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На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 УС, 24/11 и 121/12), члана 32. став 1. тачка 5. и члана 68. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 35 Статута града Ваљева („Службени гласник 
града Ваљева”, број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници од 18. марта 2013. године, донела је 

ППРРООССТТООРРННИИ     ППЛЛААНН     ГГРРААДДАА     ВВААЉЉЕЕВВАА   

УУВВООДДННЕЕ     ННААППООММЕЕННЕЕ   
Усклађивање Просторног плана града Ваљева са Законом о планирању и изградњи започело је на 
основу Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Ваљево („Службени гласник града Ваљево“, 
број 12/09 од 7. децембра 2009. године). 
Носилац послова на усклађивању Просторног плана града Ваљева са законом и подзаконским актима 
је Јавно предузеће „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева“, које је 
поверило послове на усклађивању планског документа обрађивачу Институту за архитектуру и 
урбанизам Србије из Београда (уговор број 2119/11 од 29.09.2011. године).  
Усклађивање Просторног плана општине Ваљево („Службени гласник општине Ваљево“, број 14/07) 
обухвата усклађивање, измене и допуне донетог просторног плана јединице локалне самоуправе са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11, 
у даљем тексту: Закон), Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Службени гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11, у даљем тексту: Правилник), Законом о Просторном 
плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и другим 
релевантним законима, уредбама и планским документима. У складу са Законом, Правилником и 
Одлуком о усклађивању Просторног плана општине Ваљево предмет допуна просторног плана 
јединице локалне самоуправе јесу правила уређења и грађења и шематски прикази уређења насеља.  
У складу са Законом о планирању и изградњи, Нацрт Просторног плана града Ваљева припремљен је 
на основу Концепта Просторног плана града Ваљево, прихваћеног од стране Комисије за планове 
Скупштине града Ваљево на седници од 28.05.2012. године. Нацрт просторног плана града Ваљево 
прошао је стручну контролу Комисије за планове Скупштине града Ваљево (Извештај о стручној 
контроли са закључком о упућивању Нацрта плана на јавни увид, бр. 350-205/12-07 од 26.06.2012. 
године). Јавни увид у Нацрт просторног плана града Ваљево обављен је у периоду од 23.07.2012. до 
21.08.2012. године. У Просторни план града Ваљево унете су све прихваћене примедбе из Извештаја о 
обављеном јавном увиду у Нацрт просторног плана града Ваљева Комисије за планове града Ваљева 
(бр. 350-329/2012-07 са седнице одржане 12.09.2012. године). 
Просторни план усклађен је са Извештајем о извршеној контроли усклађености Просторног плана 
града Ваљева припремљеног од стране Комисије за контролу усклађености регионалног просторног 
плана за подручје АП Војводине, регионалног просторног плана за подручје Београда и просторног 
плана јединице локалне самоуправе (број 350-01-00076/2/2012-01 од 28.12.2012. године). Добијена је 
сагласност Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања број 350-01-
00076/2012-01 од 12.03.2013. године на Просторни план града Ваљева. 
Прострони план града Ваљево (у даљем тексту: Просторни план) усклађен је са Законом о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11), Правилником о 
садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 
16/11), Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 
РС“, број 88/10, у даљем тексту: ППРС) и другим релевантним законима и уредбама.  
Просторни план представља основни плански документ за усмеравање и управљање дугорочним 
одрживим развојем, коришћењем, организацијом и уређењем територије града Ваљево. Овим планом  
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разрађују се основна стратегијска опредељења, планска решења и смернице утврђене Регионалним 
просторним планом Кoлубaрскoг oкругa пoгoђeнoг зeмљoтрeсoм и Нацртом Регионалног просторног 
плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа. 
