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Члан 10.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид након
обављене стручне контроле од стране Комисије за
планове.
Рани јавни увид и јавни увид Нацрта плана биће
оглашен у локалном листу “Напред” и дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Члан 11.
За потребе израде Плана приступиће се изради
стратешке процене утицаја Плана на животну
средину.
Одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за брану и вишенаменску акумулацију
„Памбуковица“ на реци Уб на територији града
Ваљева за део КО Гола Глава је саставни део ове
Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”.
Скупштина града Ваљева
Број:350-309/16-07
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
192. На основу члана 35. Статута града Ваљева (“Сл.
гласник града Ваљева” број 19/08) и члана 27. и 46.
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14),
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30.
септембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације за брану и
вишенаменску акумулацију „Причевић“ на реци
Обница
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за
брану и вишенаменску акумулацију „Причевић“ на
реци Обница (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата Плана су кат. парцеле:
- 981/2, 981/1, 982, 983, 984, 985, 986, 987,
2623, 988, 988, 990, 2623, 991, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231,1231/2, 1231/1, 2132, 1233,
1234/1, 1236, 1237, 1238/1, 1005, 1004, 1003,
1002, 1001, 1000, 2628, 997, 999, 994, 996,
995, 998, 992, 993/2, 993/1, 1226, 1225, 1224,
1202/1, 1386, 1377, 1370, 1369, 1364/4, 1364/2,
1364/1, 1362, 1352/3, 1352/5
све КО
Причевић,
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325, 326, 327, 328, 332 331/1,1151, 333/2,
333/3,1148, 340, 343, 344, 345, 346, 348, 350/1,
349, 351, 353, 1148, 355, 354, 448/3, 427, 723,
720, 719, 718/4, 718/3, 718/1, 714, 713, 703,
702, 701, 698, 697, 696, 695, 692, 691, 687,
366, 365/2, 365/1, 364, 363/2, 363/1 , 362/1,
360/1, 356, 357, 358, 414/4, 414/3, 426/2,
426/1,425/1, 961, 962, 964, 965 966, 970/3,
970/1, 971/1, 1010/1, 995, 996, 997, 998, 999,
1000, 1002, 1005, 1006, 1007 КО Мајиновић и
КО Бобова

Коначна граница ће се
утврђивања Нацрта плана.

утврдити

приликом

Члан 3.
Плански основ за израду Плана су Регионални
Просторни план Колубарског и Мачванског округа
(Службени гласник РС бр. 11/2015), делу III
Концепције, пропозиције и планска решења, поглавље
5. Инфраструктурни системи и у делу IV Смернице за
примену Просторног плана, поглавље 2. Смернице за
израду планских докумената и друге развојне
документације за подручје Просторног плана и
Просторни план града Ваљева (Службени гласник
града Ваљева бр. 3/2013).
Члан 4.
План детаљне регулације ће у себи имплементирати
све прибављене и друге потребне услове, мишљења,
сва решења и истражне радње, као и „Студију
унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре“.
Члан 5.
Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и
грађења, односно стварање планског основа за
издавање одговарајућих дозвола у складу са
смерницама из планова ширег подручја, локацијских
услова и услова надлежних институција у поступку
спровођења обједињене процедуре електронским
путем.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се у Буџету
града Ваљева.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Градска управа за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове,
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и
заштиту животне средине.
Члан 8.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
У одређен рок за израду не подразумева се време
потребно за процедуру доношења предвиђену
Законом.
Члан 9.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид након
обављене стручне контроле од стране Комисије за
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планове.
Рани јавни увид и јавни увид Нацрта плана биће
оглашен у локалном листу “Напред” и дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Члан 10.
За потребе израде Плана приступиће се изради
стратешке процене утицаја Плана на животну
средину.
Одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за брану и вишенаменску акумулацију
„Причевић“ на реци Обници је саставни део ове
Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”.
Скупштина града Ваљева
Број:350-310/16-07
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
193.На основу члана 52. Закона о планирању и
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 –
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14),
члана 13. став 2. Правилника о условима и начину
рада Комисије за стручну контролу планских
докумената, Комисије за контролу усклађености
планских докумената и Комисије за планове јединице
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
55/15) и члана 40. Статута града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ број 19/08), Скупштина града
Ваљева, на седници одржаној 30. септембра
2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Овим решењем образује се Комисија за
планове града Ваљева, а ради обављања стручних
послова у поступку израде и спровођења планских
докумената из надлежности града Ваљева, ради
обављања стручне контроле планских докумената из
надлежности града Ваљева, послова јавног увида у
плански документ из надлежности града Ваљева, ради
стручне провере усклађености урбанистичких
пројеката са планским документом, као и ради давања
стручног мишљења по захтеву надлежних органа
управе (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују следећа лица:
1. Зоран Матић, дипл. инж. геодезије, запослен у РГЗ
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Ваљево

непокретности

-

2. др Игор Марић, дипл.инж. арх., запослен у
Институту за архитектуру и урбанизам Србије - члан
и заменик председника Комисије,
3. Јован Јовановић, дипл. инж. арх., запослен у
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и
заштиту животне средине Градске управе за локални
развој града Ваљева – члан и секретар Комисије,
4. Милан Трифуновић, дипл. инж. грађевине,
запослен у ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско
земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ - члан,
5. Светислав Петровић, дипл.инж. саобраћаја,
запослен у Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине Градске управе
за локални развој града Ваљева – члан
6. Зоран Николић, дипл. инж. електротехнике,
запослен у ЈП „Електросрбија - Краљево“,
Електродистрибуција Ваљево - члан,
7. Драган Живановић, дипл. инж. грађевине, в.д.
директор ЈП за управљање и коришћење регионалног
вишенамеснког хидросистема Стубо - Ровни
„Колубара“ Ваљево - члан,
8. Зорана Филиповић, дипл. просторни планер,
запослена у Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре - члан,
9. Маја Крга, дипл. просторни планер, запослена у
Министарству одбране РС - члан.
III
Задаци Комисије су:
-даје претходно мишљење на предлог одлуке
о изради планског документа надлежном органу за
доношење одлуке,
-обавља рани јавни увид и јавни увид за
планска документа из своје надлежности,
-врши стручну контролу нацрта планског
документа пре излагања на јавни увид, сачињава
извештај о извршеној стручној контроли планског
документа и упућује нацрт планског документа на
јавни увид,
-након обављеног јавног увида одржава јавну
седницу након обављеног јавног увида у нацрт
планског документа,
-одлучује о примедбама изјављеним у току
јавног увида у нацрт планског документа на
затвореној седници и израђује извештај о обављеном
јавном увиду у нацрт планског документа са свим
закључцима о свакој изјављеној примедби у току
јавног увида у нацрт планског документа и доноси
одлуку о упућивању планског документа у процедуру
доношења од стране надлежног органа,
-разматра примедбе и сугестије са јавне
презентације урбанистичких пројеката у поступку

