонског типа и 
представљају самосталне просторно-функционалне 

Параметри Зона Б3 
зона заштите II 
минимална површина парцеле 6 ари 
минимална ширина фронта парцеле 16м 
максималан индекс заузетости 50 % 
максимална спратност П + 1  
максимална висина слемена до 12 m 
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целине. Предвиђени су за смештај туриста и/или 
организовање уметничке колоније.  
4.Продајно-изложбени простор предвиђен је за 
повремено галеријско излагање и сталну продају 

уметничких дела, употребних предмета занатске 
израде и сувенира. 

Табела 22: Правила за парцеле за зону В1 : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина објеката 

Параметри Зона В1 
зона заштите није у оквиру зона заштите 
минимална површина парцеле 30 ари  
минимална ширина фронта парцеле 30м 
максималан индекс заузетости 40 % 
максимална спратност П + 1 
максимална висина слемена до 12 m 
положај грађевинске линије 5 м у односу на регулациону линију пута и 10 м у 

односу на регулациону линију водених површина 

Зона В2 обухвата угоститељске и спортске садржаје. 

Табела 23: Правила за парцеле за зону В2 : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина објеката 

Параметри Зона В2 
зона заштите није у оквиру зона заштите 
минимална површина парцеле 12 ари 
минимална ширина фронта парцеле 20м 
максималан индекс заузетости 40 % 
максимална спратност П + Пк 
максимална висина слемена до 10 m 
положај грађевинске линије 5 м у односу на регулациону линију улице Нова 2; 

10 м у односу на регулациону линију реке Рабас. 

За сва остала правила грађења у зонама В1, В2 и Б3, 
која нису наведена у табелама  важе Правила 
изградње за опште стамбене и мешовите зоне у 
насељима средњих густина и Општа правила 
изградње прописане Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(''Службени гласник РС'', бр.50/2011). 

Зона В3 (Зона рекреације са елементима етно 
парка)  
Намена Зона рекреације са елементима етно парка 
се налази у оквиру Центра заједнице села. 
Дозвољена је изградња објеката од дрвета типа  

вајата и собрашица, евентуално са темељима и 
соклом од камена. У њима је планирана стална 
поставка старих заната, простор за уметничке и 
књижевне радионице и колоније, галерије, 
продавнице сувенира, кафе-књижаре и сл. 
Архитектонско обликовање мора бити у 
традиционалном етно стилу и духу народне 
архитектуре ваљевског краја. Кровни покривач је 
дрвена шиндра. Зелене површине су парковског 
типа и предвиђа се изградња и уређење пешачких 
стаза од камена, дрвета, као и трим и 
бициклистичких стаза. 

 

Табела 24:  Правила за парцеле за зону В3 : површина, фронт, индекс заузетости, спратност и висина објеката 

Параметри Зона В3 
зона заштите није у оквиру зона заштите 
минимална површина парцеле 8 ари 
минимална ширина фронта парцеле 16м 
максималан индекс заузетости 30 % 
максимална спратност П + 1 
максимална висина слемена до 7 m 
положај грађевинске линије 5 м у односу на регулациону линију Колске стазе 3; 

10 м у односу на регулациону линију реке Рабас. 
минимално растојање суседних објеката половина висине вишег објекта 

 
III.2. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Врсте и намене објеката чија је изградња забрањена 
дата су чланом 23. Правилника о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени 
гласник РС'', бр.50/2011). 

Намене као што су пољопривредно и шумско 
земљиште не спадају у грађевинско подручје и код 
парцела те намене је забрањена изградња. Сходно 
томе, код оваквих намена, у графичком делу нису 
приказиване грађевинске линије. 
 



Страна 50                        Службени гласник града Ваљева                     24.  април   2015. године Број  4 

 

III.2.1. Правила парцелације 
 
Положај грађевинске парцеле је утврђен 
регулационом линијом у односу на површину јавне 
намене и разделним границама парцеле према 
суседним парцелама. Овим планом утврђују се 
регулационе линије, а разделне границе између 
грађевинских парцела утврђују се у процесу 
парцелације и препарцелације, у складу са Општим 
правилима парцелације, члан 3, 4, 5 и 6 Правилника 
о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу, (''Службени гласник РС'', бр.50/2011). 
Парцеле намењене објектима инфраструктуре могу 
бити мање од прописаног минимума. Парцеле за 
објекте инфраструктуре могу имати мању ширину 
фронта. 
Грађевинска парцела мора да има обезбеђен 
приступ на јавни пут. Парцела се може делити до 
минимума утврђеног овим планом, ради корекција 
затечене парцелације у циљу формирања 
грађевинских парцела оптималних величина и 
облика за изградњу објеката у складу са решењима 
из плана, правилима о грађењу и техничким 
прописима као и обезбеђења саобраћајних и др. 
инфраструктурних коридора. 
 
III.2.2. Правила регулације и положај објеката на 
парцели  
 
Регулација земљишта у оквиру територије Плана 
генералне регулације за део насељеног места 
Бранковина обезбеђује заштиту јавног интереса и 
резервацију површина за јавне намене и у том 
смислу регулациона линија раздваја површину 
одређене јавне намене од површина предвиђених за 
друге јавне и остале намене. Регулационе линије су 
дефинисане у графичким прилозима – карта 04. 
„План претежне намене површина” Р – 1:2500, карта 
05. „План саобраћаја са нивелацијом и регулацијом 
” Р – 1:2500, карта 06. „Синхрон план ” Р – 1:2500 и 
карта 07. „Начин спровођења плана ” Р – 1:2500. 
Регулациона линија је предвиђена на 2 м од 
тротоара улице укључујући зелени појас, с тим да је 
тротоар ширине 1,5 или 2m. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта. Грађевинске 
линије су дефинисане у графичким прилозима – 
карта 04. „План претежне намене површина” Р – 
1:2500, карта 05. „План саобраћаја са нивелацијом и 
регулацијом ” Р – 1:2500, карта 06. „Синхрон план ” 
Р – 1:2500 и карта 07. „Начин спровођења плана ” Р 
– 1:2500. 
Грађевинска линија се утврђује овим планом у 
односу на регулациону линију и представља крајњу 
линију до које се може вршити изградња објеката. 
Грађевинске линије се предвиђају претежно на 5m 
од регулације на деловима где је регулација 
правилна, осим на делу државног пута IБ реда када 
износи 20 m (наведено удаљење са рачуна од 

регулационе линије државног пута) и 3 m од 
регулације Колских стаза  5 и 6.  
Није дозвољено грађење нових објеката између 
регулационе и грађевинске линије, али је дозвољена 
реконструкција постојећих објеката који се налазе у 
том појасу. 
Планом је дефинисана нивелација јавних површина: 
висинске коте на раскрсницама улица су базни 
елементи за дефинисање нивелације осталих тачака 
које се добијају интерполовањем. Нивелација 
површина дата је на графичком прилогу - карта 05. 
„План саобраћаја са нивелацијом и регулацијом ” Р 
– 1:2500. При изради главних пројеката могућа су 
одступања од задатих нивелета ако та одступања не 
ремете основни концепт – нивелациони план. 
Градња објеката у близини реке Рабас, а на 
растојању од мин 10 m од почетне ивице шкарпе 
корита реке,  са 2-3 степеника или на стубовима или 
на платоима одигнути од тла због плављења и без 
подрума. Условљава се израда хидротехничких 
подлога постојећег стања и постојеће линије шкарпе 
корита реке или потока за све оне делове Плана који 
нису детаљно снимљени. У зависности од тако 
одређене линије шкарпе дефинише се појас од мин 
10m заштитног појаса у ком није дозвољена градња. 
 
III.2.3.  Висина објеката 
Кота приземља може бити до 1,2 m изнад коте 
терена на месту главног улаза у објекат.  

Дозвољено је пројектовање сутерена или подрума 
(етажа чији се под налази до 2  m испод нивоа 
терена), с тим да се у њима могу налазити само 
помоћни, односно пратећи садржаји –оставе, 
техничке просторије, гараже, кухињске просторије и 
сл. 

Висина назитка у поткровљу може бити до 1,6 m, уз 
услов да висина слемена не прелази прописани 
максимум. 

III.2.4. Реконструкција и доградња постојећих 
објеката 
 
За потребе реконструкције објекта који прелази 
дозвољене индексе из овог плана, могу се изводити 
радови на: 

− реконструкцији фасаде по условима из овог 
плана; 

− реконструкцији и замена крова и кровног 
покривача по условима из овог плана; 

− побољшању термичке заштите и енергетске 
ефикасности зграде; 

− и други радови на побољшању општег 
квалитета објекта који овде нису наведени. 

За потребе реконструкције и доградње објекта који 
не прелази дозвољене индексе из овог плана, могу 
се изводити радови на: 

• доградњи и надградњи до дозвољеног 
максимума; 

• реконструкцији фасаде по условима из овог 
плана;  



Број  4                          Службени гласник града Ваљева                          24.  април   2015. године Страна 51 

 

• реконструкцији и замена крова и кровног 
покривача по условима из овог плана са 
могућношћу коришћења поткровља као 
корисног простора;  

• побољшању термичке заштите и енергетске 
ефикасности зграде; 

• и други радови на побољшању општег 
квалитета објекта који овде нису наведени. 

За реконструкцију објеката у првој зони заштите 
важе услови наведени у поглављу II.3. „Објекти за  
које  се  пре  обнове или реконструкције  морају 
прибавити мере техничке заштите“. 

III.2.5. Архитектонско обликовање и 
материјализација, партерно уређење и 
озелењавање 

III.2.5.1. Архитектонско обликовање и 
материјализација објеката 

Материјализација 

Фасадни материјали треба да су природни: камен, 
дрво, фасадна опека, малтер, стакло. Сви видни 
делови темељних зидова; подрумских зидова и 
сокле треба да се раде од камена или да се облажу 
каменом (ломљеним каменом одређеног слога или 
неправилним слогом).  

Треба да преовлађује бела боја на малтерисаним 
деловима објекта. 

Кровни покривач треба да буде цреп, лим или 
шиндра, боје браон, теракота или тамно сиви. 

 

III.2.5.2. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

Пешачке стазе 

Приступне стазе, тротоари, пешачке улице и тргови 
треба да су обрађени уз минималну употребу видног 
бетона. У случају да је бетон видан не сме да буде 
заступљен у оквиру јединице мере од (1 m2) више од 
30%. Ако се употребљава бетон тако да је видан до 
30% треба у њега уграђивати камен, шљунак или 
неки други природни материјал. Употребљавати 
природне материјале: камен, дрво, опека, разне 
видове калдрме итд.  

Све зелене површине које су намењене као 
парковске могу да се уређивати са трим стазама 
мањим заклонима од дрвета, шетним стазама, 
отвореним спортским садржајима, клупама. 

Мостићи преко Школског потока и реке Рабас 
Предложени материјал је: пуно дрво.  

Степенице 
Предложени материјали су: пуно дрво; метална 
решетка за одвод; бетонска подлога је обавезна како 
би се регулисао одвод и спречило гомилање 
отпадака, и мора бити доступан за чишћење; камен 
који се визуелно уклапа са шарама суседних 
камених површина.  

Рампе 

Нагиби, рампе и сигурносна ограда морају да 
омогуће приступ особама са посебним потребама. 

III.2.5.3. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

Озелењавање и уређење окућница подразумева, пре 
свега очување и унапређење постојеће аутохтоне 
флоре. Окућнице одржавати чистим што значи 
уклањање било каквог смеће или шута као и 
остатака другог грађевинског материјала уз 
поштовање успостављених одредби о депоновање 
смећа. 

III.2.6.  Правила за ограђивање  

 
Дозвољено је ограђивање трафо-станице. Ограда 
мора да буде транспарентна, од дрвета или метала, 
са пуним делом (соклом) висине до 0,4 m, од 
камена, опеке или бетона. 
Обавезно је ограђивање зоне ППОВ и мерне 
станице за гасовод. Ограда мора да буде 
транспарентна, минималне висине 2 m.  
Простор око антенског стуба  (20-30м2) оградити. 
Ограду поставити на сопственој парцели или на 
граници парцеле у договору са суседом. Врата и 
капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. Минимална  висина ограде је 
2,0 m. 
Ограђивање парцела дозвољено је оградом до 0.9 m 
висине и изузетно за парцеле објеката 
индивидуалног становања /малих густина/ 
транспарентно до 1.2m висине. Транспарентном 
оградом се сматра она која има минималну 
прозирност од 25%. 
 
IV ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ 
 
Локације за даљу разраду, за које је обавезна израда 
јавног урбанистичко – архитектонског конкурса су: 

− Зоне А1, А1* (део Знаменитог места),  
− Зона А2 (део Знаменитог места) и   
− Зона А3 (Парк културе).  

Реализација само једне од ових целина, могућа је 
расписом пројектантског конкурса за ту целину, уз 
обавезно анкетно сагледавање шире целине. 
Након спровођења конкурса, обавезна је израда 
урбанистичког пројекта. 
Локације за даљу разраду, за које је обавезна израда 
урбанистичких пројеката су: 

- Зона А4 (Школско земљиште ОШ „Прота 
Матеја Ненадовић'') 
- Центар заједнице села (ЦЗС). У зони ЦЗС ( 

зоне В1, В2, В3 и В5)  обавезна је израда 
урбанистичких пројеката за појединачне парцеле 
према правилима из плана. 
 
V СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Овај План генералне регулације представља основ: 
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- за издавање локацијске дозволе за саобраћајне 
површине и инфраструктуру, односно парцеле за 
које је предвиђено непосредно спровођење; 

- за израду пројеката парцелације и 
препарцелације; и 
- за израду урбанистичких пројеката за парцеле 
за које је планирана та обавеза. 
 

VI ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Могућа је фазност изградње али тако да свака 
целина буде пропраћена техничком и саобраћајном 
инфраструктуром. 
− Фаза: просторна целина А са етапама А1, А2, 

А3, А4, А5, А6. 
− Фаза: просторна целина Б са етапама Б1, Б2, Б3, 

Б4. 
− Фаза: просторна целина В са етапама В1, В2, 

В3, В4, В5. 
А за остало се предвиђа сукцесиван развој, према 
могућностима. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Овим Планом прихватају се као стечене обавезе: 
 

- Сви потврђени урбанистички пројекти 
изградње издати до дана ступања на снагу 
овог Плана. 

- правоснажне локацијске дозволе у року 
важења 

- правоснажне грађевинске дозволе  у року 
важења 

Уколико се овим Планом мањи део неке 
парцеле за коју постоји стечена обавеза планира за 
површину јавне намене (проширење саобраћајнице), 
урбанистички параметри важе за површину парцеле 
која је наведена у урбанистичком пројекту, односно 
локацијској дозволи. Ова одредба важи само док су 
на снази стечене обавезе, односно, док се не уради 
нова парцелација. 

 
Саставни део Плана су: 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 
карта 01 – Границе и површине просторних целина  
карта 02 – Постојеће стање: намена површина са поделом на јавно и остало земљиште 1:2500 
карта 03 – Културна добра, археолошки локалитети и зоне заштите 1:2500 
карта 04 – План  претежне намене површина 1:2500 
карта 04а – План  претежне намене површина Знаменитог места Бранковина 1:2500 
карта 04б – План  претежне намене површина Центра заједнице села 1:2500 
карта 05 – План  саобраћаја са нивелацијом и регулацијом 1:2500 
карта 05а,б – Профили улица 1:2500 
карта 06 – Синхрон план 1:2500 
карта 07 – Начин спровођења плана 1:2500 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
Одлука о изради плана  
Одлука о проглашењу знаменитог места ''Бранковина'' за непокретно културно добро  
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа  
Анализа постојећег стања  
Концепт плана  
Извештај о стручној контроли концепта плана  
Извештај о стручној контроли нацрта плана   
Извештај о обављеном јавном увиду нацртa   
Извештај о обављеном поновном јавном увиду у нацрт плана  
Подлоге - графички прилози  

 
Овај план генералне регулације за део насељеног места Бранковина ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

Скупштина града Ваљева 
Број:  350-55/15-07 

Дана: 24. априла 2015. године 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 
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63.На основу члана 55. става 5. Закона о водама 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/12), и 
члана 35. став 1. тачка 4. Статута града Ваљева 
(„Службени гласник града Ваљева“ број 19/08), 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 
24.04.2015. године, донела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
1. УСВАЈА СЕ ОПЕРAТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ 
ОД ПОПЛАВА, за воде II реда града Ваљева за 
2015. годину. 
 
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
за воде II реда града Ваљева за 2015. годину 
објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:325-4/2015-02 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II- РЕДА ГРАДA ВАЉЕВA 

 
1. Увод 

 
1.1. Правна регулатива: 

 
Одбрана од поплава  на подручју града Ваљева 
организује се и спроводи у складу са: 
 
Закон о водама („Сл.Гласник РС“,бр.30/10); 
Закон о ванредним ситуацијама („Сл.Гласник 
РС“,бр.111/09 и 92/11 и 93/12); 
Општи план за одбрану од поплава за период од 
2012. до 2018.године, („Сл.Гласник РС“, бр.23/12) у 
даљем тексту „Општи план“;  
Оперативни план за одбрану од поплава 
Републике Србије („Сл.Гласник РС“, бр.16/2015), у 
даљем тексту „Републички оперативни план“;  
План заштите и спасавања од поплава града 
Ваљева (у даљем тексту „ План заштите и 
спасавања“);  
Одлука о утврђивању Пописа вода I реда 
(„Сл.Гласник РС“,број55/05,71/05-исправка,101/07 и 
65/08). 
 
2. ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ  ЗА ЕФИКАСНО 
СПРОВОЂЕЊЕ  ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
 
2.1. Хидрометеоролошки подаци  
 
Воде I реда су: Колубара, Јабланица, Обница, 
Љубостиња, акумулација Поцибрава, 
акумулација Градац и акумулација Каменица. 

 

Воде II реда су сви остали  водотоци на 
територији града Ваљева: Градац, Рабас,  Бања,  
Кривошија, Перајица, поток Липовац,  поток 
Крушик, поток Црнобара, поток Ђеновац и 
други. 
 
Град Ваљево по свом географском положају спада у 
брдско-планинско подручје, па је тиме условљено 
да на територији града скоро све текуће воде имају 
бујични режим течења. Највећи део ових вода 
протекне у виду поплавних таласа. Појава великих 
вода је последица већих интензивних падавина, 
наглог отапања снега, изразитијег нагиба терена, 
меандрирања свих равничарских токова у речној 
мрежи, постојања повећаних ерозивних процеса и 
уништавања шумског покривача. 
 
Поплаве на подручју града Ваљева постају све 
учесталије, интензивније, а у стању су да у 
најкраћем року и мање речне токове претворе у 
рушилачке бујице и ерозионе процесе (нанос, 
клизишта и одрони) које могу угрозити људске 
животе и материјална добра. 
 
Главну хидрографску мрежу града Ваљева, 
представља река Колубара са својим притокама.  
Према климатском сценарију о глобалном 
отопљењу ( IPCC), могу се очекивати све чешћи 
временски и климатски екстреми укључујући 
учесталије екстремне падавине и поплаве. Стога,  
адаптацију на очекиване климатске промене и 
појаву екстремних кишних падавина и појаву 
великих вода и поплава, треба узети као важну 
одредницу у доношењу планова даљег развоја 
града Ваљева. 
 
Подручје града Ваљева у периоду од 14 до 16. 
маја 2014.године захватиле су екстремне кишне 
падавине (317,6 mm). Количине падавина биле су 
рекордне и надмашиле су историјске максимуме 
(15.05.2014.године дневне падавине износиле су 
128 mm). 
 
Екстремно велике количине падавина условиле су 
пораст водостаја у сливу Колубаре и проузроковале 
велике бујичне поплаве на подручју града Ваљева. 
На хидролошкој станици Дом Културе Ваљево 
15.05.2014.године, измерен је историјски максимум 
водостаја од 340 cm, када је водомерна летва 
потопљена. Регистрован је протицај од 385 m3/s, 
када је уређај бујица оштетила и онемогућено је 
даље мерење протока.  
 
На готово свим хидролошким станицама (реке 
Колубара, Градац, Обница, Јабланица) које су биле 
захваћене великим водама забележени су 
максимални водостаји који су превазишли 
досадашње историјске водостаје. На реци 
Љубостињи нема инсталираних хидролошких 
станица. 
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Извршено је обележавање трага великих вода и 
снимање пада воденог огледала при максималним 
водостајима (Ваљево и Словац река Колубара, 
Дегурић река Градац и Бело Поље река Обница). 

 
Због урушених заштитних водних објеката на 
великом броју локалитета и речних деоница, 
одбрамбене линије су ван функције (услед чега су 
угрожени људски животи и материјална добра на 
штићеним подручјима). Из наведених разлога и 
даље су на снази мере ванредне одбране од 
поплава, проглашене у складу са Уредбом за 
утврђивање општег плана за одбрану од поплава за 
период од 2012. до 2018. године („ Службени 
гласник РС“, број 23/12 од 28.03.2012. године). 
 
Благовремена и прецизна прогноза падавина у 
бујичним сливовима, веома је важна за планирање 
мера одбране од поплава. Максимална количина 
падавина и интензитет током кратке, јаке и слабе 
кише морају бити идентификовани у реалном 
времену, јер оне могу довести до наглог 
пораставодостаја и стварање бујица и ерозије. 
 
Хидрометеорошка станица Ваљево РХМЗ 
прикуљене податке са кишомерних и хидролошких 
станица о количинама кишних падавина, водостају 
и протоку након извршене ране најаве 
метереолошке и хидролошке опасности, достављаће 
Оперативном центру 112 (1985) Ваљево и Штабу за 
ванредне ситуације града Ваљева (што до сада није 
био случај).  

Достављањем података података са кишомерних и 
водомерних станица у реалном времену, стварају се 
услови да надлежни органи града Ваљева прате 
развој ситуације и благовремено предузимају 
оперативне мере одбране од поплава и тиме у 
значајној мери ублаже последице поплава. 
 