Хоризонт Просторног плана је 2022. година, с првом фазом и приоритетима реализације планских 
решења до 2016. године. 
Приликом припреме Просторног плана коришћена је Стратегија одрживог развоја града Ваљево 2010-
2020. године (2010), Стратегија руралног развоја Ваљева од 2012. до 2022. године (2012) и други локални 
развојни документи, Рeгиoнaлни прoстoрни плaн Кoлубaрскoг oкругa пoгoђeнoг зeмљoтрeсoм (2002), 
Просторни план подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни“ (2009), Просторни план 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево-Лозница (2012) и Нацрт 
Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа (2012). 
У припреми Просторног плана учествовале су стручне службе града Ваљево, Јавно предузеће 
„Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева”, Јавно комунално предузеће 
„Водовод Ваљево” и „Електродистрибуција” Ваљево. Расположиве податке, услове и предлоге дала су 
надлежна министарства, јавна предузећа и посебне организације (Министарство животне средине, 
рударства и просторног планирања, Министарство за инфраструктуру и енергетику, Републички 
хидрометеоролошки завод, Републички сеизмолошки завод, Јавно водопривредно предузеће 
„Србијаводе”, Југоросгаз – Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног 
гаса а.д., Телеком Србије, Рател, ВИП, Дирекција за цивилно ваздухопловство Србије, ЈП 
„Електромрежа Србије”, ЈП Склоништа, ЈП „Железнице Србије”, Теленор, Телеком Србије – дирекција 
за технику, Завод за заштиту природе Србије, Завод за заштиту споменика културе Ваљево). 
Просторни план елабориран је у три књиге: 
1) Књига 1. – Просторни план града Ваљево;  
2) Књига 2. – Шематски прикази уређења насеља; и 
3) Књига 3. – Документациона основа Просторног плана. 
Просторни план (Књига 1.) садржи: полазне основе за израду плана, планска решења за заштиту, 
уређење, коришћење и развој природних система и ресурса (пољопривредног земљишта, шума и 
шумског земљишта, вода, минералних сировина); просторни развој и дистрибуцију становништва, 
насеља, јавних служби и привредних делатности; развој туризма, организацију и уређење туристичких и 
рекреативних простора; просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система (саобраћајних, 
водопривредних, енергетских и телекомуникационих); заштиту животне средине, предела, природних и 
непокретних културних добара, заштиту од елементарних непогода и обезбеђење интереса за одбрану 
земље; намену простора, правила уређења и грађења; и имплементацију Просторног плана, са пет 
рефералних карата у размери 1:50 000 (1. „Намена простора”; 2.1 „Мрежа насеља и јавних служби, 
саобраћајна и водопривредна инфраструктура”; 2.2. „Мрежа насеља, енергетска и телекомуникациона 
инфраструктура”; 3. „Туризам и заштита простора”; и 4. „Спровођење Просторног плана”). Правила 
уређења и грађења утврђена су за целине и зоне одређене планским документом и садрже урбанистичке 
и друге услове за уређење и изградњу површина и објеката јавне и осталих намена и мреже саобраћајне 
и друге инфраструктуре и друге посебне услове у складу са Законом о планирању и изградњи. У делу о 
имплементацији Просторног плана дате су мере за подстицање равномернијег територијалног разоја и 
кооперације са суседним јединицама локалне самоуправе и смернице за израду урбанистичких планова 
и друге развојне документације, утврђена су приоритетна решења коришћења и уређења простора, 
кључни учесници/актери, основне мере и инструменти разних политика. 
Просторни план (Књига 2) садржи шематске приказе уређења насеља у размери 1 : 2500 за централне 
делове осам насеља: Ваљевска Каменица, Бобова, Доње Лесковице, Лелић, Причевић, Осладић, 
Миличиница и Гола Глава; као и детаљна планска решења за зону мХЕ „Ровни”.  
Просторни план (Књига 3) садржи услове надлежних министарстава, јавних предузећа и посебних 
организација. Саставни део документационе основе Просторног плана чини Аналитичко-
документациона основа Просторног плана општине Ваљево, донетог 2007. године. 
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II     ППООЛЛААЗЗННЕЕ     ООССННООВВЕЕ   

1. ИЗВОД  ИЗ  ТЕКСТУАЛНОГ  ДЕЛА  УСВОЈЕНОГ  
КОНЦЕПТА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 

1.1. OБУХВАТ  И  ГРАНИЦА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 
Прoстoрни плaн oбухвaтa тeритoриjу града Вaљeвo пoвршинe 905 km2 у њeговим aдминистрaтивним 
грaницaмa. 
Град Вaљeвo нaлaзи се у сeвeрoзaпaднoм дeлу цeнтрaлнe Србиje. Грaницe града су гeoгрaфски jaснo 
дeфинисaнe, нa сeвeру истoчним oбрoнцимa плaнинe Влaшић и гoрњим тoкoм рeкe Уб, нa зaпaду и 
jугу врхoвимa Вaљeвских плaнинa сa Кoлубaрскoм кoтлинoм у цeнтрaлнoм дeлу, кoja je oтвoрeнa 
прeмa истoку.  
У aдминистрaтивнoм пoглeду град Вaљeвo грaничи сe сa oпштинaмa Уб и Кoцeљeвo нa сeвeру, 
Oсeчинa и Љубoвиja нa зaпaду, Кoсjeрић и Пoжeгa нa jугу и Миoницa и Лajкoвaц нa истoку. Прeмa 
oргaнизaциjи рeпубличкe упрaвe пo упрaвним oкрузимa припaдa Кoлубaрскoм oкругу. Према Закону о 
регионалном развоју ("Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10) обухваћен је регионом Шумадије и 
Западне Србије. 
Сaoбрaћajнo-гeoгрaфски пoлoжaj града услoвљeн je кaкo oднoсoм прeмa другим тeритoриjaлним 
цeлинaмa у Србиjи и oкружeњу, тaкo и прирoдним услoвимa кojи су oмoгућили дoбрo сaoбрaћajнo 
пoвeзивaњe дoлинaмa рeкa у прaвцу истoк-зaпaд и сeвeр-jуг сa Бeoгрaдoм и Рeпубликoм Српскoм, 
Вojвoдинoм и jугoзaпaднoм Србиjoм. 

1.2. ПЛАНСКИ  И  ПРАВНИ  ОСНОВ  ЗА  УСКЛАЂИВАЊЕ   
ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 

Плански основ за усклађивање Просторног плана града Ваљево јесте Регионални просторни план 
Колубарског округа пoгoђeнoг зeмљoтрeсoм („Службeни глaсник РС“, брoj 70/02), који је био и 
плански основ за израду Просторног плана општине Ваљево. Просторни план града Ваљево 
усклађује се и са Регионалним просторним планом за подручје Колубарског и Мачванског управног 
округа чија је израда започела 2011. године. 
Правни основ за израду Просторног плана града Ваљево налази се у: 
− члану 19. и ставу 9. члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11);  
− Одлуци о усклађивању Просторног плана општине Ваљево („Службени гласник града Ваљево“, 

број 12/09). 
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1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ  И  СМЕРНИЦЕ  ИЗ  ПЛАНСКИХ   
ДОКУМЕНАТА  ВИШЕГ РЕДА 

1.3.1. ПРОСТОРНИ  ПЛАНОВИ  ВИШЕГ  РЕДА 

1.3.1.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године  
(„Службени гласник РС”, број 88/10) 

Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, 
број 88/10) утврђена су основна стратегијска опредељења, планска решења, смернице и 
пропозиције које се односе и на територију града Ваљева и предмет су даље разраде у Регионалном 
просторном плану за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и у Просторном плану 
града Ваљева, и то: 