2.2. Водотоци I-реда (надлежност ЈВП 
„Србијаводе“-ВПЦ”Сава-Дунав” Београд): 
 
2.2.1. Река Колубара 

 
Највећи и у водопривредном смислу најзначајнији 
водени ток је река Колубара са своја два изворишна 
крака (Јабланица и Обница) и притокама Градац, 
Рабас, Љубостиња, Бања, Кривошија и Лозничка 
река. 
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Река Колубара је регулисана у дужини од 11.899 m', 
а деоница кроз град Ваљево у дужини од 5.096 m' 
(ст. 0+000 – 5+096). 
Ова деоница почиње од стационаже 0+000 код 
Сточне пијаце и у дужини од 295 m' је урађена 
регулација као двогубо корито. Форланд је 
поплочан бетонским плочама, а косине минор, мајор 
корита урађене од камена у цементном малтеру. 
Насип се коси ручно и машински. 
Следећа деоница 0+295 – 1+330 је природни ток  
река Колубаре густо обрастао коровом и меким 
лишћарима у дужини од 1035 m'. 
Изливна грађевина 1+330 – 1+575 обухвата наставак 
регулације, корито је двогубо. Минор и мајор 
корито, као и дно, урађени су од камена у 
цементном малтеру, форланд је затрављен. На овом 
делу регулације настала су оштећења и то: изливна 
грађевина (1+330) и оштећење форланда (1+330 – 
1+430). 
Следећи деоница је код железничког моста, 
стационажа 1+575 – 2+587, корито двогубо, 
форланд затрављен. Ушће реке Градца у 
рекуКолубару (2+577), јаза (2+547) оптерећује ову 
деоницу вученим наносом у низводном делу. 
Деоница поред Дома културе 2+587 – 3+640 такође 
је урађена од камена у цементном малтеру, погодна 
за одржавање машинским путем. Облога мајор 
корита се мора ручно чистити а неопходна су и 
хемијска средства, приметне су и знатне количине 
наноса у кориту реке па је неопходно и то очистити. 
Ова деоница се мора косити минимум 4-6 пута 
годишње. 
До моста на Јадру 3+640 – 4+260 регулација је 
урађена од камена у цементном малтеру, а форланд 
је делимично затрављен, а један део поплочан 
бетонским плочама. У кривинама, урађени су 
консолидациони појасеви, дно је од камена у 
цементном малтеру и знатно је оштећено. 
Одржавање је машинско, а облога се мора чистити 
ручно и хемијским средствима. 
Наставак изградње регулације од 4+260 – 4+806, до 
бетонског чешља, је у току. 
Деоница поред Пиваре је урађена у виду 
рекреационог простора са ширином тока од 40 m. 
Међутим, баш та превелика ширина корита 
условила је прекомерно таложење наноса на овој 
деоници (4+806 – 5+096). Одржавање на овом делу 
реке Колубаре се изводи машински и ручно. 
Лева и десна одбрамбена линија испресецана је 
мостовима, а између њих густо постављене зграде, 
тако да је у случају одбране од поплава на овим 
просторима тешко реаговати. 
Посматрани сливни базени Јабланице и Обнице 
формирају код Ваљева реку Колубару. Кроз град 
траса корита реке Колубаре протиче подужно у 
правцу развоја града. 
Сливно подручје износи П=340 км2. 
Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 816 м3/с 

Q = 3,94 м3/с (средњи вишегодишњи протицај 
воде). 
Скоро целом својом дужином изведена је регулација 
корита реке Колубаре. 
Употребљена су два типска профила корита реке за 
регулацију. 
Први узводни је трапезног облика са кинетом. 
Камена облога изведена на зидовима обале и 
кинете. У кориту местимично изведени прагови. 
Други профил корита је асиметричан, двоструког 
облика са минор и мајор коритом. Косине обложене 
каменом и местимично у дну корита изведени 
прагови. 
Остаје да се изведе регулација корита у дужини око 
4,0 km кроз нови део површина који се предвиђа 
ГУП-ом. 
 
У разматрању оствареног степена заштите дуж р. 
Колубаре у Ваљеву треба имати у виду и да је у 
Водопривредној  Основи Србије из 1995.г. 
стогодишња велика вода процењена на 305 m3/s. 
Према приказаним меродавним великим водама 
усвојеним у пројектима, може се закључити да је 
дуж р. Колубаре кроз Ваљево остварена заштита 
од стогодишње велике воде. 
 
Поплаве из маја 2014.године указују да постојећи 
системи заштите од поплава града Ваљева нису 
довољни да обезбеде прихват и протицај великих 
вода већих од 100-годишњих на подручјима 
угроженим поплавама и неопходно је хитно 
приступити пројектовању и изградњи система 
система заштите од поплава који ће ризик од 
поплава ублажити и обезбедити потребан ниво 
заштите. 
Санација оштећења на регулацији р.Колубаре кроз 
града Ваљево настала у мајским поплава 
2014.године су у току. Завршетак радова на 
санацији планиран је за јун 2015.године. 

Посебну пажњу треба обратити одржавању и 
реконструкцији објаката кишне канализације и 
улива атмосферских вода из градске канализације у 
корито тока реке. 

 
2.2.2. Река Обница  
Река Обница настаје од Станине и Врагочанске реке 
и има дужину тока од 21 км. У Ваљеву код 
Ваљевске пиваре на ушћу са реком Јабланицом  
настаје река Колубара. С обзиром да Статину и 
Врагочанску реку чине многобројни планински 
водотоци, у горењем делу тока услед великог 
падавина и наглог отапања снега река Обница има 
бујични режим, док је у доњем делу тока проток 
воде мирнији, делимично због равничарског терена, 
а већим делом због бетонске бране – "Чешља" на 
реци Колубари код „Пиваре“, који врши успор тока 
и изазива таложење наноса. Корито Обнице је 
нерегулисано. 



Страна 56                        Службени гласник града Ваљева                     24.  април   2015. године Број  4 

 

При интензивним и обилним падавинама река 
Обница у самом граду Ваљеву може изливањем 
воде да угрози становнике у насељу 
"Веселиновићи", са 20-30 стамбених и других 
објеката, као и штићенике, запослене и објекте 
Казнено-поправног завода "Ваљево". 
Потребно је ивршити санацију – надвишење десно 
обалног насипа реке  Обнице код насеља 
"Веселиновићи", од улице Суботичке до Казнено –
поправног завода"Ваљево" и извршити чишћење и 
профилисање корита реке од „Веселиновића моста“ 
до ушћа у реку Колубару. 
Узводно од КПЗ "Ваљево" река Обница својим 
изливањем наноси штету пољопривредним – 
ратарским културама засејаним на парцелама 
непосредно уз реку. 
Последњих око 1,2 km река Обница протиче кроз 
урбанизовани део града. 
Сливно подручје износи П=187 km2 (Бело Поље). 
Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 543 m3/с 
Qо = 1,9 m3/с (средњи протицај) 

Корито је доста фиксирано у терен. Површине тј. 
падине поред реке нису још изграђене те за сада не 
постоје потребе за неким регулационим радовима 
сем на локалним местима и местима улива 
атмосферске канализације. Ако се користи јавно 
купалиште уливе атмосферске канализације извести 
испод јавног купатила. 
 
2.2.3. Река Јабланица 
Последњих 500-600 метара река Јабланица протиче 
кроз урбанизовани део града. 
Корито је нерегулисано целом својом дужином. 
Сливно подручје износи П=163 km2 (Седлари). 
Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 540 m3/с 
Qо = 1,79 m3/с (средњи протицај) 
На реци Јабланици у завршној фази је 

изградња хидро-акумулације «Ровни», која ће 
поред водоснабдевања имати и важну функцију у 

заштити од поплава града Ваљева. Завршетак 
радове очекује се у току 2015. године. 

 
Корито је доста фиксирано у терен. Површине тј. 
падине поред реке нису још изграђене те за сада не 
постоје потребе за неким регулационим радовима 
сем на локалним местима и местима улива 
атмосферске канализације.  
Преграда бр. 1 се налази у главном току (средњем 
току) реке Јабланице на стационажи км 7+46.00. 
Преграда је корисне висине 3 м и изграђена је од 
камена у цементном малтеру. 
Преграда бр. 2 се налази у главном току (горњи ток) 
рекеЈабланице на стационажи км 0+32.00. Преграда 
је корисне висине 2 м и изграђена је од бетона МБ-
20. 
Преграда бр. 3 се налази у главном току (горњи ток) 
рекеЈабланице на стационажи км 12+77.00. 
Преграда је корисне висине 2,40 м и изграђена је од 
бетона МБ-20. 
2.2.4. Река Љубостиња 
Река Љубостиња  од ушћа у р.Колубару узводно, 
регулисана је до моста на шабачком путу, у дужини 
од 4.176 m' (ст. 0+000 – 4+176). 
Од улива у р.Колубару па до стационаже 0+359, 
регулација је урађена као двогубо корито. Минор 
корито је обложено каменом у цементном малтеру 
(обрасло коровом), без фуговања спојница. 
Форланди су затрављени, као и косине мајор 
корита. Просечна ширина круне насипа износи 2 m. 
Кошење се обавља 100% машински. Ова деоница је 
приступачна за одбрану од поплава. 
Од 0+359 – 1+416 регулација је урађена као 
једногубо корито делимично обложено кцм., дно 
корита је урађено од бетона. Кошење се врши ручно 
и машински. 
Од 1+416 – 2+712, деоница од дуплих трака до 
болнице, је урађена такође као једногубо корито 
чије су косине у целости обложене кцм. Коси се 
машински. 
Од 2+712 – 3+651, регулација је урађена као 
двогубо корито.
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Дно је Минор корито је обложено кцм. бетонско, 
форланди, косине мајор корита, насип су 
затрављени. Коси се 85% машински, 15% ручно. 
Од 3+651 – 4+176, регулација је изведена као 
једногубо корито обложено кцм. Ова деоница се 
100% ручно коси. 
Оштећења која су се јавила на делу од 1+416 – 
4+176, услед поплаве 1995. године, углавном су 
санирана, осим поправке облоге на стационажи 
1+405 (обезбеђење моста). 
На делу кроз фабрички круг "Србијанке" 1+042 
долази до већег таложења наноса, појаве контра 
пада, што ствара успор и спорије отицање воде. 
Исто се дешава на делу моста код стоваришта 
"Попекс" (0+575) у дужини од 255 m', односно до 
прелаза из једногубог у двогубо корито. На овом 
делу, код "Попекса", дошло је и до оштећења дна 
корита, као и до смањења протицајног профила, 
(мост код ''Попекса''смањује протицајни профил 
како по висини тако и по ширини). 
Надземне инсталације које су постављене у 
"Србијанци" не налазе се на одговарајућој висини. 
На ушћу реке Љубостиње у реку Колубару дошло је 
до оштећења у дужини од 20 m', односно, потпуно је 
разрушен тај део регулације реке Љубостиње. 
Од шабачког пута до моста у Душановој улици 300 
m' је нерегулисано. Од моста узводно регулисано је 
150 m', 200 m' зацевљење ø 1500 mm. 
Река Љубостиња је врло кратког тока (9,2 км) и 
малог слива (16,6 км2) и чини леву притоку  реке 
Колубаре. На дужини од 4 км протиче кроз 
стамбену и индустријску зону. С обзиром на 
конфигурацију терена, у свом горњем току је 
бујична и брза. Иста је регулисана од ушћа у реку 
Колубару до уливне грађевине у Ђердапској улици у 
дужини од 4.975 м. Регулација је извршена за 
хиљадугодишњу воду тако да је изливање ове реке, 
мало вероватно. Узводно од уливне грађевине 
корито реке није регулисано. Десна обала је 
нарушена а корито делом засуто наносом што може 
довести до изливања воде и угрожавања постојећих 
стамбених и пословних објеката на простору између 
Ђердапске улице и Шабачког пута. 
Неопходно је извршити постављање меродавног 
водомера на регулисаном делу реке Љубостиње у 
циљу праћења пораста водостаја и проглашења 
редовне и ванредне одбране од поплава. 
На реци Љубостињи неопходно је преко 
инспекцијског надзора, налагати мере у циљу 
реконструкције постојећих мостова бесправно 
изграђених и уклањање других објеката и 
инсталација који утичу на промене у водном 
режиму. 
Дужина тока је Л=9,2 km. 
Сливно подручје износи П=16,61 km2. 
Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 57,5 m3/с 
Q = 0,32 m3/с (средњи вишегодишњи 

протицај воде) 

Дужина воденог тока кроз град износи Л=3,5 km. 
Дужина за регулацију Л=4,88 km. Целом својом 
дужином кроз град ток је регулисан затвореним 
профилима сем мањег дела и дела кроз  простор 
фабрике  "Србијанка". 
 
2.2.5. Брана са  акумулацијом  „Каменица“ на 
реци Каменици 
Брана Каменица је изграђена на истоименој реци 
око 2 км узводно од насеља Горња Каменица (у 
близини засеока Радојчићи). а око 30 км од Ваљева 
и налази се на сектору С.5. и деоници С.5.2. Река 
Каменица је лева притока реке Обнице и оне заједно 
припадају сливу реке Колубаре. Површина слива 
реке Каменице је 6,5 км2 од чега је узводно од 
профила бране 2,7 км2. Локација и висина бране 
усвојени су након анализе различитих природних 
(хидролошких, топографских, геолошких) и 
друштвено-политичких (положај насеља, потребе 
становништва, намена објекта и др.) фактора. Уз 
уважавање наведених услова и потреба усвојена је 
висина бране од Х=12 м, чиме је дефинисана кота 
круне бране ККБ=374,0 мнм. 
Формирана акумулација је запремине 240 000 мЗ 
(КНУ) односно 400 000 мЗ (до КМУ). Основна 
намена ове бране и акумулације треба да буде 
изравњање вода чиме би се обезбедило 
водоснабдевање Горње Каменице. Планирано је да 
акумулација оствари и друге водопривредне 
функције као што су: прихватање и трансформација 
поплавних таласа (заштита од поплава), 
наводњавање, као и стварање услова за различите 
спортско-рекреативне активности. 
 
2.2.6. Брана са акумулацијом „Поцибрава“ на реци 
Поцибрави  
Брана Поцибрава налази се у Петници, месту у 
близини Ваљева. Припада сектору С.5. и деоници 
С.5.2. по Оперативном плану одбране од поплава. 
Брана је подигнута на истоименом потоку и са 
радовима је почето 1987. године, а радови су 
завршени 1989. 
Висина бране износи 12,50 м, а њена дужина по 
круни бране је 191 м. У тело бране је уграђено 
48.000 м3 материјала и припада типу насутих 
земљаних брана. 
Сталан ниво воде у акумулацији одржава се уз 
помоћ евакуатора(цев Ø1200) чија је кота нижа 1,5м 
од круне бочног прелива. Овим се обезбедио 
потребан простор за пријем поплавног таласа. 
Максималне воде се евакуишу бочним преливом и 
брзотоком, а воде се даље сабирним каналом 
спроводе у стари ток реке, а потом у главни 
реципијент - реку Бању. 
Главна функција ове бране је заштита насеља, 
пољопривредпог земљишта и спортско-
рекреативног центра у Петници. 

 
2.3. Водотоци II- реда (надлежност Града 
Ваљева): 
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2.3.1. Река Градац 
Река Градац настаје од реке Забаве и Буковске реке.  
Корито рекеГрадац, од ушћа у реке Колубару 
узводно регулисано је у дужини од 191 m' (ст. 0+000 
– 0+191) у којој је као меродаван за овај водоток 
увојен максимални протицај од 158 м3/сек. 

Регулација реке Градац је урађена као двогубо 
корито. Минор корито и део косина мајор корита су 
обложени каменом у цементном малтеру. Форланди 
су затрављени и у добром стању.  

 
 
 
 

 
 
Кошење се обавља машински, осим дела косина 
мајор корита, које се косе ручно (8%). 
Обзиром да је то деоница која је у граду, облога се 
мора чистити и ручно и хербицидисати. 
Река Градац  је понорница. Део речног корита у 
коме се повремено губи површинска вода је Суваја, 
дужине 5 км. Понирућа вода тек под селом Богатић 
избија из веома јаких врела – Коловрата и Зеленица. 
Одатле рекаГрадац тече површином терена до ушћа 
у реку Колубару. С обзиром да је ова река бујична, 
брза и ерозивна представља опасност и може да 
угрози постојеће стамбене и пословне објекте у 
улици Прва бразда, конструкцију челичног 
путничког моста и бетонске стубове железничких 
мостова. Средњи вишегодишњи протицај  р.Градац 
износи око 3 м3/сек. 
На рециГрадац налазе се 4 ретардационе преграде 
Преграда бр. 1 је корисне висине 4 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 4+200  
Преграда бр. 2 је корисне висине 4 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 13+100  
Преграда бр.3 је корисне висине 3,5 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 16+600  
Преграда бр. 4 је корисне висине 4 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 18+500  
Пројекат преграда је рађен 1968. године. 

Регулација корита рекеГрадац извршена је на 
деоници од ушћа у реку Колубару узводно до 
пешачког моста у дужини од 240 м, у којој је као 
меродаван за овај водоток усвојен максимални 
протицај од 158 м3/сек. 
Попречни профил регулисаног корита има двогуби 
облик. Минор корито и косине мајор корита су 
обложене каменом у цементном малтеру, док су 
форланди затрављени. 
Последњих око 2,0 km рекеГрадац протиче кроз 
урбанизовани део града. Корито је нерегулисано сем 
места улива у реку Колубару и дела места преграде 
које је одређено за јавно купање. 
Сливно подручје износи П=156 km2 (Дегурић). 
Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 540 m3/с 
Q = 3,05 m3/с (средњи вишегодишњи 

протицај воде) 
Корито рекеГрадац урезано је у терен падине, поред 
реке  за сада не постоје потребе за неким 
регулационим радовима сем на локалним местима и 
местима улива воде атмосферске канализације. 
Постоји преграда која има за циљ стварање мале 
акумулације за јавно купалиште. Потребен су мање 
доградње и одржавање објекта у исправном стању. 
Нема потребе за неким већим улагањима ради 
регулације корита реке сем на локалним местима и 
местима улива атмосферске канализације. 
Испуштање атмосферске канализације извести 
испод јавног купалишта. 
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2.3.2. Река Бања  
Река Бања је десна притока рекеКолубаре и настаје 
од карстног врела који се јавља у Петничкој великој 
пећини. Тече ка северо-истоку до Белошевца и на 
том делу је дно долине широко око 300 м и под 
културом. Лева страна долине је благо нагнута, док 
је десна стрма. Код Белошевца се спаја са долином 
Колубаре. На том делу Бања тече од запада ка 
истоку и улива се у реку Колубару код Беле Стене. 
Дужина водотока износи око 7 км. 
У горњем делу тока река Бања прима воде два 
потока Врело (Поцибрава) и Безименог потока. 
Врело је мали поток који настаје од слабог извора и 
нема довољно воде да би се у сушном периоду 
нормално одржавао. Безимени поток настаје 
спајањем повремених водотока у јаругама код 
с.Клинци. Воду имају само у периоду великих киша 
и отапања снега. 
Река Бања од ушћа у реку Колубару узводно 
регулисана је у дужини од 200 m (ст. 0+000 – 
0+200). Врло се често излива из свог корита 
изазивајући знатне материјалне штете. Корито реке 
Бање је врло мало и нерегулисано. Због пута који је 
виши од околине терена, при изливању воде дoлази 
до задржавања исте и плављења површина, 
стамбених и помоћних објеката и индустријских 
капацитета. 
Слив реке Бање обухвата површине од око 28 км2. 
Дужина водотока износи око 7 км. 

 
2.3.3. Река Перајица  
Река Перајица има површину слива од 5,44 км2 и 
угрожава око 10 стамбених објеката и подручје у и 
око Индустријске зоне «Стефил». С обзиром да је 
локација индустријске зоне нижа од  реке Перајице, 
и поред извршених земљаних радова са насипом, 
заштита од поплава није потпуно регулисана. 
Река Перајица је лева притока рекеКолубаре, 
регулисан је у дужини од 1.342 m'. Регулација је 
изведена у земљи са нагибом косина 1:1,5, осим на 
делу поред фабрике где је обложен каменом у 
цементном малтеру. 
Вршити чишћење корита рекеПерајице од растиња и 
наноса узводно од пута М-4. 
 
2.3.4. Река Рабас 
Река Рабас је веће лева притока реке Колубаре, 
дужине 28,85 км са површином слива од 79,9 км2. 
Просечна ширина слива му је 3,28 км. Извире испод 
Јаутинског виса (474 м). У горњем току река Рабас 
је брза, па бујичне воде изазивају брзо пуњење 
корита и изливање, услед чега у нижем делу тока 
долази до плављења око 200 ха обрадивих 
површина у селима Дуљај, Попучке и Лукавац. 
Корито реке Рабас није регулисано и посебно у 
доњем делу тока има доста меандри. 
Вршити чишћење корита рекеРабас растиња и 
наноса узводно од пута М-4. 
 

2.3.5. Поток Црнобара 

Поток Црнобара је десна притока реке Рабас, 
дужине 1,86 км. Извориште канала је на коти 
156мнм а ушћа 150м. Корито потока. Црнобара 
није регулисана и пресеца магистрални пут м-4. 
Потребно је редовно чистити канал узводно од 
магистралног пута. 
 
2.3.6. Река Кривошија 
Река Кривошија је десна притока реке Колубаре, 
дужина по главном току је 8,2км. Слив је лепезаст 
што условљава брзу концентрацију поплавног 
таласа. Кривошија настаје од два потока Врела и 
Млакве. Извориште је на 255мнм а ушће на коти 
154мнм. Пад по главном току износи 1,21%. 
Површина слива износи П=29км2. Протицај 
вероватноће појаве 1%(стогодишњи) износи 53,8м3. 
 
2.3.7. Поток Шеварице 
Поток Шеварице је лева притока реке Љубостиње. 
Површина слива потока Шеварица је 3,73км2. 
Протицај вероватноће појаве 1%(стогодишњи) 
износи 15,5м3/s. Средња надморска висина слива 
износи 259мнм. 
 
2.3.8. Поток Ђеновац 
Поток Ђеновац је лева притока реке Љубостиње. 
Површина слива потока Ђеновац је 3,40км2. 
Протицај вероватноће појаве 1%(стогодишњи) 
износи 19,9м3/s. Средња надморска висина слива 
износи 238мнм. Дужина по главном току износи 
2,94км. 
 
2.3.9. Поток Крушик, од ушћа у реку Колубару 
узводно регулисана је у дужини од 437 m' (ст. 0+000 
– 0+437). Обложен је бетонским плочама, а дно је од 
бетона. 
 
2.3.10. Поток Липовац 
Поток Липовац је десна притока Колубаре, 
регулисан је у дужини од 310 m' (ст. 0+000 – 0+310), 
улива се у регулисани ток код Сточне пијаце. 
Минор корито је урађено од бетонских плоча, а дно 
од бетона, а улив је преко цеви Ø1000 постављен у 
деснообални насип. Коси се 100% ручно 
Ушће у реке Колубару је оштећено и неопходно је 
извршити поправку облоге, израдити главу изливну 
и поставити жабљи поклопац.  
 
2.4. Закључци из  Процена угрожености  
И поред недоношења Прелиминарне процене ризика 
од поплава, Карте угрожености, Карте ризика од 
поплава и Процене угрожености Републике Србије, 
стручне службе града Ваљева израдиле су предлог 
Процене угрожености града Ваљева (у току је 
поступак  доношења). 
Процена угрожености града Ваљева је основа за 
израду Плана заштите и спасавања од поплава у 
ванредним ситуацијама и спровођење мера заштите 
од поплава, којим се обезбеђује планирање, 
изградња, одржавање и управљање водним 
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објектима за заштиту од поплава и спровођење 
одбране од поплава. 

Закључци о угрожености од поплава на 
територији Града Ваљева 

 
1.Процена угрожености од поплава је 

урађена на основу параметара из великих мајских 
поплава 2014.године и историјских поплава и 
студије угрожености од поплава који је израдио 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 
Београд. 

2.Сви водотоци Града Ваљева имају 
претежно бујични карактер, хидролошког режима, 
поплаве на њима имају изразито бујичне 
карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте уз 
упоредо јављање бујичне лаве, одрона и клизишта. 

3.Постојећи системи заштите од поплава на 
подручју града Ваљева нису довољни да обезбеде 
заштиту угрожених подручја у случају појаве 
великих вода већих од 100-годишњих.   

4.Уобичајени приступ у одбрани од великих 
вода са увођењем степена редовне и ванредне 
одбране није могуће применити код водотока са 
бујичним режимом па се код њих морају применити 
превентивне мере заштите, које се спроводе у 
периоду пре поплава.  

5.Време од уочавања кишних облака до 
појаве максималног протицаја траје најчешће од 
неколико сати до неколико дана што представља 
довољно времена да се изврши обавештавање 
грађана о предстојећој опасности која може да 
угрози њихово здравље, животе и имовину.  

6.Одбрану од поплава за воде I-реда, као и 
одржавања акумулација, спроводе ЈВП 
"Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" и ПД "Ерозија"  
Поп Лукина 6, Ваљево 

7.Одбрана од поплава на водотоцима  II- реда  
у надлежности је Града Ваљева. 
Град Ваљево сваке године израђује и доноси 
Оперативни план одбране од поплава за воде II-
реда. Планове одбране од поплава доносе и 

предузећа и др. правна лица чија имовина може 
бити угрожена. Водоток Колубаре низводно од 
регулисаног градског тока као и нерегулисани 
водотокови Обнице, Јабланице, Бање, Рабаса, 
Кланичке реке и др. код појаве великих вода могу 
плавити 800-1500 ха обрадивих површина 
изазивајући штету на засејаним културама од 30 до 
100%. 

8.У циљу спречавања настајања поплава и 
умањења штетних последица на нерегулисаним 
водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати 
превентивне мере заштите од поплава.  

9.У случају настанка великих 
катастрофалних поплава које могу угрозити 
становништво и материјална добра, Окружни штаб 
за ванредне ситуације Колубарског управног округа 
у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације града 
Ваљева, непосредно учествују у организовању и 
спровођењу мера и активности на одбрани од 
поплава ангажовању снага и средстава система 
заштите и спасавања. 

10.Систем ране најаве метереолошке и 
хидролошке опасности и раног упозоравња, 
обавештавања и узбуњивања са својим елементим 
обезбедиће благовремено откривање опасности, 
праћење и обавештавање снага заштите и 
спасавања, надлежних органа, организација, 
команди Војске Србије и становништву. У случају 
непосредног угрожавања становништва обезбедиће 
обавештавање и узбуњивање на угроженом 
подручју. 

11.Планом заштите и спасавања од поплава 
града Ваљева предвидети могућности ангажовање 
снага и средстава Војске Србије и МУП-а на 
пружању помоћи угроженом и пострадалом 
становништву.   

12 Руковођење и координацију ангажованих 
снага и средстава на подручју града Ваљева у 
одбрани од поплава, након проглашења ванредне 
ситуације вршиће Штаб за ванредне ситуације града 
Ваљева. 

 
3.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 
МЕРОДАВНИ ВОДОМЕРИ У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ  
 

Река 
Меродавни 
водомер 

Тренутни 
Водостај 

Редовна 
Одбрана 

Ванредна 
одбрана 

Максимално 
опажени водостај 

Обница Бело Поље  +200 +275 +391 
Јабланица Седлари  +235 +295 +384 

Колубара 

Ваљево (Д.К.)(д)     +150 +200 +230 (21.6.10) 
Словац (д)      ВуНН ВиКН +461 
Бели Брод (д)            +430 +530 +737 (23.6.10) 
Дражевац (д)     +640 +800 +920 (24.6.10) 

Градац Дегурић  +175 +200 +223 
Љубостиња      
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- д – дигиталне мерне станице 
- ВуНН - водостај у ножици насипа 
- ВиКН - водостај 1.метар до круне насипа 
 
Одбрану од поплава од спољних вода на водама I-
реда по фазама одбране проглашава и укида 
наредбом руководилац на водном подручју на 
предлог секторског руководиоца, а у складу са 
условима и критеријумима утврђеним Оперативним 
планом одбране од поплава за 2015.годину. 
Наредба о проглашењу и укидању одбране од 
поплава на водама I-реда, доставља се ВО „Ерозија“ 
Ваљево, које спроводи одбрану од поплава, односно 
секторском руководиоцу, главним руководиоцима, 
главном координатору и координатору, 
Републичком центру за обавештавање МУП-а и 
Штабу за ванредне ситуације града Ваљева. 
 
Редовну и ванредну одбрану од поплава на водама 
II-реда на којима се спроводи одбрана од поплава, 
проглашава Штаб за ванредне ситуације града 
Ваљева. 
 
Уобичајени приступ одбрани од великих вода на 
већим рекама са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране није могуће применити код 
водотока са бујичним хидролошким режимом. 
Нагли надолазак и кратко трајање великих вода 
најчешће не оставља довољно времена ни за 
проглашавање одбране од поплава (која никад не 
може бити "редовна" већ само "ванредна").  
У већини бујичних поплава до сада, на подручју 
града Ваљева, углавном није било времена за 
предузимање активне мере одбране од поплава. 
Интервенисало се на изградњи заштитних насипа, 
уклањању вученог наноса код мостова у циљу 
обезбеђења већег протицаја и спречавања настајања 
загушења и предузимања мера на уклањању 
површинских вода, прокопавањем каналске мреже. 
Углавном су спровођене активности на ублажавању 
и санацији насталих последица. 
У редовној одбрани од поплава водопривредна 
организација “Ерозија“ Ваљево, ул.Поп Лукина 6, 
дужно је да обезбеди свакодневно осмочасновно 
дежурство руководећег особља (по Оперативном 
плану одбране од поплава). 
У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује 
се особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 
часова). 
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4. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 
4.1.Шема руковођења и координације са субјектима одбране од поплава 
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4.2. Одбрана од поплава на водама I-реда 
 
Одбрану од поплава на водама I-реда на подручју 
града Ваљева, организује и спроводи Јавно 
водопривредно предузеће „Србијаводе“ у складу са 
Оперативним планом одбране од поплава за воде I-
реда („Сл.Гласник РС“,бр.16/2015) 
 
Извод из републичког оперативног плана за воде  
I реда.  
 
Оперативни план одбране од поплава за 2015 год. 
који доноси Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде поред назива сектора и 
деоница садржи и називе предузећа и организација 
које врше одбрану и имена одговорних лица, 
потребна средства, као и критеријуме за проглашење 
редовне и ванредне одбране од поплава. 

Одговорна лица и називи предузећа 
надлежних за организовање и спровођење одбране 
од поплава на подручју Републике Србије и града 
Ваљева доноси: МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Београд тел. 011/311-
53-70, 201-33-60, 201-33-47 e-mail: 
vodoprivreda@minpolj.gov.rs За координацију 
одбране од поплава на јединственом водном 
простору Републике Србије, задужен је: 
 

- Миодраг Пјешчић, главни координатор 
одбране од поплава – 064/834-10-02 
- Горан Камчев,тел.011/201-33-69 e-
mail:goran.kamcev@minpolj.gov.rs 
- Оливера Јанковић, тел. 011/201-33-38, e-mail: 
olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 
- ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Булевар уметности 2а, 
Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82; факс 
011/311-94-03 
e-mail: odbrana@srbijavode.rs 
- ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВЕ: 
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07 e-mail: 
goran.puzovic@srbijavode.rs 
- ЗАМЕНИКА за спољне воде и загушење 
ледом: 
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03 e-mail: 
zvonimir.kocic@srbijavode.rs 
- ЗАМЕНИК за унутрашње воде:  
Бранко Спасић,моб.064/840-40-14 
- ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" ВПЦ "САВА –
ДУНАВ", Бродарска 3, Н. Београд 
тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-
00; 
факс 011/311-29-27, 201-81-12, e-mail: 
vpcsava@srbijavode.rs 
- РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: 

Директор:Душан Панић моб.064/840-41-00 e-
mail: dusan.panic@srbijavode.rs 
- ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ: 
Бранко Ћамиловић, моб. 064/840-40-26 e-mail: 
branko.camilovic@srbijavode.rs 
- ПОМОЋНИК за С.5.1 и С.5.2.: 
Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, e-
mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs 
- ПОМОЋНИК за С.5.3 и С.5.4. 
-Жарко Дракулић, моб.064/840-40-78 ВПЦ 

"САВА –ДУНАВ", Н. Београд 011/21431-40 
За деонице С.5.1, (град Ваљево) 
- П.Д.“Ерозија“ а.д.,Ваљево 
Тел.014/227-311, факс 014/227-330 
Е-mail erozijava@open.telekom.rs 
- Директор: Милена Гајић моб.066-821-75-04 
- Ђорђе Малешевић, моб.064/646-96-45 
- Александар Стојаковић моб.064-646-96-49 
- ПОМОЋНИК Љубиша Миљковић моб.064-
840-40-16 
e-mail:ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs ВПЦ 
"САВА –ДУНАВ",РЈ.“Шабац“ тел.015-346-086  

 
За руковођењем заштитом од свих врста 
елементарних и других већих непогода, на нивоу 
града Ваљева, Одлуком Скупштине Града образован 
је Штаб за ванредне ситуације града Ваљева.  
Командант штаба је Градоначелник града Ваљева. 
Заменик команданта је заменик градоначелника. 
Начелник штаба је руководилац надлежне службе 
(Сектора за ванредне ситуације). Чланови ШВС су:  
- чланови извршних органа града у чијем делокругу 
су послови из области: здравља, пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, рада и социјалне 
политике, заштите животне средине;  
- представници градских органа управе у чијем 
делокругу су послови из области саобраћаја, 
грађевине, енергетике, информисања, трговине и 
услуга.  
- руководиоци јавних предузећа, привредних 
друштава, руководиоци јединица одбране, полиције, 
хуманитарних организација, удружења грађана, 
других правних лица и установа у чијем делокругу 
су послови од значаја за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама; 
 
4.3. Одбрана од поплава на водама II- реда 
 
Ради заштите од поплава надлежни органи града 
Ваљева обезбеђују планирање, изградњу, одржавање 
и управљање водним објектима за заштиту од 
поплава, уређење водотока и извођење других мера 
и радова.  
Одбрану од поплава на водама II-реда организује и 
спроводе надлежни органи града Ваљева. 
 
4.4. Одбрана од поплава након проглашења 
ванредне ситуације 
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За координацију и руковођење заштитом и 
спасавањем у ванредним ситуацијама у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама и другим 
прописима, Скупштина града Ваљева образовала је 
Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, као 
стручно оперативно тело  
 
4.5  Стручно оперативни тим за поплаве 

 
За извршавање специфичних задатака заштите и 
спасавања, Штаб за ванредне ситуације града 
Ваљева, образовао је Стручно-оперативни тим за 
поплаве (СОТ), кога чине стручњаци из ове области.  
 
За потребе руковођења акцијама заштите и 
спасавања у месним заједницама, селима, насељима, 
стамбеним зградама и привредним друштвима и 
другим правним лицима, постављени су повереници 
цивилне заштите. 

 
5. СНАГЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 
Снаге заштите и спасавања су: 
 
Штаб за ванредне ситуације града Ваљева 
Овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и 
спасавање 
Јединице цивилне заштите, 
Повереници цивилне заштите, 
Ватрогасно-спасилачке јединице, 
Полиција, 
Војска Србије, 
 
Повереници цивилне заштите 

Повереници и заменици повереника у насељеним 
местима, органима државне и локалне управе, 
привредним друштвима и другим правним лицима 
предузимају мере и активности на учешћу грађана и 
запослених у спровођењу личне, узајамне и 
колективне заштите и спровођењу мера одбране од 
поплава. Повереници и заменици повереника у 
насељима предузимају непосредне мере за учешће 
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите и личне, узајамне и колективне заштите и 
руководи јединицама цивилне заштите опште 
намене. Грађани на угроженим и настрадалим 
подручјима дужни су да поступају у складу са 
упутствима повереника, односно заменика 
повереника 

Овлашћена и оспособљена правна лица  
 
Овлашћена и оспособљена правна лица врше 
заштиту и спасавање грађана, материјалних и других 
добара у случају опасности и несрећа изазваних 
елементарним непогодама и другим несрећама у 
складу са својом делатношћу, као и задацима које им 
нареди Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, 

Окружни штаб за ванредне ситуације Колубарског  
правног Округа  и Републички штаб за ванредне 
ситуације. 
 
Овлашћена и оспособљена правна лица дужна су у 
периоду пре поплава да плански прилагоде своје 
капацитете и организацију за извршавање задатака 
заштите и спасавања од поплава. 
 
Град Ваљево дужан је да Оспособљеним правним 
лицима које је одредила Скупштина града Ваљева, 
уговором обезбеђује накнаду стварних трошкова за 
спровођење припрема и ангажовање у извршавању 
мера и задатака цивилне заштите. 

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева 
обавља следеће послове:  

1) руководи и координира рад субјеката система 
заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака; 

2) руководи и координира спровођење мера и 
задатака цивилне заштите; 

2а) руководи и координира спровођење мера и 
задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и 
смањења угрожености и ризика од будућих 
ванредних ситуација; 

3) разматра и даје мишљење на предлог Процене 
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 

4) прати стање и организацију система заштите и 
спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 

5) наређује употребу снага заштите и спасавања, 
средстава помоћи и других средстава која се користе 
у ванредним ситуацијама; 

6) стара се о редовном информисању и 
обавештавању становништва о ризицима и 
опасностима и предузетим мерама за смањење 
ризика од катастрофа; 

7) разматра организацију, опремање и обучавање 
јединица цивилне заштите, овлашћених, 
оспособљених правних лица; 

8) сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања суседних држава у ванредним 
ситуацијама; 

8а) наређује приправност - спремност за ванредне 
ситуације; 
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9) процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације; 

9а) израђује предлог годишњег плана рада и 
годишњи извештај о раду; 

9б) спроводи годишњи план рада; 

10) доноси наредбе, закључке и препоруке. 

Штаб за ванредне ситуације, обавља и следеће 
послове: 

1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне 
самоуправе; 

2) именује повереника цивилне заштите и заменика 
повереника цивилне заштите у насељеним местима; 

3) разматра и предлаже доношење одлуке о 
организацији заштите и спасавања на територији 
јединице локалне самоуправе, односно града; 

3а) подноси скупштини града на усвајање предлог  
извештај о раду за време ванредне ситуације; 

4) ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за јединицу локалне 
самоуправе. 

5) координира акцијама и операцијама заштите и 
спасавања на подручју града;  

6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
 
Заштита и спасавање од поплава обухвата 
планирање, изградњу, одржавање и ојачавање 
оштећених објеката за заштиту од поплава, 
осматрање и извиђање стања водостаја, узбуњивање, 
планирање и спровођење евакуације становништва и 
материјалних добара из угрожених подручја, 
планирање и обезбеђење превожења и прелаза преко 
река, одстрањивање воде из поплављених објеката, 
проналажење и извлачење настрадалих и 
утопљених, збрињавање угроженог становништва и 
санирање последица изазваних поплавама. 
 
Општим и оперативним планом за одбрану од 
поплава, утврђују се праћење, организација и 
спровођење одбране од поплава, која је у 
надлежности водопривредних органа, привредних 
друштава и других правних лица чија је делатност 
заштита од штетног дејства вода и управљање 
водама и водопривредним објектима. 
 
6.1.Превентивне мере заштите од поплава 
 

1.Кроз израду и усвајање просторних планова 
надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити 
да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите 
од поплава, 
2.Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито 
насељених места и индустријских зона, обезбедити 
прилагођавање истим потребама и захтевима 
заштите становништва и материјалних добара од 
поплава, 
3.Извођење антиерозионих радова, првенствено 
пошумљавањем и санирањем клизишта, 
4.Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-
утврда и одржавање постојећих, 
5.Изграда брана и преграда на бујичним 
водотоковима и одржавање постојећих, 
6.Изградња система канала за одвођење вода и 
њихово одржавање, 
7.Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са 
већом пропусном моћи воде, 
8.Обележавање на терену линије допирања 
максимално могућег поплавног таласа који би 
настао рушењем и преливањем брана на 
хидроакумулацији, 
9.Организација система јавног узбуњивања на већим 
водотоковима и високим бранама ради 
благовременог обавештавања о опасностима од 
поплава и спровођења евакуације, 
10.Оспособљавање становништва за заштиту и 
спасавање од поплава кроз личну и узајамну 
заштиту, 
11.Оспособљавање предузећа из области 
водопривреде за заштиту од поплава и уношење 
њихових задатака у планове одбране од поплава, 
12.Оспособљавање јединица цивилне заштите, 
посебно специјализоване за спасавање на води и под 
водом, 
13.Оспособљавање спортских клубова и 
организација чија је делатност везана за воду, 
(ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и 
дефинисање задатака које они могу завршити у 
оквиру одбране од поплаве, 
14.Формирање базе података о свим пловних 
објектима, 
15.Израда плана ангажовања команди јединица 
Војске Србије у пружању помоћи угроженом и 
пострадалом становништву у случају поплава већих 
размера, 
16.Оспособљавање штабова цивилне заштите за 
руковођење акцијама заштите и спасавања од 
поплава, 
17.Кроз практичне вежбе организованих снага 
цивилне одбране увежбати радње и поступке из 
области заштите спасавања од поплава, 
18.Израда планова заштите спасавања од поплава; 

 
Услед великих снежних падавина и проглашења 
ванредне ситуације  на подручју републике 
Србије у фебруару 2012.године у циљу спровођења 
мера заштите од могућих поплава, на основу 
наредбе Окружног штаба за ванредне ситуације 
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Колубарског управног округа, број 909-087-
00010/2012-02 од 14.02.2012.године, извршено је 
чишћење критичних деоница водотокова II – реда, 

на подручјима града Ваљева, која су угрожена 
поплавама („поплавним подручјима“) и то : 

 
 
1.Река Рабас - узводно од пута М-4..........................................................        1.735 м1 
2.Река Рабас - низводно о пута М4 до р.Колубаре....................................         694 м1 
3.Река Црнобара - низводно од пута М4 до р.Рабас ................................         682 м1 
4.Река Црнобара - узводно од пута М4 до изнад предузећа Еуропром         1127 м1 
5.Река Кривошија - низводно од М4 до р.Колубаре .................................       1457 м1 
6.Река Перајица - узводно од пута М4  .....................................................          683 м1 
7.Река Перајица - низводно од пута М4   ...................................................        265 м1 

                                                                                                            Укупно : 6.643 м1 
 
Чишћењем критичних деоница водотокова  II-реда, 
обезбеђен је протицај великих вода и тиме спречене 
могуће поплаве на угроженим подручјима. Након 
топљења снега, није било пријава грађана о 
угрожавању стамбених и економских објеката на 
угроженим подручјима – поплавним подручјима. 
На горе наведеним рекама извршени су радови на 
ископу корита река, машинским путем са одлагањем 
материјала на привремену депонију ван радне зоне. 
Просечан ископ и уклањање земље око 2м3/м1 уз 
шкарпирање косина и рашћишћавање дрвећа и 
вађење пањева. 

 
6.1.1 Програм мера и радова на смањењу ризика 
од поплава - ЈП Дирекције за урбанизам Града 
Ваљева за 2015годину, опредењена су средства за 
одржавање водотокова II- реда за 2015.годину у 
износу од 7.000.000,00динара 
 
Радови на чишћењу каналске мреже  у износу од 
2.000.000 динара. 
 

Град Ваљево је за 2015.годину обезбедио 
средства којима се планирају радови на чишћењу 
каналске мреже. Средства у износу од 2.000.000 
динара планирана су у програму комуналне 
изградње ЈП„Дирекције за урбанизам,грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ на позицији   
560-425-3. 
 
Редовно одржавање водених токова  II- реда   
5.000.000,00динара 

Буџетом града Ваљево је за 2015.годину 
обезбеђена су средства којима се планирају радова 
на редовном одржавању водотокова другог реда у 
износу од 5.000.000 динара. Планирана средства су у 
Програму комуналне изградње  
ЈП „ Дирекције за урбанизам ,грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ на позицији 
451-424-5. 

Део тих средстава планиран је за радове 
ради обезбеђења обала водотока првог реда – река 
Љубостиња нерегулисани део. У предходној години 
изведени су обимни радови на чишћењу корита реке 
Љубостиње нерегулисаног дела ради повећања 
протицајног профила. Радови су извођени у циљу 

обезбеђења и стабилизације подкопане обале 
израдом габионских зидова, а конкавне обале насути 
крупним каменом. 
Остатак средстава биће утрошен за ; 

-Редовно одржавање, повећање протицајног 
профила, заштита и чишћење корита река другог 
реда: Градац, Рабас, Перајица, Кривошија, Бања, 
Црнобара, Кланичка река, Лозничка река, Суваја, 
нерегулисани део реке Љубостиње, Буковачка река и 
Забава. 
-Редовно одржавање, повећање протицајног профила 
буичних потока 
-Кошење обала и чишћење приобалног дела од 
шибља, растиња, отпада и палог дрвећа, комуналног 
отпада који угрожавају и сужавају протицајни 
профил река Израда обалоутврда нерегулисаних 
делова у речним  токовима. 
-Чишћење и ископ одводних канала површинских 
вода у насељеним местима 
-Регулација десне обале реке Градац код моста за 
Аничиће ради обезбеђења саобраћајнице са израдом 
цевовода и загата за воденицу. 
 
6.2. Оперативне мере одбране од поплава 

 
6.2.1. Рана најава метеоролошке и хидролошке 
опасности и Рано упозоравање, обавештавање и 
узбуњивање 
Рану најаву метеоролошке и хидролошке опасности 
врши РХМЗ.  
 
Надлежни органи града Ваљева извршиће 
функционално увезивање са Оперативним центром 
112 (1985) и Хидрометереолошком станицом 
Ваљево у циљу ране најаве метеоролошке и 
хидролошке опасности на подручју града Ваљева. 
Благовремена и прецизна прогноза падавина у 
бујичним сливовима, веома је важна за планирање 
мера одбране од поплава.  
Максимална количина падавина и интензитет током 
кратке, јаке и слабе кише морају бити 
идентификовани у реалном времену, јер оне могу 
довести до наглог пораста водостаја, бујица и 
ерозије. 
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Хидрометеоролошка станица „Ваљево“ након 
извршене ране најаве метеоролошке и 
хидролошке опасности коју врши РХМЗ, 
прикуљене податке са кишомерних  и 
хидролошких станица из своје надлежности о 
количинама кишних падавина, водостају и 
протоку  ОДМАХ доставља Оперативном центру 
112 (1985) Ваљево, (тел. 229-890, фах 222-458, моб. 
064/82-48-842, e-mail:  czova@mup.gov.rs ) и Штабу 
за ванредне ситуације града Ваљева, чиме се 
надлежним органима  омогућава да у реалном 
времену прате ситуацију и предузимају 
одговарајуће мере одбране од поплава на 
подручју града Ваљева. 
 
С обзиром на то, да поплаве не познају поделу 
надлежности субјеката друштва и границе, потребно 
је преко РХМЗ за потребе Штаба за ванредне 
ситуације града Ваљева, обезбедити доступност 
метереолошких и хидролошких информација у 
реалном времену, како би се бујичне поплаве могле 
што прецизније предвидети и тако ублажити могуће 
негативне последице. 
Систем осматрања, раног упозоравања, 
обавештавања и узбуњивања врши откривање, 
праћење и прикупљање података о свим врстама 
опасности које могу угрозити људе, животну 
средину, материјална и културна добра. 
Субјекти система осматрања, раног упозоравања, 
обавештавања и узбуњивања су: Служба 112, органи 
државне управе, полиција, Војска Србије, привредна 
друштва, службе од јавног интереса и друга правна 
лица која се у оквиру своје редовне делатности баве 
осматрањем, евидентирањем, анализом и 
прогнозирањем одређених појава и стања у 
хидрометеорологији, сеизмологији, водопривреди, 
хемијској и радиолошкој заштити, здравству, 
пољопривреди, електропривреди , саобраћају и 
дугим областима. 
Наведени субјекти који оперативно прикупљају 
податке (Хидрометеоролошка станица Ваљево, 
Радарски центар Ваљево, Сеизмолошка станица 
Дивчибаре и др) дужне су да обавештавају 
Оперативни центар 112 (1985) и Штаб за ванредне 
ситуације града Ваљева о стању времена, климе, и 
вода и да достављају анализе, прогнозе и упозорења 
о хидрометеоролошким, сеизмолошким  и 
геолошким појавама које могу угрозити људе, 
материјална средства и животну средину. 
Електропривредна и водопривредна правна лица и 
друга правна лица која користе хидросистеме дужна 
су да обезбеде благовремено обавештавање и 
узбуњивање становништва о опасностима изазваним 
хидросистемима које користе.  
Субјекти система заштите и спасавања и други 
имаоци система јавних и функционалних 
телекомуникација и информатике, дужни су да 
планирају, организују и спроводе припреме за 
функционисање ових система у ванредним 
ситуацијама и обезбеде и омогуће њихово 

коришћење за потребе система осматрања, раног 
упозоравања, обавештавања и узбуњивања.  
Радио-дифузне и телевизијске станице са 
националном, региналном и локалним 
фреквенцијама, дужни су да на захтев Оперативног 
центра 112 (1985) одмах прекину емитовање 
програма, ради преношења одговарајућих 
обавештења од интетреса за заштиту и спасавање. 
Оператери мобилне телефоније дужни су да на 
захтев Оперативног центра 112 обезбеде бесплатно 
преношење обавештења од интереса за заштиту и 
спасавање телефонским претплатницима. 
 