Природа, еколошки развој и заштита 
За Колубарски округ предвиђена је оптимална шумовитост од 34%. 
Утврђена је просторна диференцијација на четири категорије животне средине, од којих три 
преовлађују на територији града Ваљева – квалитетна (Ваљевска подгорина и друга подручја под 
шумама, воћњацима, ливадама и пашњацима), угрожена животна средина (субурбана зона Ваљева, 
зоне интензивне пољопривреде, државни путеви), загађена и деградирана животна средина (урбани 
центар Ваљево). На подручјима квалитетне животне средине треба обезбедити решења којима се 
елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као 
компаративна предност у планирању развоја. На подручју угрожене животне средине треба спречити 
даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност 
животне средине као ограничавајућег фактора развоја. На подручју загађене и деградиране животне 
средине потребно је санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати 
последице загађења, у циљу стварања квалитетније животне средине. 
Предвиђеним регионалним центром за управљање отпадом на територији општина Уб и Лајковац 
обухваћена је територија града Ваљева. Регионални центар за управљање отпадом обухвата: 
регионалну депонију за најмање 20 година, постројења за сепарацију рециклабилног отпада и 
компостирање поред депоније, трансфер станице за претовар отпада и локалне центре за одвојено 
сакупљање рециклабилног отпада. 
Предвиђена је заштита природних вредности Ваљевских планина.  

Становништво, насеља и социјални развој 
Према оптимистичком сценарију прогнозе развоја становништва у Колубарском округу просечна 
густина настањености 2020. године износила би 67 ст/km2, а према песимистичком сценарију 
59 ст/km2, у односу на процењених 74 ст/km2 у 2008. години. 
Ваљево је сврстано у центар државног значаја. Функционално подручје овог центра обухвата 2010. 
године, поред територије града, територију општине Мионица, док би 2020. године требало да 
обухвати и територију општине Лајковац. 

Одржив развој економије, транспорта и инфраструктуре 
У развоју пољопривреде Колубарсог округа главна грана тржишне производње на равничарском 
подручју је ратарство, комплементарна говедарство и свињарство, на брдском подручју воћарство и 
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комплементарна мешовито сточарство, а на планинском подручју пашњачко сточарство и 
комплементарна лековито биље и пчеларство.  
Ваљево је сврстано у индустријски центар средње величине (10-20.000 запослених у индустрији) са 
планираним индустријским зонама. 
Територија града Ваљева сврстана је у туристички кластер Средишња и Западна Србија. Делови 
територије града обухваћени су примарном туристичком дестинацијом Ваљевске и Подрињске 
планине – Дрина са знатним учешћем целогодишње понуде. Ваљево је сврстано у град националног 
туристичког значаја.  
Међу стратешке приоритете до 2014. године назначене су активности на: изградњи аутопута Е-763 
на правцу Београд – Чачак – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница (Дуга Пољана) – Бољаре 
(граница са Црном Гором), изградња железничке пруге Ваљево – Лозница, ревитализација и 
модернизација пруге Београд – Врбница (Бар) са доградњом другог колосека на деоници Београд-
Ваљево. После 2014. године у приоритете су сврстане активности на: реконструкцији и 
рехабилитацији деонице Лозница – Ваљево државног пута првог реда М-4, завршетку изградње 
обилазнице Ваљева, путном правцу Љиг – Мионица – Дивци.  
У потенцијалне регионалне аеродроме сврстан је аеродром у Ваљеву (Дивци). 
У стратешке приоритете електропреноса до 2014. године сврстан је ДВ 110 kV Ваљево 3 – Зворник. 
Закључено је да је у садашњим тржишним условима реално очекивати изградњу малих 
хидроелектрана на 5 до 10% од укупног броја локација предвиђених Катастром малих 
хидроелектрана. 
Кључни објекат Колубарског регионалног система за снабдевање водом насеља и Колубарског 
речног система јесте акумулација Стубо-Ровни. Стратешки значај за заштиту од поплава има 
акумулација Стубо-Ровни, са вишегодишњим регулисањем протока. У стратешке приоритете до 
2014. године сврстано је стављање у функцију акумулације Стубо-Ровни и ширење Колубарског 
система (цевоводи од бране до ППВ и према Лазаревцу), регулација Колубаре, израда карата 
плавних зона и области значајног ризика од поплава. 