Начин заштите од поплава 
Објекти за заштиту од поплава на V сектору су 
извођени углавном у циљу заштите насељених 
места, индустријских постројења и пољопривредног 
земљишта. Зависно од садржаја брањеног подручја 
извођени су различити типови одбрамбених 
објеката: 

 
Кроз Ваљево изведена је регулација „градског“ типа, 
која подразумева уређење корита водотока за пријем 
великих вода и обезбеђење његове стабилности 
извођењем облоге. 
 
6.2.2 Функционисање система у условима редовне 
и ванредне одбране од поплава 

 
Организациона структура у фазама редовне и 
ванредне одбране од поплава 
За одбрану од поплава на V сектору Водног 
подручја „Сава“ задужено је ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ 
„Сава-Дунав“ и водопривредно привредно друштво  
„Ерозија“ из Ваљева.  
„Ерозије“ јe ангажована на одржавању насипа и 
регулисаних водотока током целе године, па се у 
том оквиру врши преглед објекта, одбрамбеног 
алата и материјала и све доводи у исправно стање. 
Дужности руководиоца деонице и сектора су 
дефинисане Законом о водама, Општим планом за 
одбрану од поплава за петогодишњи период, 
Оперативним планом за одбрану од поплава за 
текућу годину и Правилником о одржавању 
одбрамбених система и вршењу одбране од поплава 
и заштите од загушења од леда В.П.Ц „Сава-Дунав“. 

 
Стање механизације, адбрамбеног алата и 
материјала 
а) Механизација 

 
ДВП „Ерозија“ располаже са следећом 
механизацијом која се може укључити у одбрану од 
поплава: 
Багер                             ком 3 
Булдожер ТГ-100         ком 3 
Камион                          ком 2 
Утоваривач                   ком 1 
Трактор                         ком 2 
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б) Алат и материјал за одбрану од поплава 
 

За одбрану од поплава је на располагању следећи 
алат и материјал: 

Џакови,лопате,ашови, песак идр. 
 

Систем веза 
 

Постоји радиостаница лоцирана у управној згради. 
Нема довољно радио-станица да се покрије цело 
подручје. Нема ПТТ веза. 

 
6.3 ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ 
ОДБРАМБЕНОГ СИСТЕМА НА  
СЕКТОРУ V 
У Вези обезбеђености функционисања система 
одбране од поплава на сектору V може се закључити 
да: 

• Подручје сектора V је специфично по физичко-
географским и хидролошким карактеристикама. 
Обухвата део слива реке Колубаре, као и горњи део 
слива Јадра. Водотоци на овом подручју углавном 
имају бујични тип хидролошког режима. 

• Проблем у одбрани од поплава представљају 
велика растојања између објеката, као и недостатак 
чуварница и магацина. 

• Људство које се ангажује у одбрани од поплава је 
обучено за послове одбране од поплава. 

• Обезбеђена је механизација неопходна за 
извршавање послова одбране од поплава. 

• Одбрамбени алат и материјал је у великој мери 
амортизован и неупотребљив у одбрани од поплава, 
тако да је потребна набавка новог. 

 
7. СУБЈЕКТИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ  И 
СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА 
7.1 МЕРЕ И ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 

Ванредна ситуација је стање када су ризици и 
претње или последице поплава и других опасности 
по становништво, животну средину и материјална 
добра таквог обима и интензитета да њихов настанак 
или последице није могуће спречити или отклонити 
редовним деловањем надлежних органа и служби, 
због чега је за њихово ублажавање и отклањање 
неопходно употребити посебне мере, снаге и 
средства уз појачан режим рада;  

Након проглашења ванредне ситуације примењује се 
План заштите и спасавања од поплава. 
 
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и 
културних добара од поплава, спроводе се задаци 
цивилне заштите. 
 
Задаци цивилне заштите:  
 

1. Заштита и спасавање од поплава и несрећа на 
води и под водом 
2. Узбуњивање 
3. Евакуација 
4. Збрињавање угрожених и настрадалих 
5. Заштита од техничко-технолошких несрећа 
6. Прва и медицинска помоћ 
7. Асанација терена 
8. Очување добара битних за опстанак 
9. Хитно успостављање неопходних служби од 
јавног интереса 
 
1. Заштита и спасавање од поплава и несрећа на 
води и под водом 
-Након проглашења редовне одбране од поплава на 
водама II – реда Успоставити континуирану сарадњу 
са Оперативним центром 112 (1985) Ваљево и 
Хидрометеоролошком станицом Ваљево; 
Континуирано праћење метереолошких и 
хидролошких параметара о колични падавина, 
водостају и протоку воде, водостаја и процена 
угрожености од поплава; 
 
1.Интензивирати рад Оперативног центра Ваљево 
(1985) и увођење сталног дежурства у Штабу за 
ванредне ситуације града Ваљева; 
2.Активирање оперативних веза на подручју 
угроженом од поплава; 
3.Ангажовање органа и организација надлежних за 
водопривреду, надлежних служби града Ваљева за 
одбрану од поплава у складу са утврђеним 
плановима; 
4.Обустављање и ограничавање саобраћаја на 
комуникацијама на подручју угроженим од поплава; 
5.Снижавање нивоа воде у хидроакомулацијама 
изнад бране до коте која одговара ткз. "Безбедној 
коти"; 
6.Ангажовање овлашћених и оспособљених правних 
лица за заштиту и спасавање на одбрани од поплава 
у изради насипа, просека, и др. радова битних за 
одбрану од поплава; 
7Ангажовање грађана и других субјеката чија је 
имовина угрожена поплавама. 
8.Учешће ватрогасно-спасилачких јединица МУП-а 
на спасавању угрожених и пострадалих; 
9.Учешће полиције у у спровођењу мера и 
извршавању задатака заштите и спасавања од 
поплава; 
10.Ангажовање специјализованих јединица Цивилне 
Заштите за спасавање а води и под водом, 
11.Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и 
спасавању становништва и материјалних добара од 
поплаве; 
12.У случају када ангажоване снаге и средства нису 
довољна за заштиту и спасавање људи, материјалних 
и културних добара и животне средине од поплава, 
ангажовати јединице Војске Србије за пружање 
помоћи угроженом и настрадалом становништву; 
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13.Коришћење свих расположивих материјалних и 
људских ресурса за заштиту и спасавање и стављање 
на располагање ШВС града Ваљева; 
14.Евакуација становништва и материјалних добара 
из подручја угроженог поплавом; 
15.Збрињавање угроженог и пострадалог 
становништва, 
16.Снабдевање здравом пијаћом водом подручја 
угрожена од поплава, 
17.Организација и спровођење санације терена и 
објеката на подручју захваћеног поплавом; 
18.Информисање и едукација јавности 
 
2.Узбуњивање 
Узбуњивање је обавештавање о непосредно 
наступајућој или насталој опасности. Узбуњивање 
становништва и других учесника система заштите и 
спасавања у циљу хитног предузимања мера и 
задатака цивилне заштите врши се путем система за 
узбуњивање у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама. 
 
3.Евакуација 
Евакуација се организује и спроводи у циљу заштите 
и спасавања људи, животиња, материјалних и 
културних добара, државних органа, привредних 
друштава и других правних лица од поплава. 
Евакуацију на подручју града Ваљева наређује штаб 
за ванредне ситуације града Ваљева. 
Евакуација подразумева планско померање 
становништва са угроженог подручја у неугрожено 
подручје. 
Поред ШВС у евакуацији учествују органи града 
Ваљева, снаге МУП-а и Војске Србије, овлашћена и 
оспособљена правна лица, привредна друштва и 
друга правна лица, чији су задаци утврђени 
плановима заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама. 
Након проглашења Активирају се снаге МУП – а за 
одбрану и спашавање, цивилна заштита, комуналне 
службе, водопривредна предузећа и друго. Битно је 
благовремено алармирање јавности и становништва 
на угроженом подручју преко локалних медија, јер 
за кратак временски период становништво мора 
спремно дочекати наредбу о евакуацији - спашавању 
становништва и смањењу материјалних губитака. 
Главни кораци у операцији спашавања 
становништва су: идентификација простора који се 
евакуише, развијањем процедуре за евакуацију 
(правац, дестинација, време), формирање центра за 
пријем и привремени боравак угрожених, ургентне 
мере (хитна медицинска помоћ, против пожарна 
заштита, интервенција комуналних служби у случају 
прекида снабдевања водом и електричном 
енергијом) и повратак евакуисаног становништва по 
налогу Штаба.  
Евакуација од поплава врши се померањем 
угроженог становништва, стоке и материјално 
техничких средстава на ближа безбедна подручја, 
код суседа или родбине угрожених. 

У случају поплава ширих размера капацитети, у 
којима ће се вршити смештај угрожених, су јавни 
објекти (сале домова месних заједница, слободне 
магацинске просторе, слободне стамбене објекте) и 
угоститељско туристичке организације које 
располажу са смештајним капацитетима 
Евакуација се предузима када предстоје или су 
наступиле опасности изазване поплавом, које 
угрожавају становништво, тако да је нужно да 
становништво ради заштите и спасавања напусти 
угрожену територију. 
Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа 
(Командант ОкШВС), или Градоначелник 
(Командант ГШВС) на предлог Начелника Одељења 
за ванредне ситуације округа – Ваљево 
Евакуацију организује и планира Одељење за 
ванредне ситуације Колубарског округа Ваљево. 
Одлуку о евакуацији спроводи: 

 
1)Руковођење – ГШВС – помоћник НШ за 
евакуацију 
2)Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција 
3)Превоз угроженог становништва – локални 
превозници ("Ласта" и "Европа-бус") 
4)Одржавање реда и заштита имовине – Полиција 
5)Прихват евакуисаних грађана – Повереник ЦЗ, 
Школска управа и Установа за децу предшколског 
узраста 
 
У складу са планом евакуације ГШВС приступа се 
спровођењу евакуације угроженог становништва. 
Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба 
за евакуацију. 
Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује 
се да ће 1/3 угрожених грађана сама извршити 
евакуацију и померање са угрожене територије 
(пешице или сопственим возилима) на неугрожено 
подручје.  
У складу са ситуацијом на терену место за прихват 
угроженог становништва одређује ГШВС. 
Приоритет у евакуацији имају особе са 
инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, 
мајке са малом децом и старе особе. 
Локални превозници "Ласта" и "Европа-бус" врше 
превоз угроженог становништва до места за 
прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и 
заштиту имовине евакуисаних врши полиција и 
Војска Србије. Прихват евакуисаних врше 
повереници цивилне заштите и руководилац 
установе где се врши прихват. Одмах након 
прихвата врши се евидентирање и смештај. 
 
4. Збрињавање угроженог и настрадалог 
становништва 
Ради збрињавања угроженог и настрадалог 
становништва код поплава, предузети мере за 
привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту 
и обезбеђење других неопходних потреба 
становништва. 
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Носиоци збрињавања: 
1)Штаб за ванредне ситуације града Ваљева  
2)Градска управа – Одељење за друштвене 
делатности 
3)Организација Црвеног крста 

 
Сарађују: 
1) Војска Србије - Команда гарнизона Ваљево 
2) Школска управа 
3) Школе и предшколске установе 
4) ЈП „Валис“ Ваљево 
5) Дом здравља Ваљево 
6) Центар за социјални рад 
7) ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево 
8) Санитарна инспекција 
9) Еколошка инспекција 
10) Комунална инспекција 
11) Полиција 
12) Хуманитарне невладине организације 
 
По плану ГШВС збрињавање угроженог и 
настрадалог становништва извршити привременим 
смештајем у просторије школских и предшколских 
установа, спортској хали и др. погодних објеката, на 
делу територије која није угрожена поплавом. 
Одмах након прихвата, тимови психолога и 
социјалних радника обављају разговор са 
евакуисаним становништвом.  
За рад са децом Школска управа обезбедиће 
школске педагоге и психологе. 
Центар за социјални рад предузеће бригу о 
социјално гроженим лицима. 
Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће 
флаширану воду и храну за евакуисане. 
ЈКП Водовод обезбедиће водоснабдевање. 
Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту 
евакуисаних грађана. 
Здравствени центар обезбедиће здравствену заштиту 
психотрауматизованих. 
Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-
епидемиолошке заштите. 
Еколошка и комунална инспекција спроводи ће мере 
из своје надлежности. 
Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту 
евакуисаних и њихове имовине. 
Хуманитарне невладине организације ангажовати у 
циљу обезбеђења хуманитарне помоћи за настрадале 
 
5. Заштита од техничко-технолошких несрећа 
Заштита од техничко-технолошких несрећа- удеса 
подразумева потребне мере за спречавање и 
отклањање последица удеса. Према закону о 
ванредним ситуацијама, свако привредно друштво и 
друго правно лице чија делатност подразумева 
присуство или могућност присуства опасних 
материја у прописаним количинама, које управља 
објектима специфичних делатности у погледу 
повишеног ризика по живот и здравље људи, 
обавезно је да предузме све потребне мере за 
спречавање удеса и смањења утицаја истог. Такође, 

привредна друштва и друга правна лица која се баве 
активностима у рудницима и објектима у којима се 
користе и сладиште и одлажу радиоактивни и 
нуклеарни материјали који у случају удеса могу 
угрозити живот и безбедност људи, материјална 
добра и животну средину, мора организовати и 
спроводити заштиту и спасавање људи и заштиту 
животне средине од последица удеса.  
 
6. Прва и медицинска помоћ 
Прва помоћ представља скуп мера и поступака 
којима се спасава живот и спречава даље погоршање 
здравља повређених и оболелих особа. Примењује се 
на лицу места или на безбедном одстојању од места 
настанка повреде или болести. 
Основни задатак прве помоћи је очување живота 
људи, односно да се унесрећена лица у што бољем 
стању и у што краћем временском преиоду 
транспортују до одговарајуће медицинске установе. 
Прва помоћ се разликује од стручне медицинске 
помоћи, а пружају је лекари, обучени спасиоци или 
лаици који су се задесили на месту несреће који би 
требало да буду обучени за пружање прве 
медицинске помоћи. Сваки човек треба да зна да је 
укаже самом себи или другој особи. Она треба да 
буде пружена што пре, не чекајући на долазак 
стручног особља, јер то представља само губитак 
драгоценог времена, а понекада управо таква 
закашњења доводе у питање живот повређеног.  

 
7. Асанација терена 
Асанација терена обухвата уклањање, 
идентификацију и хитно сахрањивање погинулих 
односно умрлих, уклањање лешева животиња, 
дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, 
деконтаминацију и ремедијацију објеката и терена. 
 
У отклањању последица и спровођењу асанације, у 
складу са својим овлашћењима и дужностима, 
учествују државни органи, јединице локалне 
самоуправе, здравствене и ветеринарске установе, 
комунална предузећа и друга овлашћена и 
оспособљена правна лица, снаге надлежне службе, 
јединице цивилне заштите и, у оквиру личне и 
колективне заштите, 

 
8. Очување добара битних за опастанак 
Очување добара битних за опстанак обухвата 
очување објеката за водоснабдевање, одржавање 
потребног обима пољопривредне и друге 
производње и опстанак биљног и животињског 
фонда кроз обезбеђење и чување потребних 
количина и врста добара неопходних за живот 
становништва, као и културно-историјских, 
материјалних и других битних добара у условима 
елементарних непогода и других несрећа. 
У случајевима нарушеног редовног снабдевања 
водом због елементарних непогода и других 
несрећа, комунална предузећа и друга привредна 
друштва, произвођачи и дистрибутери воде, дужни 
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су да обезбеде потребне количине воде, мере 
контролу исправности воде и одржавају системе за 
водоснабдевање. 
Штаб за ванредне ситуације града Ваљева 
координира дистрибуцију воде и ангажује све 
расположиве капацитете за транспорт и 
дистрибуцију воде. 
Заштита и спасавање животиња спроводи се, 
првенствено, благовременим припремама 
привредних друштава и других организација које се 
баве узгојем стоке и производњом намирница 
животињског порекла, као и оспособљавањем 
власника стоке за вршење превентивних мера и 
поступака у заштити животиња. 
У спровођењу неопходних мера и акција заштите и 
спасавања животиња, ангажују се, првенствено, 
ветеринарске организације и службе, привредна 
друштва из области кланичне индустрије и друга 
привредна друштва и организације које се баве 
узгојем стоке, заштитом и складиштењем 
намирница животињског порекла, као и 
пољопривредни произвођачи. 
У случају угрожености сточног фонда на територији 
захваћеној елементарним непогодама и другим 
несрећама, штаб за ванредне ситуације организује 
евакуацију и збрињавање сточног фонда. 
 

 

9.Хитно успостављање неопходних служби од 
јавног интереса 
Хитно успостављање неопходних служби од јавног 
интереса подразумева предузимање потребних мера 
и радњи за успостављање њихове нарушене 
функције, као што су снабдевање неопходним 
намирницама, електричном и топлотном енергијом, 
гасом, услуге здравствене и социјалне заштите, 
водовода и канализације, саобраћаја, ПТТ и друге 
услуге, у складу са планом за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама. 
Органи државне управе, органи аутономне 
покрајине, органи јединица локалне самоуправе, 
привредна друштва и друга правна лица која се баве 
делатношћу из става 1. овога члана, дужни су да 
обезбеде њихово функционисање, у складу са 
законом, другим прописима и општим актима. 
 
7. СНАГЕ И СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ЗА 
АНГАЖОВАЊЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ВАЉЕВА 
 
7.1 ГРАД ВАЉЕВО 
7.1.1 Градска управа 
7.1.2 Одсек за ванредне ситуације и послове 
одбране Града Ваљева 
7.1.3 Дирекција за урбанизам, путеве и изградњу 
Ваљева 
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Градска управа-списак чланова  Штаба за ванредне ситуације града Ваљева 
 

 
7.1.4. Jавна комунална предузећа 

 

р. бр. Назив правног лица Седиште Делатности Планирани задатак 

1 2 3 4 5 

1. ЈКП "Видрак" 
Војводе Мишића 
50 

Комунална 
Асанација у ванредним 
ситуацијама 

2. ЈКП "Водовод-Ваљево" Вука Караџића 26 
Производња и 
дистрибуција воде 

Заштита од поплава и 
водоснабдевање  

р. бр. 
Функција у 
Штабу 

Радно место Телефони 

1. Командант Штаба Градоначелник 014-294-882 

2. Заменик команданта Заменик градоначелника 014-294-878 

3. Начелник Штаба 
Начелник Одељење за ванредне 
ситуације Ваљево 

064/8929519 

4. Члан Штаба Министарство одбране 014-296-000 
5. Члан Штаба Начелник Градске управе 014-294-878 
6. Члан Штаба Начелник Градске управе 014-294-878 
7. Члан Штаба Члан градског већа 014-294-882 
8. Члан Штаба Члан градског већа 014-294-882 
9. Члан Штаба Секрет.Скупштине града Ваљева 014-294-882 

10. Члан Штаба 
Нач. одељења за планирање и 
изградњу 

014-294-726 

11. Члан Штаба ЈП "Дирек. за урбан. и грађ. зем." 
014-222-041 

 

12. Члан Штаба Одељење за инспекцијске  послове 
014-294-704 

 

13. Члан Штаба 
Командант ватрогасно-спасилачког 
батаљона Ваљево 

064/8928458 

14. Члан Штаба Шеф Шумске управе Ваљево 064/8155228 
15. Члан Штаба ЈП "Електродистрибуција" 064/8333509 

16. Члан Штаба Директор ЈКП "Видрак" 
014-221-556 

 
17. Члан Штаба ЈП Телеком РЈ Ваљево 064/6141414 

18. Члан Штаба Директор ЈКП "Водовод –Ваљево" 
014-222-512 

 
19. Члан Штаба Дом здравља Ваљево 064/8321206 

20. Члан Штаба Директор ЈП "Полет" 
014-35-23-329 

 
21. Члан Штаба Полицијска управа Ваљево 014-294-316 
22. Члан Штаба Завод за јавно здравље 062/202701 
23. Члан Штаба Директор ЗЦ 014-295-295 
24. Члан Штаба Служба за хитну мед. интерв. 064/8321917 
25. Члан Штаба Санитарна инспекција 063/222819 
26. Члан Штаба Ветеринарска инспекција 064/8680430 
27. Члан Штаба Црвени крст 064/8160365 
28. Члан Штаба Апотекарски центар 014-224-560 
29. Члан Штаба Предузеће за путеве 014-227-755 

30. Члан Штаба Ваљево пут О648697903 

31. Члан Штаба ВПЦ "Дунав-Сава" 
011-2018126 

064-840-40-09 
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3. 
ЈП "Дирекција за урбан. 
и грађ. Земљиште" 

Карађорђева 64 
Управљање грађ. 
земљиштем 

Заштита од поплава  

4. 
Општа болница 
Ваљево 

Синђелићева 62 Здравствена заштита Прва и медицинска помоћ  

5. 
Ветеринарска станица 
Ваљево 

Сувоборска 5 
Ветеринарске 
активности 

Заштита животиња и 
асанација 

6. Црвени Крст Ваљево 
Милована Глишића 
4 

Соц. рад 
Збрињавање угрожених и 
пострадалих 

7. 
Центар за соц. рад 
Ваљево 

Синђелићева 48 Социјална заштита 
Збрињавање угрожених и 
пострадалих 

8. ХТП "Вујић" 
Алексе Дундића 
61/1 

Хотели-ресторани 
Збрињавање угрожених и 
пострадалих 

9. ШУ Ваљево Поп Лукина 4 Управљање шумама Заштита од поплава 

10. Хладњача „Агранела“ 
Мирка Обрадовића 
бб 

Прерада и 
производња 
пољопривредних 
производа 

Очување и заштита добара 
битних за опстанак 

11. „Инграп-Омни“ Сувоборска бб 
Производња и 
промет 

Заштита од поплава 

12. "Мичелини" Робајска бб 
Производња и 
промет 

Заштита од поплава 

13. ПД "Ерозија" Поп Лукина 6 
Грађевински радови 
и др. 

Заштита од поплава  

14. „Ваљево пут“ Бирчанинова 128/в Грађевински радови Механизација 

15. 
Хидрометеоролошка 
станица „Ваљево“ 

Владике Николаја 
бб 

Прикупљање 
података 

Мониторинг 

 
7.1.5. Привредна друштва и друга правна лица 
Органи, организације чији је оснивач град Ваљево (предшколске установе, школе, установе културе, 
спорта и други субјекти 
 
I Организационе јединице министарства 
 
ред. 
бр. 

Назив субјекта 
Име и презиме 
руководиоца 

Телефони 

Посао       

          

1. 
МУП- Одељење за Ванредне 
ситуације Ваљево 

Милан Михаиловић 229-891 
      

2. МУП – ПС  Ваљево Ђајић Предраг 294-316       

3. 
МУП – Ватрогасно спасилачка 
јединица 

Миле Николић 224-714 
      

 
II Правосудни органи  
 
ред. 
бр. 

Назив субјекта 
Име и презиме 
руководиоца 

Телефони 

Посао       

          
1. Основни суд Ваљево Љиљана Караћ 294-294       
2. Орган за прекршаје Зоран Стефановић 222-374       
3. Јавни правобранилац Љиљана Митровић        294-736       
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III Органи Градске управе 
 
ред.  
бр. 

Назив субјекта 
Телефони       

Посао 
   

1. Градоначелник 294-882 
2. Заменик  градоначелника 294-882 
3. Председник  скупштине  града 294-702 
4. Секретар  скупштине  града 294-704 
5. Начелник  Градске  управе 294-878 

 
IV Организационе јединице великих техничких система 
 

р. бр. Назив субјекта 
Телефони 

Посао 
   
1. ЕПС – ЕД Ваљево -пословница Ваљево 222-412 
2. ПТТ ТЕЛЕКОМ 221-522 

3. 
НИС – ПЕТРОЛ 
ОД ЈУГОПЕТРОЛ 

220-843 

4. 
СРБИЈА ШУМЕ 
ШГ Борања ШУ Ваљево 

221-237 

 
V Остале организације 
 

ред. бр. Назив субјекта 
Телефони 

Посао 
   

1. Прва основна школа 
221-255 
226-085 

2. ОШ "Владика Николај Велимировић" 
221-281 
2222-79 

      

3. 
ОШ "Андра Савчић" 221-296 

235-447 
      

4. ОШ "Сестре Илић" 221-392       
5. ОШ "Нада Пурић" 221-225       

6. 
ОШ "Милован Глишић" 225-076 

221-310 
      

7. 
ОШ "Десанка Максимовић" 221-512 

225-660 
      

8. 
Медицинска школа 221-265 

225-670 
      

9. 
Гимназија 221-622 

227-927 
      

10. Економска Школа  221-462       

11. 
 

Техничка Школа  
221-602 
222-098 
221-529 

      

12. Пољопривредна школа 223-112       
13. Дечији вртић "Звончић" 221-173       
14. Библиотека  291-121       
15. ЈКП "Видрак"  221-556       

16. 
ЈКП "Водовод –Ваљево" 222-512 

242-006 
      

17. 
ЈКП "Топлана-Ваљево"  351-1916 

351-1917 
      

18. ЈП "Дирекција за урбан. и грађ. зем" 222-041       



 
Број  4                        Службени гласник града Ваљева                      24.  април   2015. године Страна 75 

 

19. ЈКП "Полет" 352-3329       

20. 
Ветеринарска Станица Ваљево 223-300 

221-113 
      

21. 
ЗЦ "Ваљево" Ваљево 295-295 

295-370 
295-363 

      

22. ХТП "Вујић" Ваљево 227-201       
23. Радио Патак 220-939       

24. 
РТВ "Ваљево" Вујић Ваљево 291-000 

230-000 
      

7.1.6 Месне заједнице –председници из 2015. године 
 
Р.бр. Назив МЗ Председник, тел. Број телефона 

1. Андра Савчић Богићевић Милинко 065/839-14-82 

2. Брђани Покрајац Небојша 014/230-277 
063/802-1-930 

3. Ново Насеље Јовановић Душко 
Милан Гајић заменик 

064/491-7235 ; 
065/537-3790 

4. Градац Грујичић Драган 064/825-93-00 

5. Ж.Ј.Шпанац Вучићевић Александар (060/48-28-827)-065/65-999-09 

6. Стари Град Пошарац Владимир 069/126-1987 

7. Крушик Андрић Милена 064/051-90-20 

8. Ослободиоци Ваљева Дугошија Тодор 065/345-67-89 

9. Нада Пурић Дарко Костић 063/70-53-371 

10. Попаре Вилотић Зоран 064/419-418-2 

11. Горња Грабовица Степановић Милијан 060/50-70-821 

12. Доња Грабовица Петровић Миломир 064/875-27-33 

13. Жабари Вучићевић Драган 062/17-66-487 

14. Драчић Томислав Гођевац (064/54-37-788) 

15. Лукавац Илић Синиша (064/9684114) 
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16. Оглађеновац Глигорић Радоје 014/282-151 ;065/696-47-21 

17. Клинци Марић Небојша 014/251-226 ;064/32-36-498 

18. Каменица Живановић Иван 064/56-32-013 

19. Котешица Сенић Александар 014/261-201 

20. Кланица Мијатовић Милован 061/114-65-84 

21. Јабланица Јовановић Драган 060/3031280 ;065/2240959 

22. Горњи Таор Миловановић Миљко  065/65-00-724 

23. Доњи Таор Јефтовић Милош  064/34-78-913 

24. Бачевци Ниновић Тиосав 014/238-028 ; 064/98-00-471, 

25. Белошевац Гајић Милоје 064/3424371 

26. Бабина Лука Петровић Ратко 014/347-9808 

27. Горић Тодоровић Михајло 064/866-19-00 

28. Поћута Ђуричић Микајило 064/1177674 

29. Пауне Владимир Митровић-оставка 
Марко Мајсторовић 

066/115-828оставка 
063/77-25-528 ;014-62-414 

30. Петница Живковић Радојица 014/251009)063/783-9851 

31. Лозница Милутиновић Oстоја 014/264-216 

32. Дупљај Станковић Живорад  (014/286454) 

33. Попучке Јевтић Славица 063/10-29-546 

34. Бранковина Костадиновић Драга 064/8752689 

35. Гола Глава Мићић Љубисав 014/285-305 ;065/258-30-55 

36. Лесковице Спасић Михајло  
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37. Врагочаница Лазаревић Томислав  014/254-317 

38. Ставе Младеновић Ана 064/3249794 ;271-805 

39. Седлари Петровић Божидар 066/90-42-631 ;060/3510112 

40. Миличиница Симић Војислав  014/260141 

41. Причевић  Лукић Милош  

42. Р.Село Малетић Александар 014/281-164; 060/590-88-88 

43. Дивчибаре Илић Бранка 014/277-263 ;063/80-85-898 

44. Лелић Селаковић Славољуб 014/275-161 ;064/502-46-40 

45. Д.Буковица Сретен Лазаревић  064/875-25-00 

46. Г.Буковица Петаковић Славиша 014/262-122; 064/0666-439 

47. Дивци Ерић Живан 014/274-44; 064/14-71-751 

48. Пријездић Бугарчић Горан 065/276-10-88 

49. Г.Лукавац Пантић Милан 014/286-133 ;064/65-11-537 

 
7.1.7. Преглед механизације и опреме која се 
ангажује уодбрани од поплава 
 
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране 
од поплава на располагању је механизација Јавних 
предузећа. 
Механизација је у погонској спремности и зависно 
од потребе може се у потпуности ангажовати.  
Алат за спровођење одбране од поплава наменски 
опредељен не постоји. У интервенцијама се користи 
алат предузећа који је у свакодневној употреби. 
Материјал за спровођење одбране од поплава 
постоји на локалним позајмиштима и депонијама 
предузећа, исти одговара намени и може се 
обезбедити по потреби као и што је до сада при 
интервенцијама коришћен. 
Систем веза радио и телефонске мреже за 
спровођење одбране од поплава не постоје и 
углавном се користе услужни телефони ОВС-Ва-
ОРЦОБЕ (985, 229-890) и градске управе 294-882. 
За потребе одбране од поплава укључиће се и друге 
фирме и власници који поседују потребну 

механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, 
тракторе, камионе и остало). 

 
Финансијска средства за покривање трошкова 
редовне и ванредне одбране од поплава на 
пољопривредном земљишту обезбеђује ЈВП 
"Србијаводе" – Београд. 
Финансијска средства за покривање трошкова 
редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним 
местима (кишна канализација, унутрашње воде) 
обезбеђује скупштина града, односно месна 
заједница или комунално предузеће. 
Финансијска средства за покривање трошкова за 
време ванредног стања обезбеђује град из својих 
средстава као и од средстава Републике намењених 
отклањању штета од елементарних непогода. 
Средства за извршење овог плана обезбеђују се из 
средстава буџета града Ваљева. 
Прецизно регулисати начин плаћања, односно 
поступак материјалне надокнаде за ангажовану 
радну снагу и материјално-техничка средства, која 
су коришћена у одбрани од поплава. 
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ПОДАЦИ о расположивој механизацији и алат 
 

Бр. НАЗИВ 
једин. 
мере 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Телеком 
ЕД 

Ваљево 
ГУ Мичелии Видрак Водовод 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Путничко возило ком. 18 30 8 6 3 17 
2. Теренско возило ком. 1 10 1  2 4 
3. Багер ком.    1  3 
4. Булдожер ком.     2 2 
5. Камион ком. 8 5  1 7 6 
6. Трактор и приколица ком.    8 2 1 
7. Травокосачица ком.  3  10  2 
8. Утоваривач ком.     1  
9. Пента ком.       
10. Чамац ком.      1 
11. Аутодизалица ком.     2  
12. Пумпа дизел ком.       
13. Пумпа бензин ком.      4 
14. Пумпа електро ком.       
15. Агрегат ком. 3   1  1 
16. Компресор ком.  1    1 
17. Ровокопач ком.       
18. Цистерна ком.     3 3 
19. Фењери ком.       
20. Лампе-плинске ком.       
21. Лампе-акумулаторске ком.  6     
22. Сигналне заставице ком.       
23. Бунде ком.       
24. Појас за спасавање ком.       
25. Кишне кабанице ком.  120    37 
26. Прслук ком.       
27. Заштитни шлем ком. 20 120  30  6 
28. Заштитне рукавице пар 22 220  30  6 
29. Радно одело ком.  120  30  80 
30. Гумене чизме пар 20 120  30  50 
31. Душек ком.    20   
32. Кревет ком.    20   
33. Јастук ком.    20   
34. Постељина ком. ком.       
35. Ћебад ком.    20   
36. Пећи ком.       
37. Моторна тестера ком. 1 4  4   
38. Ручне тестере ком.      2 
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7.2. ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ „Сава-Дунав 

7.2.1 Водопривредна организација ПД „Ерозија“ Ваљево 
 
7.3 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАВРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВАЉЕВУ 

- ПУ ВАЉЕВО 

бр. 
 
 

НАЗИВ 

једин. 
мере 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 
 

Телеком 
ЕД 

Ваљево 
ГУ Мичели Видрак Водовод 

39. Лопата ком.  28  69 58 20 
40. Ашови ком.    66 70 10 
41. Будаци, пијуци ком.  4  63 8 15 
42. Гвоздена колица ком.  1  2 13 4 
43. Косе ком.  3    3 
44. Виле ком.  2  63  1 
45. Секире ком.  10  63  1 
46. Секирице ком.       
47. Чекићи ком. 14 40    12 
48. Клешта ком. 22 120    28 
49. Побијачи(маљ,др.чек.) ком.       
50. Чакље ком.       
51. Набијачи земље ком.       
52. Мотике ком.  2  63   
53. Пајсери ком.    63   
54. Виле ком.      1 
55. Грабуље ком.  2  63  1 

         
56. Вреће јутане ком.       
57. Пласт. фолије у ролни м'       
58. Дрвене талпе (80x20 

цм) 
ком. 

      

59. Дрвене греде (18x18 
цм) 

ком. 
      

60. 
Дрвене гредице (10x10 
цм) 

ком.       

61. Дрвене талпе (5x20 
цм) 

ком. 
      

62. Даске (2,2x20 цм) ком.       
63. Даске-разне ком.       
64. Кланфе ком.       
65. Ексери 31/70 кг      30 
66. Паљена жица (0,2 мм) кг      95 
67. Жица кг      2 
68. Вреће ПВЦ ком.       
69. Вреће ПВЦ плетене ком.       
70. Ужад (разна) м'  50     
71. Сајле м'  20     
72. Челичне талпе ком.       
73. Коље (6-10 цм) ком.       
74. Шљунак м3       
75. Камен м3       
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7.4.МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
7.4.1 Команда гарнизона Ваљева 
7.4.2. Регионални центар МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
7.4.3. Центар МОВ аљево 

 
 

9. КАРТА ВОДОТОКА 
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10.КАРТА ВАЉЕВСКОГ КРАЈА 
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64.На основу члана 60.став 3.Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“ бр.62/06, 65/08 и 41/09), и члана 35. Статута 
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 
бр.19/08),Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној дана  24.04.2015 године, донела је 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

1.УСВАЈА СЕ Годишњи Програм заштите уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева 
за 2015 годину. 

 

2.Годишњи Програм заштите уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Ваљева за 2015 
годину објавити у „Службеном гласнику града 
Ваљева“.  
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 320-1/15-02 

  
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 
62/2006, 65/2008, 41/2009), и члана 35. Статута Града 
Ваљева, («Службени гласник Града Ваљева» бр. 
19/08), на предлог Комисије за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта коју је образовала 
Скупштина града Ваљева решењем број 112-126/13-
04 од 18.03.2013 године, уз сагласнсност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине Републике Србије бр 320-11-1722/2015-14 
од 24.02.2015 године, Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној дана 24. априла  2015.године 
донела је: 
 

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2015. ГОД. 
 

Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљиштљ на 
територији града Ваљева за 2015. годину (у даљем 
тексту :Годишњи програм) утврђује се :врста и обим 
радова које треба извршити у периоду за који се 
програм доноси, динамику извођења радова и 
улагања средстава, а садржи и податке који се 
односе на пољопривредно земљиште у својини 
Републике Србије(у даљем тексту:државна својина). 
 
Годишњи програм садржи и податке о: укупној 
површини по катастарским општинама 
пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији града Ваљева, корисницима 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
површини пољопривредног земљишта у државној 
својини која није дата на коришћење, укупној 
површини пољопривредног земљишта у државној 
својини која је планирана за давање у закуп. 
 
Саставни делови овог програма су: Општи део, 
Програм радова на заштити и уређењу 
пољопривредног земљишта и План коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини. 
 
У општем делу Програма дат је: 
УВОД - текстуални део о граду Ваљеву. 
ТАБЕЛА 1.- Преглед површина пољопривредног 
земљишта на територији града   Ваљева по 
катастарским општинама и културама, 
ТАБЕЛА 2.-  Преглед површина пољопривредног 
земљишта по облицима својине 
ТАБЕЛА 3.-Површине пољопривредног земљишта 
по културама и класама,  
ТАБЕЛА 4.-одводњавање на територији града 
Ваљева 
ТАБЕЛА 5.-наводњавање на територији града 
Ваљева 
ТАБЕЛА 6.-побољшање квалитета пољопривредног 
земљишта и мелиорације ливада и пашњака 
ТАБЕЛА 7-орисницима пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији града Ваљева 
 
У другом делу Програма утврђен је преглед радова 
на заштити и уређењу пољопривредног земљишта  
ТАБЕЛА 8.-План прихода сопственог учешћа 
ТАБЕЛА 9.-Програма утврђивања радова на 
заштити и уређењу пољопривредног земљишта  
ТАБЕЛА 9а-извештај о утрошеним средствима у 
2014 години 
 
У трећем делу Програма дат је план коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини,  
ТАБЕЛА 16.- Збирна табела 
ТАБЕЛА 16а- Укупна површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која није обухваћена 
јавним надметањима ни давањем на коришћење без 
накнаде-разлози изузимања 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Град Ваљево (74 катастарских општина) располаже 
са укупно 54.478.4659 ха пољопривредног 
земљишта, од тога обрадивог 44.597.9621 ха, док 
под пашњацима, трстицима и неплодног има 
9590.6403 ха. 

 
Анализа стања уређености и заштите 

пољопривредног земљишта 
 

У целини посматрано пољопривредно земљиште на 
подручју града Ваљева је доста неуређено. 
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Многобројне су ситне парцеле (испод 50 ари) у 
већини случајева неправилног облика, где је отежана 
механизована обрада. 
 
Ако се томе дода да се око већег броја  ових парцела 
налази обала која се не одржава и да је због тога 
отежана обрада земљишта, јер део површина остаје 
необрађен и зарастао у коров, тамо где се и обради 
трпи се штета због засењавања гајених култура.Још 
ако су ове ситне парцеле доста удаљене од места 
становања, трошкови обраде оваквих парцела су 
доста велики и углавном се не исплати вршити 
њихово коришћење. 
 
На подручју града Ваљева велики је проблем 
заштите, уређења и коришћења пољоприврдног 
земљишта у речним сливовима река Љубостиње и 
Рабаса, као и других мањих речних токова. Због 
честих изливања ових река из својих корита долази 
до одношења – уништавања пољопривредног 
земљишта као и уништавања засејаних култура. 
 
Узрок честих поплава река је растиње и дрвеће 
поред речних токова чијим запречавањем долази до 
изливања тока, а онда и до одношења земљишта. 
Пријаве за неодржавање земљишта се ретко 
подносе, а казне су доста ниске па не дају резултате. 
 
Клизишта су такође један од проблема са којим смо 
суочени, где је на подручју града регистровано око 
730 клизишта са огромним штетним последицама, 
рушење кућа и других економских објеката, до 
зарушавања речних  токова и путева. На великим 
земљишним површинама због клизишта немогућа је 
механизована обрада земљишта. 
 
Коровска биљка амброзија захватила је око 80% 
пољопривредног земљишта на територији града  
што значајно умањује приносе, отежава обраду, 
такође задњих година угрожава здравље људи 
појавом великог броја тешких алергија, а која има 
тенденцију великог ширења. 
 
Када говоримо о тренутном стању уређености и 
заштите пољопрвиредног земљишта, треба истаћи да 
је присутна велика, неконтролисана и нестручна 
употреба хербицида, вештачких ђубрива и средстава 
за заштиту биља, што  проузрокује присуство 

штетних материја (остаци хемијских средстава у 
земљишту и води.) 
 
Такође, евидентно је неодговорно и несавесно 
понашање произвођача у погледу поступања са 
амбалажом од коришћених хемијских  препарата 
(амбалажа се може наћи поред њива, путева и 
речних токова) као и велика закоровљеност и 
запуштеност међа и њива. 
 
Код поседа појединих старачких домаћинстава, или 
напуштених поседа присутна је закоровљеност, што 
представља велики проблем за суседна земљишта 
која се редовно обрађују и одржавају. 
 
Пољски путеви су у веома лошем стању (неки су 
скоро непроходни), обрасли густим шипражјем и са 
каналима који су обрасли коровом и готово 
затрпани, а најчешће одводних канала поред 
пољских путева нема а често  су предмет судских 
спорова и то ометање уласка у посед. 
 
Пољопривредно земљиште се често користи за 
изградњу стамбених, економских и других објеката, 
а да се претходно не прибавља сагласност 
надлежног градског органа о промени намене 
земљишта. 
 
Чести су случајеви да се врши пошумљавање 
парцела чија катастарска култура и класа земљишта 
нису у сагласности са важећим Законом да се на 
њима може вршити пошумљавање. 
 
Последњих година велики проблем представља 
формирање породичних гробаља по њивама па чак и 
на ближој окућници, без прибављања сагласности 
надлежних инспекција.  
 
Вишегодишње узастопно гајење појединих биљних 
култура без одговарајуће примене агротехничких 
мера и заштите гајених култура доводи до потпуног 
осиромашења земљишта као и умножавања биљних 
болести и штеточина. 
 
Гајење појединих култура на земљиштима која по 
својим структурама, физичким и хемијским 
особинама нису погодна за то, за последицу има 
ниске приносе гајених култура. 
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Табела 1. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по катастарским општинама 

р.бр. катастарска општина

пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха

пашњаци укупно
њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1 БАБИНА ЛУКА 863.8158 0.0000 177.8221 2.9997 40.4721 1085.1097 65.9422 0.0000 3.5424 1154.5943

2 БАЛИНОВИЋ 141.9874 0.0000 20.4197 0.2672 13.9976 176.6719 31.1371 0.0000 2.0212 209.8302

3 БАЧЕВЦИ 644.2221 0.0000 65.4619 0.0000 174.5956 884.2796 279.7992 0.0000 8.5306 1172.6094

4 БЕЛИЋ 64.6296 0.0000 16.1212 0.0621 16.8229 97.6358 40.3787 0.0000 3.2431 141.2576

5 БЕЛОШЕВАЦ 269.5465 0.0000 23.6792 0.1702 15.6882 309.0841 28.3721 0.0000 4.6061 342.0623

6 БЕОМУЖЕВИЋ 333.7393 0.0000 109.6245 0.0737 268.9649 712.4024 90.9847 0.0000 4.3118 807.6989

7 БЛИЗОЊЕ 338.1371 0.0000 89.7454 3.4575 57.7139 489.0539 57.5757 0.0000 0.9100 547.5396

8 БОБОВА 575.7599 0.0000 117.3917 0.0000 31.6575 724.8091 92.3011 0.0000 0.4108 817.5210

9 БОГАТИЋ 191.4620 0.0000 39.3394 0.0000 38.4078 269.2092 39.9563 0.0000 0.2597 309.4252

10 БРАНГОВИЋ 99.0754 0.0000 15.9541 0.0000 51.9657 166.9952 47.4658 0.0000 0.1032 214.5642

11 БРАНКОВИНА 522.7240 0.0000 141.3830 1.0340 36.0139 701.1549 51.9821 0.0000 1.8097 754.9467

12 БРЕЗОВИЦЕ 414.5148 0.0000 83.4928 0.0000 421.7958 919.8034 378.2531 0.0000 0.9477 1299.0042

13 БУЈАЧИЋ 181.0999 0.0000 38.8118 0.3837 21.0435 241.3389 16.3707 0.0000 0.9164 258.6260

14 ВАЉЕВО 272.9571 0.0000 48.6582 0.0000 65.5320 387.1473 27.1435 0.0000 7.3375 421.6283

15 ВЕСЕЛИНОВАЦ 156.4316 0.0000 8.0047 0.0480 26.5295 191.0138 23.9325 0.0000 1.2086 216.1549

16 ВЛАШЧИЋ 132.9013 0.0000 37.9146 2.2250 39.4926 212.5335 73.3870 0.0000 0.5528 286.4733

17 ВРАГОЧАНИЦА 694.4775 0.0000 76.4657 0.4690 154.0580 925.4702 224.7686 0.0000 0.7178 1150.9566

18 ВУЈИНОВАЧА 219.8900 0.0000 80.0640 0.0000 340.2724 640.2264 358.0099 0.0000 4.3142 1002.5505

19 ГОЛА ГЛАВА 962.0354 0.0000 320.9320 5.5865 203.3002 1491.8541 213.5159 0.0000 9.3394 1714.7094

20 ГОРЊА БУКОВИЦА 1260.7176 0.0000 338.8900 3.3695 230.7432 1833.7203 136.3038 0.0000 8.3350 1978.3591

21 ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 621.3208 0.0000 109.1528 0.0000 146.5650 877.0386 422.1664 0.0000 8.5582 1307.7632

22 ГРАБОВИЦА 412.3332 0.0000 52.9051 0.1380 58.3249 523.7012 28.9998 0.0000 2.7613 555.4623

23 ДЕГУРИЋ 130.3501 0.0000 25.6689 0.0000 26.5808 182.5998 40.7418 0.0000 6.6822 230.0238

24 ДИВЦИ 337.2225 0.0000 15.0004 0.4204 125.3928 478.0361 29.5343 0.0000 1.7680 509.3384

25 ДИВЧИБАРЕ 3.9801 0.0000 2.6406 0.0000 78.7304 85.3511 42.3165 0.0000 1.2688 128.9364

трстици и 
мочваре

остало 
земљиште
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26 ДОЊА БУКОВИЦА 374.8879 0.0000 92.8470 0.9149 230.6532 699.3030 86.3771 0.0000 3.0558 788.7359

27 ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 674.4231 0.0000 126.8856 0.0000 193.7351 995.0438 546.9181 0.0000 3.1643 1545.1262