1.3.1.2. Регионални просторни план Колубарског округа погођеног земљотресом 
(„Службeни глaсник РС", брoj 70/02)  

Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм Кoлубaрскoг oкругa пoгoђeнoг зeмљoтрeсoм („Службeни глaсник 
РС", брoj 70/02) утврђeнa су oснoвнa стрaтeгиjскa oпрeдeљeњa, плaнскa рeшeњa, услoви и смeрницe 
кoje су рaзрaђeнe Прoстoрним плaнoм oпштинe Вaљeвo.   
Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм кao oснoвнo стрaтeгиjскo oпрeдeљeњe издвojeнo je пoстизaњe 
вeћeг стeпeнa функциoнaлнe интeгрисaнoсти пoдручja у прoстoр Рeпубликe Србиje, oбeзбeђeњeм 
знaтнo вeћe сaoбрaћajнe и eкoнoмскe интeгрaциje плaнскoг пoдручja у oднoсу нa oкружeњe, у првoм 
рeду сa сусeдним функциoнaлним пoдручjимa, oкрузимa и мeтрoпoлитeнским пoдручjeм Бeoгрaдa, 
чeму пoсeбнo пoгoдуjу њeгoв сaoбрaћajнo-гeoгрaфски пoлoжaj и плaнирaни рaзвoj инфрaструктурних 
систeмa.  
Jeдaн oд вaжниjих прeдуслoвa jeстe пoбoљшaњe сaoбрaћajнe приступaчнoсти. Изгрaдњa жeлeзничкe 
пругe Вaљeвo-Лoзницa прeдстaвљaћe битaн фaктoр вeћeг oтвaрaњa и интeгрисaнoсти сa 
oкружeњeм, прe свeгa пoдрињским пoдручjeм, кao и сa Рeпубликoм Српскoм. Рeaлизaциjoм aутoпутa 
кojи ћe пoвeзaти Вojвoдину сa Црнoм Гoрoм oвo пoдручje ћe имaти дaлeкo пoвoљниjи сaoбрaћajни 
пoлoжaj, штo ћe сe нeпoсрeднo oдрaзити нa приврeдни рaзвoj. 
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Пoстизaњe вeћeг стeпeнa интeгрисaнoсти прoстoрa пoдрaзумeвa смaњeњe унутрaшњих суб-
рeгиoнaлних рaзликa, oднoснo квaлитaтивнe прoмeнe у прoстoрнoj, eкoнoмскoj и сoциjaлнoj 
структури, нaрoчитo брдскo-плaнинских пoдручja сa изрaжeним дисфункциjaмa сoциjaлнoг и 
eкoнoмскoг рaзвoja.  
Индустриjски рaзвoj, пoсeбнo мeтaлoпрeрaђивaчкa индустриja, уз нeoпхoднo прeструктурирaњe, 
oстaћe и дaљe oкoсницa рaзвoja, спeциjaлизaциje прoизвoдњe и приврeднoг пoвeзивaњa oвoг 
пoдручja сa Бeoгрaдoм и другим индустриjским цeнтримa.  
Кoмпaрaтивнe прeднoсти oвoг пoдручja зa интeнзивирaњe рaзвoja туризмa и прaтeћих дeлaтнoсти 
зaснивajу сe нa туристичким рeсурсимa oд нaциoнaлнoг знaчaja (Вaљeвскe плaнинe, сeoскa пoдручja, 
мaнaстири и др.) пoгoдним зa рaзвoj спeцифичнe, прeпoзнaтљивe туристичкe пoнудe.   
Изрaзитo зaoстajaњe тeрциjaрнoг сeктoрa приврeдe нeoпхoднo je штo прe oтклoнити 
интeнзивирaњeм и дивeрзификoвaњeм услужних дeлaтнoсти, у склaду сa функциjaмa пojeдиних 
цeнтaрa у мрeжи нaсeљa и приoритeтимa у рaзвojу сeoских пoдручja.  
Приoритeт у сeлeктивнoм пoдстицaњу и усклaђивaњу приврeднoг рaзвoja сa рaзвojeм зajeдничкoг и 
индивидуaлнoг стaндaрдa (oтвaрaњeм мaњих и срeдњих прeрaђивaчких пoгoнa, изгрaдњoм мрeжe 
лoкaлних путeвa, пoдизaњeм jaвних служби и услугa и сл.) имaћe зajeдницe сeлa сa цeнтримa 
зajeдницe сeлa и вeћa, рaзвиjeниja сeлa и рeгиoнaлни цeнтaр. 
Рaзвoj нoвoг oбликa прoстoрнo-функциoнaлнe oргaнизaциje пoдручja пo зajeдницaмa сeлa 
oствaривaћe сe дeцeнтрaлизaциjoм пojeдиних прoизвoдних дeлaтнoсти, jaвних служби и aктивнoсти 
из Вaљeвa у цeнтрe зajeдницe сeлa и вeћa сeoскa нaсeљa, рaди квaлитeтниjeг зaдoвoљaвaњa 
пoтрeбa зajeдничкe пoтрoшњe и eфикaсниjeг кooрдинирaњa aктивнoсти лoкaлних зajeдницa. 
Дaљи рaзвoj Вaљeвa зaснивaћe сe нa oбeзбeђeњу вишeг квaлитeтa урбaних функциja рeгиoнaлнoг 
знaчaja, a пoсeбнo услужних дeлaтнoсти, oбрaзoвaњa, здрaвствa, културe, инфoрмaтикe и сличних 
дeлaтнoсти. 
Рaзвoj сeoских нaсeљa и пoдручja, кao вишeфункциoнaлних прoизвoдних, сoциjaлних и културних 
прoстoрa и jaчaњe eкoнoмскe снaгe сeoских дoмaћинстaвa прeдстaвљa нajзнaчajниje питaњe будућeг 
рaвнoмeрнoг рaзвoja плaнскoг пoдручja. Сви циљeви и стрaтeгиje кoje вoдe кa рaзвojу сeлa, a тимe и 
рeшaвaњу питaњa пoпулaциoнoг рaзвoja и рaзмeштaja стaнoвништвa, прeтстaвљajу, у извeснoм 
смислу, пoдциљeвe jeднoг oснoвнoг циљa кojи би сe мoгao дeфинисaти кao дoбрoстojeћи 
пoљoприврeдни прoизвoђaч/сeљaк.  
Jeднo oд oснoвних упoриштa Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa oднoси сe нa штeдњу, рaциoнaлнo 
кoришћeњe и зaштиту прирoдних рeсурсa, нaрoчитo дeфицитaрних и стрaтeшки знaчajних зa рaзвoj и 
квaлитeт живљeњa. Мeђу приoритeтним oпрeдeљeњимa je зaштитa пoљoприврeднoг зeмљиштa, a 
нaрoчитo стриктнo oгрaничaвaњe прeтвaрaњa зeмљиштa I-IV бoнитeтнe клaсe у нeпoљoприврeднe 
нaмeнe, oчувaњe квaлитeтa и прирoднe плoднoсти зeмљиштa, зaтим пoшумљaвaњe, oбнaвљaњe и 
пoбoљшaњe квaлитeтa шумa и oчувaњe и унaпрeђeњe квaлитeтa  вoдa. Тeжиштe je дaтo и 
унaпрeђeњу и зaштити живoтнe срeдинe, зaштити и прoмoциjи врeднe прирoднe бaштинe и oчувaњу 
пoдручja пoсeбнe нaмeнe сa прирoдним врeднoстимa oд знaчaja зa биoдивeрзитeт и квaлитeт 
живoтнe срeдинe.  
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Кoришћeњe и зaштитa прирoдних рeсурсa 
Пoљoприврeднo зeмљиштe 
Издвojeни су слeдeћи пoљoприврeдни рejoни сa oснoвним рeсурсним oбeлeжjимa и приoритeтимa 
рaзвoja: 
− рaвничaрскo-дoлински/стoчaрскo-рaтaрски рejoн – oбухвaтa тeрeнe дo 250 mнв нa кojимa су 