28 ДРАЧИЋ 181.3008 0.0000 31.9291 0.0088 42.1864 255.4251 19.6368 0.0000 0.4817 275.5436

29 ДУПЉАЈ 565.5892 0.0000 74.3484 0.8418 44.1163 684.8957 25.5278 0.0000 1.2276 711.6511

30 ЖАБАРИ 434.7317 0.0000 87.0231 0.0860 49.0780 570.9188 49.2053 0.0000 3.0170 623.1411

31 ЗАБРДИЦА 538.1634 0.0000 68.3063 1.9073 66.5628 674.9398 56.9019 0.0000 1.4997 733.3414

32 ЗАРУБЕ 187.3075 0.0000 39.4580 0.4032 61.6333 288.8020 30.2849 0.0000 0.4612 319.5481

33 ЗЛАТАРИЋ 788.7194 0.0900 132.4403 0.2863 148.0647 1069.6007 72.1779 0.0000 1.7431 1143.5217

34 ЈАСЕНИЦА 308.1691 0.0000 24.2376 0.0500 48.6030 381.0597 16.6596 0.0000 1.5557 399.2750

35 ЈОШЕВА 249.9335 0.0000 69.3581 1.3426 75.0692 395.7034 58.5134 0.0000 3.2113 457.4281

36 КАМЕНИЦА 875.6414 0.0000 216.2234 1.4956 270.4337 1363.7941 192.6047 0.0000 8.2067 1564.6055

37 КЛАНИЦА 563.6844 0.0000 68.9080 0.8241 136.3125 769.7290 137.2514 0.0000 2.0685 909.0489

38 КЛИНЦИ 235.9753 0.0000 67.0350 0.3500 56.8217 360.1820 25.8580 0.0000 7.1114 393.1514

39 КОВАЧИЦЕ 183.5684 0.0000 31.8727 0.0000 55.3590 270.8001 56.4258 0.0000 0.7707 327.9966

40 КОЗЛИЧИЋ 317.4268 0.0000 49.3524 0.0624 65.0281 431.8697 27.5503 0.0000 1.3633 460.7833

41 КОТЕШИЦА 597.4702 0.0000 155.6252 5.3837 136.2567 894.7358 109.2679 0.0000 2.5524 1006.5561

42 КУНИЦЕ 41.7405 0.0000 29.1479 0.0000 50.1475 121.0359 22.7629 0.0000 2.2837 146.0825

43 ЛЕЛИЋ 571.7302 0.0000 151.0005 0.0000 194.2751 917.0058 94.1364 0.0000 3.7703 1014.9125

44 ЛОЗНИЦА 557.8725 0.0000 49.8241 0.8587 70.2337 678.7890 149.9504 0.0000 3.3526 832.0920

45 ЛУКАВАЦ 479.2242 0.0000 58.3106 1.1578 136.3111 675.0037 62.3605 0.0000 1.3677 738.7319

46 МАЈИНОВИЋ 191.2255 0.0000 48.5530 0.5296 32.7209 273.0290 53.6007 0.0000 2.4580 329.0877

47 МИЛИЧИНИЦА 1156.9107 0.0000 350.7800 23.0065 619.8704 2150.5676 484.5999 0.0000 9.9804 2645.1479

48 МРЧИЋ 220.6920 0.0000 37.2316 0.0000 30.8611 288.7847 21.9510 0.0000 6.6814 317.4171

49 ОГЛАЂЕНОВАЦ 933.6141 0.0000 252.9761 6.3975 128.5496 1321.5373 210.3861 0.0000 6.8480 1538.7714

50 ОСЛАДИЋ 875.1342 0.0000 224.2278 0.3764 174.6683 1274.4067 233.8020 0.0000 2.2066 1510.4153

51 ПАКЉЕ 162.2775 0.0000 20.3680 0.0000 23.9980 206.6435 10.9999 0.0000 2.9432 220.5866
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52 ПАУНЕ 663.9385 0.0000 142.3351 0.4813 76.9126 883.6675 36.7705 0.0000 2.2916 922.7296

53 ПЕТНИЦА 158.6356 0.0000 36.7915 0.0000 30.2944 225.7215 6.4924 0.0000 11.7642 243.9781

54 ПОПУЧКЕ 768.0930 0.0000 70.8818 0.3529 181.9878 1021.3155 88.3686 0.0000 10.8095 1120.4936

55 ПРИЈЕЗДИЋ 338.5706 0.0000 60.4701 0.1197 178.4401 577.6005 163.9752 0.0000 0.9922 742.5679

56 ПРИЧЕВИЋ 537.6765 0.0000 156.9628 0.0400 87.5023 782.1816 156.2958 0.0000 4.5773 943.0547

57 РАБАС 341.4532 0.0000 47.7347 0.8103 145.7027 535.7009 95.9200 0.0000 1.4904 633.1113

58 РАВЊЕ 179.2592 0.0000 39.8431 0.0000 189.3272 408.4295 97.3212 0.0000 1.9083 507.6590

59 РАЂЕВО СЕЛО 322.9403 0.0745 78.6248 0.5296 92.9182 495.0874 121.9580 0.0000 13.5339 630.5793

60 РЕБЕЉ 275.0437 0.0000 86.8887 0.0000 122.5384 484.4708 586.5164 0.0000 8.1614 1079.1486

61 РОВНИ 161.6106 0.0000 29.2507 0.0000 3.6759 194.5372 25.3395 0.0000 1.4203 221.2970

62 САНДАЉ 176.1560 0.0000 19.2844 0.0472 47.6759 243.1635 27.9423 0.0000 0.0084 271.1142

63 СЕДЛАРИ 235.0919 0.0000 48.6878 0.0883 47.6966 331.5646 43.0929 0.0000 3.5059 378.1634

64 СИТАРИЦЕ 169.8479 0.0000 42.0246 0.0000 61.5706 273.4431 51.8108 0.0000 1.5387 326.7926

65 СОВАЧ 180.5942 0.0000 52.8635 0.0000 104.4569 337.9146 78.9590 0.0000 2.2081 419.0817

66 СТАНИНА РЕКА 503.1711 0.0000 125.6153 0.0658 211.7526 840.6048 196.5525 0.0000 2.7948 1039.9521

67 СТАПАР 168.3387 0.0000 53.2634 0.2191 140.9919 362.8131 42.8225 0.0000 0.3370 405.9726

68 СТРМНА ГОРА 138.2699 0.0000 36.4404 0.0000 57.8775 232.5878 81.2954 0.0000 0.2553 314.1385

69 СТУБО 430.8325 0.0000 100.5866 0.0000 77.8216 609.2407 98.3736 0.0000 5.4700 713.0843

70 СУВОДАЊЕ 414.9827 0.0000 113.1118 0.0270 526.2972 1054.4187 763.9858 0.0000 12.7132 1831.1177

71 СУШИЦА 283.5213 0.0000 72.5290 0.0000 154.2853 510.3356 198.1198 0.0000 3.1348 711.5902

72 ТАОР 145.6266 0.0000 80.7673 0.0000 534.5153 760.9092 690.5239 0.0000 21.7512 1473.1843

73 ТУБРАВИЋ 310.6533 0.0000 97.6084 0.0000 139.5414 547.8031 167.5135 0.0000 6.0096 721.3262

74 ТУПАНЦИ 195.8128 0.0000 44.1660 0.2280 24.3977 264.6045 73.6412 0.0000 5.3486 343.5943

44597.9621 54478.4659

РГЗ  БЕОГРАД za 2015 год.
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Табела 2. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима својине 

р.бр. облик својине

пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха

пашњаци укупно
њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)

1

БАБИНА ЛУКА приватна својина 860.7733 0.0000 177.8221 2.9997 40.4721 1082.0672 65.94220.0000 3.4944 1151.5038

1.4574 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4574 0.0000 0.0000 0.0340 1.4914

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5851 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5851 0.0000 0.0000 0.0140 1.5991

2

БАЛИНОВИЋ приватна својина 141.8553 0.0000 20.4097 0.2672 13.9976 176.5298 31.0209 0.0000 2.0212 209.5719

0.1321 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.1421 0.1162 0.0000 0.0000 0.2583

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3

БАЧЕВЦИ приватна својина 641.2627 0.0000 65.3951 0.0000 173.7677 880.4255 240.00780.0000 4.8436 1125.2769

2.8714 0.0000 0.0668 0.0000 0.0000 2.9382 2.4488 0.0000 0.0054 5.3924

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0880

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8279 0.8279 37.3426 0.0000 3.6816 41.8521

катастарска 
општина

трстици и 
мочваре

остало 
земљиште

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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БЕЛИЋ приватна својина 64.6296 0.0000 16.1212 0.0621 16.8229 97.6358 39.4871 0.0000 3.2431 140.3660

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8916 0.0000 0.0000 0.8916

5

БЕЛОШЕВАЦ приватна својина 267.6841 0.0000 23.2480 0.1702 15.6296 306.7319 28.3721 0.0000 4.4159 339.5199

0.6732 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6732 0.0000 0.0000 0.1902 0.8634

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6674 0.0000 0.4312 0.0000 0.0586 1.1572 0.0000 0.0000 0.0000 1.1572

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5218 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5218 0.0000 0.0000 0.0000 0.5218

6

БЕОМУЖЕВИЋ приватна својина 327.6713 0.0000 101.2133 0.0737 267.6621 696.6204 90.67650.0000 4.0849 791.3818

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

6.0680 0.0000 8.4112 0.0000 1.3028 15.7820 0.2982 0.0000 0.2269 16.3071

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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7

БЛИЗОЊЕ приватна својина 328.8864 0.0000 79.5668 3.4575 56.1290 468.0397 56.4665 0.0000 0.9028 525.4090

9.2507 0.0000 10.1786 0.0000 0.4540 19.8833 0.6156 0.0000 0.0072 20.5061

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1309 1.1309 0.4936 0.0000 0.0000 1.6245

8

БОБОВА приватна својина 575.2639 0.0000 112.1082 0.0000 31.6575 719.0296 91.6320 0.0000 0.4108 811.0724

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.4960 0.0000 5.2835 0.0000 0.0000 5.7795 0.6691 0.0000 0.0000 6.4486

9

БОГАТИЋ приватна својина 191.4620 0.0000 39.3394 0.0000 38.4078 269.2092 38.6842 0.0000 0.2597 308.1531

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0830 0.0000 0.0000 0.0830

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1891 0.0000 0.0000 1.1891

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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10

БРАНГОВИЋ приватна својина 98.3495 0.0000 15.9541 0.0000 51.4389 165.7425 46.1012 0.0000 0.1032 211.9469

0.7259 0.0000 0.0000 0.0000 0.5268 1.2527 1.1843 0.0000 0.0000 2.4370

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1803 0.0000 0.0000 0.1803

11

БРАНКОВИНА приватна својина 515.4437 0.0000 123.5296 1.0340 34.0736 674.0809 51.0578 0.0000 1.6643 726.8030

6.8650 0.0000 1.5009 0.0000 1.5199 9.8858 0.3102 0.0000 0.1454 10.3414

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.4153 0.0000 16.3525 0.0000 0.4204 17.1882 0.6141 0.0000 0.0000 17.8023

12

БРЕЗОВИЦЕ приватна својина 409.7709 0.0000 82.9555 0.0000 410.2323 902.9587 368.62710.0000 0.9378 1272.5236

4.7439 0.0000 0.5113 0.0000 10.8051 16.0603 7.7177 0.0000 0.0045 23.7825

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0260 0.0000 0.0000 0.0260 0.0000 0.0000 0.0054 0.0314

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина
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13

БУЈАЧИЋ приватна својина 180.0139 0.0000 38.8118 0.3837 21.0435 240.2529 16.3522 0.0000 0.9124 257.5175

0.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.0250

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0650 0.0185 0.0000 0.0000 1.0835

14

ВАЉЕВО приватна својина 271.3056 0.0000 48.3632 0.0000 64.0390 383.7078 24.7102 0.0000 7.3168 415.7348

0.4905 0.0000 0.2605 0.0000 0.0000 0.7510 0.7705 0.0000 0.0092 1.5307

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0000 0.9583

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1610 0.0000 0.0345 0.0000 0.5347 1.7302 1.6628 0.0000 0.0115 3.4045

15

ВЕСЕЛИНОВАЦ приватна својина 156.3706 0.0000 8.0047 0.0480 26.5295 190.9528 22.7715 0.0000 1.2086 214.9329

0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 0.9716 0.0000 0.0000 0.9728

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0598 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0598 0.1894 0.0000 0.0000 0.2492

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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16

ВЛАШЧИЋ приватна својина 131.2156 0.0000 37.9146 2.2250 39.4203 210.7755 73.1840 0.0000 0.5528 284.5123

1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0723 1.7123 0.2030 0.0000 0.0000 1.9153

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0457 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0457 0.0000 0.0000 0.0000 0.0457

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

17

ВРАГОЧАНИЦА приватна својина 684.4542 0.0000 76.4657 0.4690 152.0820 913.4709 216.62490.0000 0.7178 1130.8136

8.4023 0.0000 0.0000 0.0000 1.9760 10.3783 7.3821 0.0000 0.0000 17.7604

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6210 0.7616 0.0000 0.0000 2.3826

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

18

ВУЈИНОВАЧА приватна својина 212.9314 0.0000 80.0640 0.0000 337.9424 630.9378 345.14530.0000 4.1817 980.2648

0.2684 0.0000 0.0000 0.0000 1.3263 1.5947 8.2435 0.0000 0.0000 9.8382

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2600 0.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.2600

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2100 0.2100 0.2802 0.0000 0.0120 0.5022

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

6.6902 0.0000 0.0000 0.0000 0.5337 7.2239 4.3409 0.0000 0.1205 11.6853

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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19

ГОЛА ГЛАВА приватна својина 943.6743 0.0000 300.7953 5.5865 198.0499 1448.1060 208.3926 0.0000 9.3349 1665.8335

10.0926 0.0000 20.1367 0.0000 4.9436 35.1729 2.5705 0.00000.0045 37.7479

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

8.2685 0.0000 0.0000 0.0000 0.3067 8.5752 2.5528 0.0000 0.0000 11.1280

20

ГОРЊА БУКОВИЦА
приватна својина 1241.1972 0.0000 327.7117 3.3695 217.6460 1789.9244 135.2025 0.0000 8.1741 1933.3010

8.9841 0.0000 0.0000 0.0000 2.4196 11.4037 0.3079 0.0000 0.0000 11.7116

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

10.5363 0.0000 11.1783 0.0000 10.6776 32.3922 0.7934 0.0000 0.1609 33.3465

21

приватна својина 619.3916 0.0000 109.1528 0.0000 145.3350 873.8794 401.6817 0.0000 8.5582 1284.1193

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2783 0.0000 0.0000 0.2783

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.9292 0.0000 0.0000 0.0000 1.2300 3.1592 20.2064 0.0000 0.0000 23.3656

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

ГОРЊЕ 
ЛЕСКОВИЦЕ

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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22

ГРАБОВИЦА приватна својина 411.0490 0.0000 52.8068 0.1380 56.9017 520.8955 28.9278 0.0000 2.7613 552.5846

1.1170 0.0000 0.0983 0.0000 0.8520 2.0673 0.0720 0.0000 0.0000 2.1393

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.5712 0.7384 0.0000 0.0000 0.0000 0.7384

23

ДЕГУРИЋ приватна својина 129.8287 0.0000 25.6251 0.0000 26.5808 182.0346 40.7418 0.0000 6.6592 229.4356

0.5214 0.0000 0.0438 0.0000 0.0000 0.5652 0.0000 0.0000 0.0230 0.5882

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

24

ДИВЦИ приватна својина 317.4658 0.0000 14.5687 0.4204 98.4942 430.9491 26.7653 0.0000 1.3054 459.0198

2.1070 0.0000 0.4317 0.0000 26.7603 29.2990 2.3807 0.0000 0.4626 32.1423

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

17.5997 0.0000 0.0000 0.0000 0.1383 17.7380 0.3883 0.0000 0.0000 18.1263

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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25

ДИВЧИБАРЕ приватна својина 3.9801 0.0000 2.6406 0.0000 76.4185 83.0392 40.9981 0.00001.2688 125.3061

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.1546 2.1546 0.4011 0.0000 0.0000 2.5557

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1573 0.1573 0.9173 0.0000 0.0000 1.0746

26

ДОЊА БУКОВИЦА приватна својина 367.2828 0.0000 92.8406 0.9149 227.5667 688.6050 85.7951 0.0000 2.0243 776.4244

1.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1662 0.0482 0.0000 0.0000 1.2144

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0325 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0325 0.0000 0.0000 0.0103 0.0428

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

6.4064 0.0000 0.0064 0.0000 3.0865 9.4993 0.5338 0.0000 1.0212 11.0543

27

ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
приватна својина 665.3365 0.0000 123.4780 0.0000 186.9071 975.7216 403.3369 0.0000 3.1408 1382.1993

6.6962 0.0000 3.3826 0.0000 4.0670 14.1458 2.4572 0.0000 0.0059 16.6089

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2.3904 0.0000 0.0250 0.0000 2.7610 5.1764 141.1240 0.0000 0.0176 146.3180

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине



Страна 96 Службени гласник града Ваљева 24.  април   2015. године Број  4 
 

 

 

28

ДРАЧИЋ приватна својина 179.6014 0.0000 31.9291 0.0088 42.1864 253.7257 17.6536 0.0000 0.4701 271.8494

0.5048 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5048 1.3782 0.0000 0.0116 1.8946

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1946 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1946 0.6050 0.0000 0.0000 1.7996

29

ДУПЉАЈ приватна својина 565.0676 0.0000 74.3046 0.8418 44.1163 684.3303 25.3531 0.0000 1.2004 710.8838

0.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5190 0.1747 0.0000 0.0000 0.6937

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0026 0.0000 0.0438 0.0000 0.0000 0.0464 0.0000 0.0000 0.0272 0.0736

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

30

ЖАБАРИ приватна својина 427.2071 0.0000 85.8650 0.0860 49.0755 562.2336 47.5872 0.0000 2.9745 612.7953

0.0000 0.0000 0.8581 0.0000 0.0025 0.8606 0.0000 0.0000 0.0425 0.9031

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7.5246 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 7.8246 1.6181 0.0000 0.0000 9.4427

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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31

ЗАБРДИЦА приватна својина 513.6832 0.0000 68.3063 1.9073 65.0093 648.9061 56.9019 0.0000 1.4997 707.3077

16.0673 0.0000 0.0000 0.0000 1.5535 17.6208 0.0000 0.0000 0.0000 17.6208

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

8.4129 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.4129 0.0000 0.0000 0.0000 8.4129

32

ЗАРУБЕ приватна својина 176.6417 0.0000 35.9065 0.4032 61.6333 274.5847 30.2849 0.0000 0.4612 305.3308

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

10.6658 0.0000 3.5515 0.0000 0.0000 14.2173 0.0000 0.0000 0.0000 14.2173

33

ЗЛАТАРИЋ приватна својина 775.1848 0.0900 132.3891 0.2863 146.9538 1054.9040 71.4412 0.0000 1.7014 1128.0466

10.4112 0.0000 0.0512 0.0000 0.8823 11.3447 0.4037 0.0000 0.0391 11.7875

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3.1234 0.0000 0.0000 0.0000 0.2286 3.3520 0.3330 0.0000 0.0026 3.6876

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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34

ЈАСЕНИЦА приватна својина 308.1626 0.0000 24.2376 0.0500 48.6030 381.0532 16.3024 0.0000 1.5557 398.9113

0.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0065 0.3572 0.0000 0.0000 0.3637

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

35

ЈОШЕВА приватна својина 249.9335 0.0000 68.6520 1.3426 75.0692 394.9973 58.4359 0.0000 3.2077 456.6409

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0648 0.0000 0.0036 0.0684

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.7061 0.0000 0.0000 0.7061 0.0127 0.0000 0.0000 0.7188

36

КАМЕНИЦА приватна својина 850.8228 0.0000 201.4777 1.4956 256.7034 1310.4995 189.2846 0.0000 8.1819 1507.9660

3.6696 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 3.6866 0.2139 0.0000 0.0000 3.9005

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

21.1490 0.0000 14.7457 0.0000 13.7133 49.6080 3.1062 0.0000 0.0248 52.7390

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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37

КЛАНИЦА приватна својина 550.5464 0.0000 55.8406 0.8241 131.5962 738.8073 131.88930.0000 2.0685 872.7651

13.1380 0.0000 13.0674 0.0000 4.7064 30.9117 5.3621 0.00000.0000 36.2738

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100

38

КЛИНЦИ приватна својина 228.7236 0.0000 67.0150 0.3500 55.7834 351.8720 25.5282 0.0000 7.0414 384.4416

0.0980 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.1180 0.3298 0.0000 0.0700 0.5178

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7.1537 0.0000 0.0000 0.0000 1.0383 8.1920 0.0000 0.0000 0.0000 8.1920

39

КОВАЧИЦЕ приватна својина 183.1046 0.0000 31.8727 0.0000 50.3477 265.3250 55.0583 0.0000 0.7707 321.1540

0.4638 0.0000 0.0000 0.0000 5.0113 5.4751 1.3675 0.0000 0.0000 6.8426

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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40

КОЗЛИЧИЋ приватна својина 316.3102 0.0000 48.9324 0.0624 64.7540 430.0590 27.5503 0.0000 1.0633 458.6726

0.9166 0.0000 0.4200 0.0000 0.2741 1.6107 0.0000 0.0000 0.3000 1.9107

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000

41

КОТЕШИЦА приватна својина 595.5568 0.0000 154.5307 5.3837 133.3100 888.7812 108.1984 0.0000 2.5510 999.5306

0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.7706 1.4136 1.0695 0.0000 0.0014 2.4845

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.2704 0.0000 1.0945 0.0000 2.1761 4.5410 0.0000 0.0000 0.0000 4.5410

42

КУНИЦЕ приватна својина 33.6592 0.0000 27.7469 0.0000 33.5663 94.9724 18.4333 0.0000 2.2355 115.6412

8.0813 0.0000 1.4010 0.0000 16.5812 26.0635 4.3296 0.0000 0.0482 30.4413

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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43

ЛЕЛИЋ приватна својина 553.0341 0.0000 149.2563 0.0000 192.7652 895.0556 87.59090.0000 3.4175 986.0640

2.7421 0.0000 0.3447 0.0000 0.0000 3.0868 1.7519 0.0000 0.3448 5.1835

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

15.9540 0.0000 1.3995 0.0000 1.5099 18.8634 4.7936 0.0000 0.0080 23.6650

44

ЛОЗНИЦА приватна својина 548.0832 0.0000 49.3931 0.8587 68.4910 666.8260 145.4240 0.0000 3.3193 815.5693

5.4726 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.4726 2.0246 0.0000 0.0000 7.4972

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2.9753 0.0000 0.4310 0.0000 0.0000 3.4063 0.2278 0.0000 0.0000 3.6341

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 1.3413 0.0000 0.0000 0.0000 1.1097 2.4510 1.3057 0.0000 0.0333 3.7900

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6330 0.6330 0.9683 0.0000 0.0000 1.6013

45

ЛУКАВАЦ приватна својина 478.0289 0.0000 58.1426 1.1578 136.0267 673.3560 62.2351 0.0000 1.3677 736.9588

1.0353 0.0000 0.1680 0.0000 0.2844 1.4877 0.1254 0.0000 0.0000 1.6131

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1601 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1601 0.0000 0.0000 0.0000 0.1601

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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46

МАЈИНОВИЋ приватна својина 190.6530 0.0000 48.5530 0.5296 32.7209 272.4565 53.6007 0.0000 2.4580 328.5152

0.5725 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5725 0.0000 0.0000 0.0000 0.5725

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

47

МИЛИЧИНИЦА приватна својина 1139.1447 0.0000 349.5654 23.0065 588.9045 2100.6211 477.0926 0.0000 9.9067 2587.6204