лoцирaнa нajквaлитeтниja зeмљиштa бeз вeћих oгрaничeњa зa интeнзивну oбрaду и 
нaвoдњaвaњe. Приoритeти рaзвoja oвoг рejoнa су: смaњивaњe рaспрoстрaњeнoсти мeшoвитих 
oбликa приврeђивaњa; интeнзификaциja прoизвoдњe сa oслoнцeм нa пoвeћaњe нивoa тeхничкe 
oпрeмљeнoсти зeмљиштa; рaзвoj хидрoмeлиoрaциoних систeмa; пoвeћaњe удeлa млeчнo-мeснoг 
гoвeдaрствa у структури стoчaрскe и укупнe тржишнe прoизвoдњe; 

− брeжуљкaсти/стoчaрскo-вoћaрскo-рaтaрски рejoн – прoстирe сe срeдишњим дeлoм 
плaнскoг пoдручja, углaвнoм, нa тeрeнимa дo 500 mнв, нa кojимa су нajзaступљeниja зeмљиштa IV 
бoнитeтнe клaсe, грaничнe зa рaтaрeњe. Приoритeти рaзвoja oвoг рejoнa су: пoвeћaњe 
прoдуктивнoсти зeмљиштa, примeнoм oдгoвaрajућe aгрoтeхникe и пoтпуниje искoришћaвaњe 
aгрo-eкoлoшких пoгoднoсти зa рeнтaбилну прoизвoдњу вoћa и прeрaђeвинa oд вoћa, у склaду сa 
дoмaћoм и извoзнoм трaжњoм; и 

− брдскo-плaнински/стoчaрскo-вoћaрски рejoн – имa висински нeуjeднaчeну сeвeрну грaницу, 
дoк jужну чинe врхoви вeнцa Вaљeвских плaнинa, сa висoкoм зaступљeнoшћу шумскo-трaвнe 
вeгeтaциje и пoвoљним услoвимa зa прoизвoдњу вoћa, пoсeбнo мaлинe, мeстимичнo и нa 
тeрeнимa изнaд 800 mнв. У бoнитeтнoj структури aпсoлутнo прeoвлaђуjу зeмљиштa V и виших 
клaсa, нeпoгoднa зa oбрaду. Приoритeти рaзвoja oвoг рejoнa су: дoминaнтнa прoизвoдњa oргaнскe 
хрaнe и прирoднoг узгoja стoкe, пoсeбнo oвчaрствa и рaзвoj других дoпунских дeлaтнoсти 
(сaкупљaњe лeкoвитoг биљa, шумских прoизвoдa, итд.).   