9.9042 0.0000 1.2146 0.0000 19.7785 30.8973 6.5332 0.0000 0.0375 37.4680

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0136 0.0000 0.0000 0.0000 8.3499 8.3635 0.5800 0.0000 0.0000 8.9435

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 7.1540 0.0000 0.0000 0.0000 1.0297 8.1837 0.3941 0.0000 0.0198 8.5976

0.6942 0.0000 0.0000 0.0000 1.8078 2.5020 0.0000 0.0000 0.0164 2.5184

48

МРЧИЋ приватна својина 218.6035 0.0000 37.2316 0.0000 30.8153 286.6504 21.9510 0.0000 6.6214 315.2228

0.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.0458 0.0592 0.0000 0.0000 0.0000 0.0592

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0751 0.0000 0.0000 0.0600 2.1351

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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49

ОГЛАЂЕНОВАЦ приватна својина 918.8619 0.0000 247.5189 6.3975 124.3049 1297.0832 202.3356 0.0000 6.8480 1506.2668

11.7887 0.0000 5.4572 0.0000 2.8289 20.0748 5.0931 0.0000 0.0000 25.1679

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2.1121 0.0000 0.0000 0.0000 0.7350 2.8471 0.4156 0.0000 0.0000 3.2627

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.8514 0.0000 0.0000 0.0000 0.6808 1.5322 2.5418 0.0000 0.0000 4.0740

50

ОСЛАДИЋ приватна својина 841.9223 0.0000 214.5893 0.3764 168.8462 1225.7342 224.7688 0.0000 2.2066 1452.7096

1.6344 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6344 0.0000 0.0000 0.0000 1.6344

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

31.5775 0.0000 9.6385 0.0000 5.8221 47.0381 9.0332 0.0000 0.0000 56.0713

51

ПАКЉЕ приватна својина 162.2775 0.0000 20.3680 0.0000 23.9980 206.6435 9.0952 0.0000 2.9432 218.6819

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3029 0.0000 0.0000 1.3029

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6018 0.0000 0.0000 0.6018

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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52

ПАУНЕ приватна својина 655.8651 0.0000 142.3251 0.4813 76.9126 875.5841 36.7166 0.0000 2.2916 914.5923

0.4868 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.4968 0.0539 0.0000 0.0000 0.5507

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7.5866 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7.5866 0.0000 0.0000 0.0000 7.5866

53

ПЕТНИЦА приватна својина 152.8848 0.0000 36.0537 0.0000 29.9632 218.9017 6.4868 0.0000 10.5840 235.9725

2.3783 0.0000 0.0000 0.0000 0.0094 2.3877 0.0000 0.0000 0.0580 2.4457

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3.3725 0.0000 0.7378 0.0000 0.3218 4.4321 0.0056 0.0000 1.1222 5.5599

54

ПОПУЧКЕ приватна својина 757.5639 0.0000 70.8818 0.3529 177.9601 1006.7587 88.24500.0000 10.7315 1105.7352

9.6830 0.0000 0.0000 0.0000 4.0277 13.7107 0.1236 0.0000 0.0780 13.9123

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.8145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8145 0.0000 0.0000 0.0000 0.8145

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0316 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 0.0000 0.0000 0.0316

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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55

ПРИЈЕЗДИЋ приватна својина 315.1270 0.0000 60.4101 0.1197 157.7636 533.4204 116.81790.0000 0.9922 651.2305

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

23.4436 0.0000 0.0600 0.0000 20.6765 44.1801 47.1573 0.0000 0.0000 91.3374

56

ПРИЧЕВИЋ приватна својина 521.2027 0.0000 156.7689 0.0400 83.4422 761.4538 155.32280.0000 4.5414 921.3180

1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3020 0.1850 0.0000 0.0000 1.4870

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

15.1718 0.0000 0.1939 0.0000 4.0601 19.4258 0.7880 0.0000 0.0359 20.2497

57

РАБАС приватна својина 335.5930 0.0000 47.7347 0.8103 131.3448 515.4828 93.9139 0.0000 1.4904 610.8871

0.5446 0.0000 0.0000 0.0000 1.1900 1.7346 0.5179 0.0000 0.0000 2.2525

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2755 0.0000 0.0000 0.2755

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

5.3156 0.0000 0.0000 0.0000 13.1679 18.4835 1.2127 0.0000 0.0000 19.6962

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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58

РАВЊЕ приватна својина 178.5331 0.0000 39.8431 0.0000 187.3083 405.6845 95.1870 0.0000 1.8723 502.7438

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4281 0.4281 0.0000 0.0000 0.0360 0.4641

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1369 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1369 0.0000 0.0000 0.0000 0.1369

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5892 0.0000 0.0000 0.0000 1.5908 2.1800 2.1342 0.0000 0.0000 4.3142

59

РАЂЕВО СЕЛО приватна својина 322.6868 0.0745 77.6639 0.5296 92.9182 493.8730 120.4694 0.0000 13.4453 627.7877

0.0261 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0261 0.9886 0.0000 0.0036 1.0183

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.2274 0.0000 0.9609 0.0000 0.0000 1.1883 0.5000 0.0000 0.0850 1.7733

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

60

РЕБЕЉ приватна својина 272.8147 0.0000 86.8887 0.0000 119.9974 479.7008 574.22400.0000 8.1322 1062.0570

0.9138 0.0000 0.0000 0.0000 1.6329 2.5467 1.1266 0.0000 0.0000 3.6733

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5277 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5277 0.0000 0.0000 0.0292 0.5569

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7875 0.0000 0.0000 0.0000 0.9081 1.6956 11.1658 0.0000 0.0000 12.8614

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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61

РОВНИ приватна својина 136.2986 0.0000 21.0641 0.0000 2.4170 159.7797 23.4928 0.0000 1.0299 184.3024

25.3120 0.0000 8.1596 0.0000 1.2589 34.7305 1.8467 0.0000 0.3904 36.9676

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0270 0.0000 0.0000 0.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0270

62

САНДАЉ приватна својина 176.1560 0.0000 19.2844 0.0472 47.6759 243.1635 22.0579 0.0000 0.0084 265.2298

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.8844 0.0000 0.0000 5.8844

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

63

СЕДЛАРИ приватна својина 234.2740 0.0000 48.6771 0.0883 47.6966 330.7360 42.5770 0.0000 3.4888 376.8018

0.0000 0.0000 0.0107 0.0000 0.0000 0.0107 0.1008 0.0000 0.0000 0.1115

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.4329 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4329 0.0000 0.0000 0.0171 0.4500

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3850 0.4151 0.0000 0.0000 0.8001

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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64

СИТАРИЦЕ приватна својина 169.0805 0.0000 41.9752 0.0000 61.5706 272.6263 39.1121 0.0000 1.5387 313.2771

0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 12.6987 0.0000 0.0000 12.6995

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7666 0.0000 0.0494 0.0000 0.0000 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.8160

65

СОВАЧ приватна својина 170.9417 0.0000 49.9496 0.0000 101.0076 321.8989 78.0945 0.0000 2.0798 402.0732

9.6082 0.0000 2.6065 0.0000 3.4493 15.6640 0.8645 0.0000 0.1283 16.6568

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0443 0.0000 0.3074 0.0000 0.0000 0.3517 0.0000 0.0000 0.0000 0.3517

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

66

СТАНИНА РЕКА приватна својина 502.3265 0.0000 125.3354 0.0658 210.7486 838.4763 196.5525 0.0000 2.7767 1037.8055

0.6980 0.0000 0.2799 0.0000 1.0040 1.9819 0.0000 0.0000 0.0130 1.9949

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1466 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1466 0.0000 0.0000 0.0051 0.1517

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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67

СТАПАР приватна својина 155.9578 0.0000 53.2634 0.2191 137.0373 346.4776 39.8844 0.0000 0.3370 386.6990

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5487 0.5487 0.0000 0.0000 0.0000 0.5487

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

12.3809 0.0000 0.0000 0.0000 3.4059 15.7868 2.9381 0.0000 0.0000 18.7249

68

СТРМНА ГОРА приватна својина 130.7451 0.0000 36.3656 0.0000 57.2575 224.3682 80.9556 0.0000 0.2553 305.5791

7.5248 0.0000 0.0748 0.0000 0.6200 8.2196 0.3398 0.0000 0.0000 8.5594

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

69

СТУБО приватна својина 419.5906 0.0000 99.5556 0.0000 76.1444 595.2906 84.2830 0.0000 5.3082 684.8818

11.2419 0.0000 1.0310 0.0000 1.6772 13.9501 8.3448 0.0000 0.1618 22.4567

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.7458 0.0000 0.0000 5.7458

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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70

СУВОДАЊЕ приватна својина 410.0625 0.0000 113.1118 0.0270 510.9085 1034.1098 749.4545 0.0000 12.6998 1796.2641

1.1695 0.0000 0.0000 0.0000 5.1641 6.3336 12.1599 0.0000 0.0012 18.4947

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3.7507 0.0000 0.0000 0.0000 10.2246 13.9753 2.3714 0.0000 0.0122 16.3589

71

СУШИЦА приватна својина 280.6458 0.0000 72.1758 0.0000 152.3069 505.1285 105.95510.0000 3.1348 614.2184

1.1934 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1934 2.7851 0.0000 0.0000 3.9785

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6821 0.0000 0.3532 0.0000 1.9784 4.0137 89.3796 0.0000 0.0000 93.3933

72

ТАОР приватна својина 145.0036 0.0000 80.7673 0.0000 528.9060 754.6769 529.64680.0000 20.3879 1304.7116

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1736 0.0000 0.4564 0.6300

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6230 0.0000 0.0000 0.0000 5.4143 6.0373 1.8812 0.0000 0.0353 7.9538

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1950 0.1950 158.8223 0.0000 0.8716 159.8889

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине
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73

ТУБРАВИЋ приватна својина 267.8917 0.0000 89.8683 0.0000 121.6324 479.3924 156.43910.0000 2.4364 638.2679

16.3600 0.0000 2.8033 0.0000 4.1135 23.2768 2.4370 0.0000 0.1651 25.8789

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

24.3173 0.0000 4.9368 0.0000 13.7955 43.0496 6.7081 0.00000.5509 50.3086

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2.0843 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0843 1.9293 0.0000 2.8572 6.8708

74

ТУПАНЦИ приватна својина 195.5628 0.0000 44.1660 0.2280 24.3977 264.3545 73.6412 0.0000 5.3486 343.3443

0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

задружна својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

мешовита својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

44597.9621 54478.4659

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

државна својина 
РС

државна својина 
СРЈ

друштвена 
својина

други облици 
својине

РГЗ Београд за 
2015 год.
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Табела 3. Површине пољопривредних култура земљишта по класама 

 

 

 

 

 

 

 

пољопривредно земљиште у ха

култура
класа

I II III IV V VI VII VIII
њиве 132.9490 891.9259 1889.1525 3252.2629 7198.3068 8239.2283 5645.2969 1963.7423

вртови 0.0000 0.0745 0.0000 0.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

воћњаци 39.8296 338.7021 1620.0803 2393.6257 958.8939 644.2448 255.1690 0.0000

виногради 1.9397 6.6983 23.9113 33.0739 4.3737 0.0000 0.0000 0.0000

ливаде 71.4339 409.6974 781.7202 1531.9561 4467.8571 1135.9752 593.1551 72.5957

пашњаци 73.6813 144.7369 1464.0051 2949.1526 1576.4057 891.7257 1620.8472 870.0858

трстици-мочваре 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

УКУПНО 319.8335 1791.8351 5778.8694 10160.1612 14205.8372 10911.1740 8114.4682 2906.4238

РГЗ  БЕОГРАД за 2015 год.
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ТАБЕЛА 4. Одводњавање

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха

0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0

ТАБЕЛА 5. Наводњавање

тифони у ха кишна крила у ха

0 . 0 0 0 0

ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

0 . 0 0 0 0

изграђено 
у ха

у 
функцији 
у ха

широкозахватне 
машине у ха

кап по кап 
(миниорошавање)у ха

остало у 
ха

УКУПНО 
у ха

физичке 
мелиорације у ха

хемијске 
мелиорације у ха

биолошке мелиорације 
у ха

мелиорације ливада 
и пашњака у ха

остало у 
ха

УКУПНО 
у ха
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Табела 7. Корисници пољопривредних култура земљишта у државној својини 

р.бр. назив корисника адреса корисника Катастарска општина

1 ГРАД ВАЉЕВО ВАЉЕВО КАРАЂОРЂЕВА 64 129.7164ВАЉЕВО 15064 1.5307

ГРАД ВАЉЕВО ДРАЧИЋ 2 1.8946

ГРАД ВАЉЕВО ПЕТНИЦА 5 2.0234

ГРАД ВАЉЕВО ВЛАШЧИЋ 27 0.2753

ГРАД ВАЉЕВО ПАКЉЕ 29 1.2478

ГРАД ВАЉЕВО БРАНГОВИЋ 38 2.4370

ГРАД ВАЉЕВО СИТАРИЦЕ 43 12.6987

ГРАД ВАЉЕВО БЛИЗОЊЕ 45 0.8108

ГРАД ВАЉЕВО РАБАС 46 2.2525

ГРАД ВАЉЕВО ЈАСЕНИЦА 50 0.3527

ГРАД ВАЉЕВО БРАНКОВИНА 57 1.1169

ГРАД ВАЉЕВО МАЈИНОВИЋ 59 0.5725

ГРАД ВАЉЕВО КЛИНЦИ 65 0.5178

ГРАД ВАЉЕВО ДЕГУРИЋ 77 0.5882

ГРАД ВАЉЕВО ЗАБРДИЦА 80 4.5200

ГРАД ВАЉЕВО ВЕСЕЛИНОВАЦ 83 0.9728

ГРАД ВАЉЕВО БЕЛОШЕВАЦ 84 0.8634

ГРАД ВАЉЕВО СЕДЛАРИ 85 0.1115

ГРАД ВАЉЕВО РАЂЕВО СЕЛО 86 1.0183

ГРАД ВАЉЕВО ВУЈИНОВАЧА 86 2.6516

ГРАД ВАЉЕВО ДОЊА БУКОВИЦА 88 0.7819

ГРАД ВАЉЕВО КЛАНИЦА 100 36.2738

ГРАД ВАЉЕВО ЖАБАРИ 103 0.9031

ГРАД ВАЉЕВО ЛУКАВАЦ 105 1.6131

ГРАД ВАЉЕВО БОГАТИЋ 108 0.0411

ГРАД ВАЉЕВО ДИВЦИ 112 11.0226

ГРАД ВАЉЕВО КОВАЧИЦЕ 115 0.7174

ГРАД ВАЉЕВО ГРАБОВИЦА 120 0.5411

ГРАД ВАЉЕВО БРЕЗОВИЦЕ 147 6.6173

ГРАД ВАЉЕВО ЗЛАТАРИЋ 150 7.0182

ГРАД ВАЉЕВО БАЧЕВЦИ 153 5.3924

ГРАД ВАЉЕВО КОЗЛИЧИЋ 166 0.6897

ГРАД ВАЉЕВО ГОРЊА БУКОВИЦА 179 2.2638

ГРАД ВАЉЕВО ЛЕЛИЋ 197 3.7282

ГРАД ВАЉЕВО ОСЛАДИЋ 201 0.3540

ГРАД ВАЉЕВО МИЛИЧИНИЦА 236 3.1671

површина 
земљишта коју 
користи (ха)

Поседовни лист или 
лист непокретности

Површина на 
листу
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ГРАД ВАЉЕВО ТУБРАВИЋ 240 5.8549

ГРАД ВАЉЕВО ДУПЉАЈ 257 0.6138

ГРАД ВАЉЕВО МРЧИЋ 267 0.0592

ГРАД ВАЉЕВО РАВЊЕ 298 0.4641

ГРАД ВАЉЕВО КАМЕНИЦА 302 2.3000

ГРАД ВАЉЕВО ТАОР 528 0.6300

ГРАД ВАЉЕВО ГОЛА ГЛАВА 950 0.2131

2 9.9599САНДАЉ 87 5.8844

БОГАТИЋ
54 0.0419

СУШИЦА
64 3.9785

ПАКЉЕ
136 0.0551

3 БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6 1.4870ПРИЧЕВИЋ 830 1.4870

4 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РОВНИ- КОЛУБАРА ВАЉЕВО АНДРЕ САВЧИЋА 8 13.9123ПОПУЧКЕ 2766 13.9123

5 БЕОГРАД КНЕЗ МИЛОША 55 21.5025РЕБЕЉ
145

3.6733

СУВОДАЊЕ
211

17.8292

6 ВАЉЕВО ПОП ЛУКИНА 6/А 118.2309КУНИЦЕ 85 30.4413

РОВНИ
137 36.9676

СОВАЧ
198 16.6568

СТУБО
277 14.1412

ТУБРАВИЋ
424 20.0240

Ј.П. ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА 
"СРБИЈАШУМЕ"

Ј.П. ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА 
"СРБИЈАШУМЕ"

Ј.П. ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА 
"СРБИЈАШУМЕ"
Ј.П. ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА 
"СРБИЈАШУМЕ"

ЈАВНО ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД ДЕ О 
ШУМСКО Г АЗДИНСТВО "БОРЊ А" 
ЛОЗНИЦА

ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД ДЕ О 
ШУМСКО Г АЗДИНСТВО "БОРЊ А" 
ЛОЗНИЦА

ЈП ЗА УПР. И КОР. РЕГИОН.ВИШЕНАМ. 
ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ К
ЈП ЗА УПР. И КОР. РЕГИОН.ВИШЕНАМ. 
ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ К

ЈП ЗА УПР. И КОР. РЕГИОН.ВИШЕНАМ. 
ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ К

ЈП ЗА УПР. И КОР. РЕГИОН.ВИШЕНАМ. 
ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ К
ЈП ЗА УПР. И КОР. РЕГИОН.ВИШЕНАМ. 
ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ К
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7 КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ДОМ ВАЉЕВО ВАЉЕВО 9.4478ГОРЊА БУКОВИЦА 698 9.4478

8 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУПЉАЈ 0.0799ДУПЉАЈ 329 0.0799

9 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТУБО" СТУБО 0.2583БАЛИНОВИЋ 91 0.2583

10 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕШИЦА КОТЕШИЦА 0.1000КОТЕШИЦА 851 0.1000

11 БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22 70.3659КОЗЛИЧИЋ
88

1.2210

ЈОШЕВА
155

0.0684

ДИВЦИ
222

21.1197

БРАНКОВИНА
226

9.2245

ЗЛАТАРИЋ
304

4.7693

БРЕЗОВИЦЕ
344

17.1652

ЛЕЛИЋ
595

1.4553

КОВАЧИЦЕ
65

6.1252

ДОЊА БУКОВИЦА
250

0.4325

ГРАБОВИЦА
356

1.5982

ВУЈИНОВАЧА
527

7.1866

12 ОПШТИНА ВАЉЕВО 11.1229ПАУНЕ 170 0.5507

ОПШТИНА ВАЉЕВО СУВОДАЊЕ 210 0.6655

ОПШТИНА ВАЉЕВО ЛОЗНИЦА 519 7.4972

ОПШТИНА ВАЉЕВО БУЈАЧИЋ 202 0.0250

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
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13 ОСНОВНА ШКОЛА "ИЛИЈА БИРЧАНИН" СТАВЕ 1.9949СТАНИНА РЕКА 101 1.9949

14 БАБИНА ЛУКА 0.7539БАБИНА ЛУКА 205 0.7539

15 ОСНОВНА ШКОЛА 'ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ' Г.ЛЕСКОВИЦЕ 0.2783ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 398 0.2783

16 ОСНОВНА ШКОЛА 'МИЛОШ МАРОВИЋ' Д.ЛЕСКОВИЦЕ 16.6089ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 212 16.6089

17 ОСНОВНА ШКОЛА ТУПАНЦИ ТУПАНЦИ 0.2500ТУПАНЦИ 73 0.2500

18 0.0118СИТАРИЦЕ 141 0.0008

ЈАСЕНИЦА
255 0.0110

19 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ВАЉЕВО" 13.1008ЗАБРДИЦА 197 13.1008

20 97.6620БЛИЗОЊЕ
115 19.6953

МИЛИЧИНИЦА
283 34.3009

ВРАГОЧАНИЦА
377 17.7604

ОГЛАЂЕНОВАЦ
721 25.1679

БАБИНА ЛУКА 372 0.7375

21 РЕпПУБЛИКА СРБИЈА 0.0100БЕОМУЖЕВИЋ 53 0.0100

22 ТЕРЗИЋ МИЛИВОЈЕ ВЛАШЧИЋ 1.6400ВЛАШЧИЋ 81 1.6400

23 ПЕТНИЦА 0.4223ПЕТНИЦА 152 0.4223

24 КАМЕНИЦА 3.4296СТАПАР 73 0.5487

25 ОСЛАДИЋ
742 1.2804

26 КАМЕНИЦА
1606 1.6005

27 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛЕСКОВИЦЕ ДОЊЕ ЛЕСКОВИ 8.5594СТРМНА ГОРА 96 8.5594

28 ЗЗ "ГОЛА ГЛАВА" ГОЛА ГЛАВА 37.5348ГОЛА ГЛАВА 473 37.5348

29 ЗЗ "ЈАБЛАНИЦА" У СТЕЧАЈУ,ПОЋУТА ПОЋУТА 8.3155СТУБО 264 8.3155

576.7560 576.7560

РГЗ  БЕОГРАД за 2015  год.

ОСНОВНА ШКОЛА "ПРОТА МАТЕЈА 
НЕНАДОВИЋ"

ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРА

КРАЉЕВО ДИМИТРИЈА 
ТУЦОВИЋА 5

ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО КРА

ВАЉЕВО ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 
42

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ"ПОЉОПЛОД"

ВАЉЕВО БОШКА 
СТОЈАНОВИЋА 5

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ"ПОЉОПЛОД"

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ"ПОЉОПЛОД"

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ"ПОЉОПЛОД"

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ"ПОЉОПЛОД"

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ДРАГОЈЛО 
ДУДИЋ"

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ВАЉЕВСКА 
КАМЕНИЦА"

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ВАЉЕВСКА 
КАМЕНИЦА"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ВАЉЕВСКА 
КАМЕНИЦА"
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ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа

извор средстава  (дин)

Пренета средства  из Програма 2014 983,795.58

600,000.00

УКУПНО 1,583,795.58

Накнада од промена намене пољопривредног 
земљишта

ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

намене улагања

конструкција финансирања

сопствено учешће други извори 

 (%) (дин)  (%) (дин)

уређење атарских путева 1,583,795.58 100 1,583,795.58 0

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 1583795.58 1,583,795.58 0.00
остало

0.00 0.00 0.00
укупно(I+II) 1,583,795.58 100 1,583,795.58 0.00

површина у ха, број 
узорака

предрачунска 
вредност 
улагања (дин)

побољшање квалитета 
обрадивог пољопривредног 
земљишта

II СТУДИЈСКО-
ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ 
КОЈИ ТРЕТИРАЈУ 
ПРОБЛЕМАТИКУ 
ЗЕМЉИШТА
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ТАБЕЛА 9б Извештај о утрошеним средствима  у  2014

намене улагања

површина у ха, број узорака предрачунска вредност улагања (дин) сопствено учешће други извори  

остварено по фактури

планирано Програмом 2014    планирано Програмом 2014 утрошено

у дин у дин у % у дин у % у дин у %

1 путни правац 1,933,616.33 0 1,398,871.50 1,933,616.33 72.34 0

УКУПНО: 2 путних праваца 1,933,616.33 0 1,398,871.50 1,933,616.33 72.34 0 0,00% 0 0 0 0

планирано 
Програмом 2014

планирано 
Програмом 
2014

предрачунск
а вредност

планирано 
Програмом 2014

 Упеђење и 
одржавње 
некатегорисани
х путева  2 путнa правца  

1 путни правац
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III  План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

Табела 16.  Збирна табела

Из плана коришћења за 2011 годину 2015 godine

Укупно пољопривПланирано Најмања Највећа Просечна

дно земљиште у за закуп површина површина површина

државној својиниУ 2014 за за за

ко (ха) (ха) надметање надметање надметање

(ха) (ха) (ха)

БАБИНА ЛУКА 1.4914 #ДИВ/0!

БАЛИНОВИЋ 0.2583 #ДИВ/0!

БАЧЕВЦИ 5.3924 #ДИВ/0!

БЕЛИЋ 0.0000 #ДИВ/0!

БЕЛОШЕВАЦ 0.8634 #ДИВ/0!

БЕОМУЖЕВИЋ 0.0100 #ДИВ/0!

БЛИЗОЊЕ 20.5061 #ДИВ/0!

БОБОВА 0.0000 #ДИВ/0!

БОГАТИЋ 0.0830 #ДИВ/0!

БРАНГОВИЋ 2.4370 #ДИВ/0!

БРАНКОВИНА 10.3414 #ДИВ/0!

БРЕЗОВИЦЕ 23.7825 #ДИВ/0!

БУЈАЧИЋ 0.0250 #ДИВ/0!

ВАЉЕВО 1.5307 #ДИВ/0!

ВЕСЕЛИНОВАЦ 0.9728 #ДИВ/0!

ВЛАШЧИЋ 1.9153 #ДИВ/0!

ВРАГОЧАНИЦА 17.7604 #ДИВ/0!

ВУЈИНОВАЧА 9.8382 #ДИВ/0!

ГОЛА ГЛАВА 37.7479 #ДИВ/0!

ГОРЊА БУКОВИЦА 11.7116 #ДИВ/0!

ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 0.2783 #ДИВ/0!

ГРАБОВИЦА 2.1393 #ДИВ/0!

ДЕГУРИЋ 0.5882 #ДИВ/0!

ДИВЦИ 32.1423 #ДИВ/0!

ДИВЧИБАРЕ 0.0000 #ДИВ/0!

ДОЊА БУКОВИЦА 1.2144 #ДИВ/0!

ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 16.6089 #ДИВ/0!

ДРАЧИЋ 1.8946 #ДИВ/0!

ДУПЉАЈ 0.6937 #ДИВ/0!

ЖАБАРИ 0.9031 #ДИВ/0!

ЗАБРДИЦА 17.6208 #ДИВ/0!

ЗАРУБЕ 0.0000 #ДИВ/0!

ЗЛАТАРИЋ 11.7875 #ДИВ/0!

ЈАСЕНИЦА 0.3637 #ДИВ/0!

ЈОШЕВА 0.0684 #ДИВ/0!

КАМЕНИЦА 3.9005 #ДИВ/0!

КЛАНИЦА 36.2738 #ДИВ/0!

КЛИНЦИ 0.5178 #ДИВ/0!

КОВАЧИЦЕ 6.8426 #ДИВ/0!
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КОЗЛИЧИЋ 1.9107 #ДИВ/0!

КОТЕШИЦА 2.4845 #ДИВ/0!

КУНИЦЕ 30.4413 #ДИВ/0!

ЛЕЛИЋ 5.1835 #ДИВ/0!

ЛОЗНИЦА 7.4972 #ДИВ/0!

ЛУКАВАЦ 1.6131 #ДИВ/0!

МАЈИНОВИЋ 0.5725 #ДИВ/0!

МИЛИЧИНИЦА 37.4680 #ДИВ/0!

МРЧИЋ 0.0592 #ДИВ/0!

ОГЛАЂЕНОВАЦ 25.1679 #ДИВ/0!

ОСЛАДИЋ 1.6344 #ДИВ/0!

ПАКЉЕ 1.3029 #ДИВ/0!

ПАУНЕ 0.5507 #ДИВ/0!

ПЕТНИЦА 2.4457 #ДИВ/0!

ПОПУЧКЕ 13.9123 #ДИВ/0!

ПРИЈЕЗДИЋ 0.0000 #ДИВ/0!

ПРИЧЕВИЋ 1.4870 #ДИВ/0!

РАБАС 2.2525 #ДИВ/0!

РАВЊЕ 0.4641 #ДИВ/0!

РАЂЕВО СЕЛО 1.0183 #ДИВ/0!

РЕБЕЉ 3.6733 #ДИВ/0!

РОВНИ 36.9676 #ДИВ/0!

САНДАЉ 5.8844 #ДИВ/0!

СЕДЛАРИ 0.1115 #ДИВ/0!

СИТАРИЦЕ 12.6995 #ДИВ/0!

СОВАЧ 16.6568 #ДИВ/0!

СТАНИНА РЕКА 1.9949 #ДИВ/0!

СТАПАР 0.5487 #ДИВ/0!

СТРМНА ГОРА 8.5594 #ДИВ/0!

СТУБО 22.4567 #ДИВ/0!

СУВОДАЊЕ 18.4947 #ДИВ/0!

СУШИЦА 3.9785 #ДИВ/0!

ТАОР 0.6300 #ДИВ/0!

ТУБРАВИЋ 25.8789 #ДИВ/0!

ТУПАНЦИ 0.2500 #ДИВ/0!

УКУПНО 576.7560   0.0000   #ДИВ/0!

0.0000   дато на бесплатно коришћење

0.0000   дато у закуп по основу власништва 

инфраструктуре

0.0000   дато у закуп по основу узгајања животиња
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разлог изузимања коментар КО површина (ха)

БАБИНА ЛУКА 0.7539   

враћено по ПЗФ БАБИНА ЛУКА 0.7375   

БАЛИНОВИЋ 0.2583   

враћено по ПЗФ БАЧЕВЦИ 5.3924   
БЕЛИЋ 0.0000   

враћено по ПЗФ БЕЛОШЕВАЦ 0.8634   

БЕОМУЖЕВИЋ 0.0100   

враћено по ПЗФ БЛИЗОЊЕ 19.6953   

БЛИЗОЊЕ 0.8108   
БОБОВА 0.0000   

БОГАТИЋ 0.0411   

враћено по ПЗФ БОГАТИЋ 0.0419   

16а укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није 
дата на надметање                                       

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено
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БРАНГОВИЋ 2.4370   

БРАНКОВИНА 1.1169   

враћено по ПЗФ БРАНКОВИНА 9.2245   

БРЕЗОВИЦЕ 6.6173   

враћено по ПЗФ БРЕЗОВИЦЕ 17.1652   

БУЈАЧИЋ 0.0250   

ВАЉЕВО 1.5307   

враћено по ПЗФ ВЕСЕЛИНОВАЦ 0.9728   

враћено по ПЗФ ВЛАШЧИЋ 0.2753   

ВЛАШЧИЋ 1.6400   

враћено по ПЗФ ВРАГОЧАНИЦА 17.7604   

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено
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враћено по ПЗФ ВУЈИНОВАЧА 2.6516   

ВУЈИНОВАЧА 7.1866   

ГОЛА ГЛАВА 0.2131   

враћено по ПЗФ ГОЛА ГЛАВА 37.5348   

Г.БУКОВИЦА 10.2412   

враћено по ПЗФ Г.БУКОВИЦА 1.4704   

Г.ЛЕСКОВИЦЕ 0.2783   

ГРАБОВИЦА 0.1891   

враћено по ПЗФ ГРАБОВИЦА 1.9502   

ДЕГУРИЋ 0.5882   

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
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враћено по ПЗФ ДИВЦИ 21.1197   

ДИВЦИ 11.0226
ДИВЧИБАРЕ 0.0000   

враћено по ПЗФ ДОЊА БУКОВИЦА 0.7819   

ДОЊА БУКОВИЦА 0.4325   

Д.ЛЕСКОВИЦЕ 16.6089   

враћено по ПЗФ ДРАЧИЋ 1.8946   

враћено по ПЗФ ДУПЉАЈ 0.6038   

ДУПЉАЈ 0.0899   

ЖАБАРИ 0.9031   

враћено по ПЗФ ЗАБРДИЦА 4.5200   

ЗАБРДИЦА 13.1008   
ЗАРУБЕ 0.0000   

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
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ЗЛАТАРИЋ 7.0182   

враћено по ПЗФ ЗЛАТАРИЋ 4.7693   

ЈАСЕНИЦА 0.0110   

враћено по ПЗФ ЈАСЕНИЦА 0.3527   

враћено по ПЗФ ЈОШЕВА 0.0684   

КАМЕНИЦА 1.6005   

враћено по ПЗФ КАМЕНИЦА 2.3000   

враћено по ПЗФ КЛАНИЦА 36.2738   

враћено по ПЗФ КЛИНЦИ 0.5178   

враћено по ПЗФ КОВАЧИЦЕ 0.7174   

враћено по ПЗФ КОВАЧИЦЕ 6.1252   

КОЗЛИЧИЋ 0.6897   

враћено по ПЗФ КОЗЛИЧИЋ 1.2210   

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено
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КОТЕШИЦА 0.1000   

враћено по ПЗФ КОТЕШИЦА 2.3845   

КУНИЦЕ 30.4413   

враћено по ПЗФ ЛЕЛИЋ 3.7282   

ЛЕЛИЋ 1.4553   

ЛОЗНИЦА 7.4972   

враћено по ПЗФ ЛУКАВАЦ 1.6131   

враћено по ПЗФ МАЈИНОВИЋ 0.5725   

враћено по ПЗФ МИЛИЧИНИЦА 34.3009   

МИЛИЧИНИЦА 3.1671   

МРЧИЋ 0.0592   

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
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враћено по ПЗФ ОГЛАЂЕНОВАЦ 25.1679   

ОСЛАДИЋ 0.3540   

враћено по ПЗФ ОСЛАДИЋ 1.2804   

ПАКЉЕ 0.0551   

враћено по ПЗФ ПАКЉЕ 1.2478   

ПАУНЕ 0.5507   

ПЕТНИЦА 2.0234   

враћено по ПЗФ ПЕТНИЦА 0.4223   

ПОПУЧКЕ 13.9123   
ПРИЈЕЗДИЋ 0.0000   

ПРИЧЕВИЋ 1.4870   

РАБАС 2.2525   

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
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РАВЊЕ 0.4641   

РАЂЕВО СЕЛО 1.0183   

РЕБЕЉ 3.6733   

РОВНИ 36.9676   

САНДАЉ 5.8844   

враћено по ПЗФ СЕДЛАРИ 0.1115   

СИТАРИЦЕ 0.0008   

враћено по ПЗФ СИТАРИЦЕ 12.6987   

СОВАЧ 16.6568   

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
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СТАНИНА РЕКА 1.9949   

враћено по ПЗФ СТАПАР 0.5487   

враћено по ПЗФ СТРМНА ГОРА 8.5594   

СТУБО 14.1412   

враћено по ПЗФ СТУБО 8.3155   

враћено по ПЗФ СУВОДАЊЕ 17.8292   

СУВОДАЊЕ 0.6655   

СУШИЦА 3.9785   

враћено по ПЗФ ТАОР 0.6300   

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено
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Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за 2015. годину објавити у  „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:320-1/2015-02 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 

 

ТУБРАВИЋ 20.0240   

враћено по ПЗФ ТУБРАВИЋ 5.8549   

ТУПАНЦИ 0.2500   
576.7560   

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 
спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.

правоснажно решење није 
спроведено

Правно и фактичко 
стање се разликују

На терену није пољопривредно 
земљиште, промена није 

спроведена у катастру. Комисијски 
констатовано.
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65.На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 
34/10-УС и 54/2011), Скупштина града Ваљева, на 
седници одржаној  24. априла 2015. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 
I 

Због подношења оставке, Maрини Андрић престаје 
мандат одборника. 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-23/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
66.На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 
34/10-УС и 54/2011), Скупштина града Ваљева, на 
седници одржаној  24. априла 2015. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 
I 

Због подношења оставке, Зорану Јаковљевићу 
престаје мандат одборника. 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-24/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
67.На основу члана 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10-УС и 
54/2011), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној 24. априла 2015. године, донела је  
 

 
ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ 
ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА 
 
I 

Срђану Мирчетићу из Ваљева, потврђује се мандат 
новог одборника у Скупштини града Ваљева, који је 
додељен на место одборника коме је мандат престао 
пре истека времена на које је изабран. 
 

II 
Мандат новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-20/15-04 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
68.На основу члана 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10-УС и 
54/2011), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној 24. априла 2015. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ 

ОДБОРНИКА 
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I 

Синиши Илићу из Ваљева, потврђује се мандат новог 
одборника у Скупштини града Ваљева, који је 
додељен на место одборника коме је мандат престао 
пре истека времена на које је изабран. 
 

II 
Мандат новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-21/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 
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69.На основу члана 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10-УС и 
54/2011), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној 24. априла 2015. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ 

ОДБОРНИКА 
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I 

Жељку Ђукићу из Ваљева, потврђује се мандат новог 
одборника у Скупштини града Ваљева, који је 
додељен на место одборника коме је мандат престао 
пре истека времена на које је изабран. 
 

II 
Мандат новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-22/15-04 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
70.На основу члана 14. Закона о локалним изборима 
(«Службени гласник РС», број 129/2007 и 54/2011) и 
члана 35. Статута града Ваљева («Службени гласник 
града Ваљева, број 19/2008), Скупштина града Ваљева 
на седници одржаној 24. априла 2015. године, донела 
је 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
У Решењу о именовању Градске изборне комисије у 
тачки 1. врши се измена тако што се: 
 
-уместо Драгана Станковића (Либерално-демократска 
партија) именованог решењем Скупштине града 
Ваљева број 112-38/13-04 од 31. јануара 2013. године, 
за члана Градске изборне комисије именује се Ана 
Јовановић (Либерално-демократска партија); 
 
-уместо Душанке Пантић (ГГ Победа), именоване 
решењем Скупштине града Ваљева број 112-454/13-04 
од 27. децембра 2013. године, за члана Градске 
изборне комисије именује се Миро Радић (ГГ 
Победа); 
 
-уместо Мира Радића, именованог решењем 
Скупштине града Ваљева број 112-454/13-04 од 27. 

децембра 2013. године, за заменика члана именује се 
Душанка Пантић (ГГ Победа); 
 
-уместо Радмиле Ненадовић (ГГ Победа), именоване 
решењем Скупштине града Ваљева број 112-454/13-04 
од 27. децембра 2013. године, за заменика члана 
именује се Остоја Петровић (ГГ Победа).  
 

II 
У осталом делу решење остаје неизмењено. 
 

III  
Решење доставити именованим. 
 

IV 
Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:112-176/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
71.На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним 
ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/0 и 
92/11) и члана 8. Уредбе о саставу и начину рада 
Штабова за ванредне ситуације («Службени гласник 
РС» број 98/10) и члана 35. Статута града Ваљева 
(«Службени гласник града Ваљева» број 19/08), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  24. 
априла  2015. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I  

У решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације 
града Ваљева број 112-165/14-04 од 14. 3. 2014. 
године: 
 
1.- уместо Селимира Манојловића за члана Штаба 
именује се Милорад Илић, помоћник градоначелника 
Ваљева; 
 
-уместо Љиљана Лескура за члана Штаба именује се 
капетан Стојан Поповић из Министарства одбране – 
Регионални центар Ваљево; 
 
-уместо Драгане Ђенић за члана Штаба именује се 
Александар Вујић – Суботић, начелник Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове града Ваљева; 
 
-уместо Александра Павловића за члана Штаба 
именује се Саша Ивановић, начелник Одељења за 
инспекцијске послове; 
 
2. У ставу I после тачке 31. додају се тачке: 
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32. Синиша Ђурић, начелник Комуналне полиције и 
33. Александар Павловић, шеф Одсека за ванредне 
ситуације. 
 

II 
Мандат именованих траје колико и мандат осталих 
чланова Штаба именованих решењем Скупштине 
града Ваљева број 112-165/14-04 од 14. марта 2014. 
године. 
 

III 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:112-179/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
72.На основу члана 40. Статута града Ваљева («Сл. 
гласник града Ваљева» бр. 19/08) и члана 2. Одлуке о 
радним телима Скупштине града Ваљева (''Службени 
гласник града Ваљева'' бр. 4/09) Скупштина града 
Ваљева, на седници одржаној  24. априла  2015. 
године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Милијан Степановић за члана 
Комисије за међунационалне односе града Ваљева, 
као представник локалне самоуправе. 
 

II 
Мандат именованом траје колико и мандат осталих 
чланова Комисије именованих решењем Скупштине 
града Ваљева број 112-122/13-04 од 18.3.2013. године. 
 

III 
Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:112-184/15-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљевa 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 
73.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 
Ваљева дана 26.03.2015. године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 11/14), раздео 2 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 
активност 0602 -0001, функционална класификација 
110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 126.682 
динара на име обезбеђења средстава за исплату 
отпремнине и јубиларне награде за запослене раднике 
у складу са новим Посебним колективним уговором 
за социјалну заштиту у РС. 

2.Средства из тачке 2. овог решења књижиће  се у 
оквиру: 

- раздела 3, глава 28 - Центар за социјални рад 
Колубара, програм 0901, програмска активност 0901 - 
0001 функционална класификација 070, економска 
класификација 463 - 414 - Социјална давања 
запосленима износ 93.311 динара и економска 
класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 
расходи износ 33.371 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-182/2015-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
74.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 
Ваљева дана 26.03.2015. године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 11/14), раздео 2 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 
активност 0602 - 0001, функционална класификација 
110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 470.000 
динара на име обезбеђења средстава за санацију и 
адаптацију дела објекта у улици Др.Пантића бр.70. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 - Градска управа за друштвене 
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делатности, глава 001,програм 0602, програмска 
активност 0602 - 0001, функционална класификација 
130,економска класификација 511 - Зграде и 
грађевински објекти износ 470.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-181/2015-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
75.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 
Ваљева дана 09.04.2015. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 11/14), раздео 2 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 
активност 0602 - 0001, функционална класификација 
110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 40.050 
динара на име обезбеђења средстава 
Mеђуопштинском историјском архиву Ваљево за 
исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи 
одмор вршиоцу дужности директора. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 - Градска управа за друштвене 
делатности, глава 33, програм 1201, програмска 
активност 1201 - 0001, функционална класификација 
820, уводи се економска класификација 485 - Накнада 
штете износ 40.050 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-212/2015-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
76.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 
Ваљева дана 20.04.2015. године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 11/14), раздео 2 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 
активност 0602 - 0001, функционална класификација 
110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства  у износу од 174.673 
динара  на име обезбеђења средстава за исплату 
jубиларне награде за запослене раднике у ОШ 
Драгољуб Илић Драчић. 

2.Средства из тачке 2. овог решења књижиће се у 
оквиру: 

- раздела 3, глава 14 - ОШ Драгољуб Илић Драчић, 
програм 2002,  програмска активност 2002 - 0001 
функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 
расходи износ 174.673 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-219/2015-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
77.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 
Ваљева дана 20.04.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 11/14), раздео 4 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 
активност 0602 - 0001, функционална класификација 
110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 289.000 
динара  на име обезбеђења средстава за реализацију 
обавеза према предузећу ``Машинопројект 
Копринг``АД на име усклађивање машинских и 
грађевинских главних пројеката вреловода. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 4, глава 001, програм 0601, 
програмска активност 0601 - 0004, функционална 
класификација 620, економска класификација 511 - 
Зграде и грађевински објекти износ 289.000 динара. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-218/2015-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
78.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13 и 142/2014), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник 
града Ваљева издаје: 

 
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину 
 
1.За износ средстава обезбеђених капиталним 
добровољним трансферима од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова на основу Уговора о 
донацији број 40 - 142/2015 - 01 која су пренета на 
рачун извршења буџета града Ваљева изводом број 54 
од 24.03.2015. године, повећати укупан износ текућих 
прихода и износ текућих расхода за 10.000.000 
динара. 
2.Увећати укупне приходе за износ 10.000.000 динара 
на позицији економска класификација 744241 - 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова у билансу 
прихода. 
3.Увећати укупне расходе раздео 4, глава 4 - ЈП 
Дирекција за урбанизам,грађевинско земљиште и 
изградњу Ваљева, програм 7, програмска активност 
0701 - 0001, функционална класификација 360, извор 
финансирања 01, уводи се економска класификација 
511 - Зграде и грађевински објекти износ од 
10.000.000 динара. 
4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 
изградњу моста на реци Обници за насеље 
Бошковића. 
5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-176/15-06 

Датум: 25.03.2015. године 
Станко Терзић,с.р 

79.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/11,93/12,63/13,108/13 и 
142/2014), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08) и 
члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
11/14) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину 
 
1.За износ средстава обезбеђених капиталним 
добровољним трансферима од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова на основу Уговора о 
донацији број 091-13/14-01 која су пренета на рачун 
извршења буџета града Ваљева изводом број 60 од 
01.04.2015. године, повећати укупан износ текућих 
прихода и износ текућих расхода за 2.412.600 динара.  
2.Увећати укупне приходе за износ 2.412.600 динара 
на позицији економска класификација 744241 - 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова у билансу 
прихода. 
3.Увећати укупне расходе раздео 3, глава 1, програм 
11, пројекат 0901 - П1, функционална класификација 
070, извор финансирања 01, економска класификација  
511 - Зграде и грађевински објекти износ од 2.412.600 
динара. 
4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 
реализацију пројекта ``Професионализација сектора 
менталног здравља у Ваљеву у циљу квалитетнијег 
живота особа са интелектуалним сметњама``. 
5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-188/15-06 

Датум: 02.04.2015. године 
Станко Терзић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број акта 
 

Назив акта Страна 

52. Одлука о извођењу хитних радова за заштиту Ваљева од великих вода 
реке Колубаре и притока Обнице и Јабланице 

1 

53. Одлука о решавању стамбених потреба запослених лица у органима 
града Ваљева 

3 

54. Одлука о оснивању Јавног предузећа „Агроразвој - ваљевске долине“ 
Ваљево 

5 

55. Одлука о усклађивању Одлуке о образовању робних резерви града 
Ваљева 

10 

56. Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима  13 
57. Одлука о моделу и методу приватизације Јавног информативног 

предузећа „Радио Ваљево“ 
14 

58. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 
рачуна буџета града Ваљева за 2014. годину 

14 

59. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 
Јавног информативног предузећа „Радио Ваљево“ за 2015. годину 

15 

60. Решење о давању сагласности на Измене Плана за консолидацију ЈКП 
“Топлана - Ваљево“ Ваљево 

15 

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 
зоохигијенских услуга ЈКП „Видрак“ Ваљево 

15 

62. План генералне регулације за део насељеног места Бранковина 16 
63. Закључак о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II 

реда града Ваљева за 2015. годину 
53 

64. Закључак о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за 2015. годину 

82 

65. Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини града Ваљева 
Марини Андрић 

132 

66. Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини града Ваљева 
Зорану Јаковљевићу 

132 

67. Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града 
Ваљева Срђана Мирчетића 

132 

68. Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града 
Ваљева Синише Илића 

132 

69. Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града 
Ваљева Жељка Ђукића 

133 

70. Решење о измени Решења о именовању Градске изборне комисије 133 
71. Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне 

ситуације града Ваљева 
133 

72. Решење о именовању члана Комисије за међунационалне односе града 
Ваљева 

134 

73. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-182/2015-
06 

134 

74. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-181/2015-
06 

134 

75. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-212/2015-
06 

135 

76. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-219/2015-
06 

135 

77. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-218/2015-
06 

135 
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78. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину број:40-
176/15-06 

136 

79. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину број:40-
188/15-06 

136 
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