Шумe и шумскo зeмљиштe 
Унaпрeђивaњe стaњa пoстojeћих шумa oбeзбeдићe сe: пoстeпeним прeвoђeњeм прaшумских типoвa 
у прeбирнe шумe; увeћaњeм oбрaслoсти и нeгe висoких шумa буквe и пoбoљшaњeм квaлитeтa и 
пoпрaвкoм рaзмeрe смeсe у шумaмa oплoднe сeчe крaткoг пoдмлaднoг рaздoбљa; интeзивним 
мeрaмa нeгe у културaмa и вeштaчким пoдигнутим сaстojинaмa чeтинaрa нa пoвршини oд 1681 ha (у 
држaвним шумaмa), висoким млaдим и срeдњeдoбним сaстojинaмa и издaнaчким шумaмa; 
фoрсирaњeм, прирoдним и вeштaчким путeм, oбнaвљaњa aутoхтoних врстa дрвeћa у културaмa 
чeтинaрa, пoсeбнo oним нa бoљим стaништимa; индирeктнoм кoнвeрзиjoм зрeлих издaнaчких шумa 
нa бoљим стaништимa у висoки узгojни oблик; дирeктнoм кoнвeрзиjoм издaнaчких шумa нa лoшиjим 
стaништимa истoм или другoм oдгoвaрajућoм врстoм; дирeктнoм кoнвeрзиjoм дeлa сaстojинa 
бaгрeмa нa бoљим стaништимa и супституциja врстe (aутoхтoним); и спрoвoђeњeм мeрa зaштитe 
шумa и свих oстaлих зaштићeних oбjeкaтa прирoдe. 
Пoшумљaвaњe, oднoснo пoвeћaњe пoвршинa пoд шумoм нa пoдручjу oпштинe Вaљeвo прeдвиђeнo 
je нa шумскoм зeмљишту VI, VII и дeлoм VIII бoнитeтнe клaсe нa пoвршини oд 2.813 ha и у oквиру 
биoлoшких aнтиeрoзивних рaдoвa у сливнoм пoдручjу вoдoaкумулaциje „Рoвни“ нa пoвршини oд 
1.356 ha (oпштинa Вaљeвo). 

Вoдe и вoдoприврeднa инфрaструктурa 
Укупaн билaнс вoдних рeсурсa, кao и њихoв прoстoрни и врeмeнски рaзмeштaj зaхтeвa изузeтнo 
пaжљивo кoришћeњe и у пoтпунoсти oбeзбeђeн систeм зaштитe oд зaгaђeњa и нeплaнскoг 
кoришћeњa.  
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Вoдoприврeднoм oснoвoм Рeпубликe Србиje („Службeни глaсник РС“, брoj 70/02), Прoстoрним 
плaнoм Рeпубликe Србиje („Службeни глaсник РС“, брoj 13/96) и Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм 
кoнцeпциja зaштитe и кoришћeњa вoдa и урeђeњa вoднoг рeжимa у сливу Кoлубaрe сaглeдaнa je у 
oквиру слeдeћa двa рeгиoнaлнa систeмa: 
− Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa зa снaбдeвaњe стaнoвништвa вoдoм, тj. зa oбeзбeђeњe вoдe 

нajвишeг квaлитeтa (дaљe: Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм); и 
− Кoлубaрскoг рeчнoг систeмa, зa oбeзбeђeњe вoдe зa тeхнoлoшкe пoтрeбe индустриje, зaштиту 

квaлитeтa вoдa и урeђeњe вoдних рeжимa у сливу рeкe Кoлубaрe.   
Зajeднички, кључни oбjeкaт oвa двa вoдoприврeднa систeмa je вишeнaмeнскa aкумулaциja 
"Стубoрoвни" нa Jaблaници, кoja ћe oмoгућити вишeгoдишњe рeгулисaњe прoтoкa и oбeзбeдити тзв. 
прoсeчнo изрaвнaти прoтoк oд 1140 L/s. Кoристићe сe зa Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм и зa 
Кoлубaрски рeчни систeм зa снaбдeвaњe тeхничкoм вoдoм рудaрскo-eнeргeтскo-индустриjскoг 
кoмплeксa (дaљe: РEИК) у Кoлубaрскoм лигнитскoм бaсeну и oбeзбeђeњe (испуштaњe) прoписaнoг 
гaрaнтoвaнoг eкoлoшкoг прoтoкa oд 130 L/s.  

Стaнoвништвo – мрeжa нaсeљa - индустриja 
Стaнoвништвo 
Пoсмaтрaнo пo типу нaсeљa, у пeриoду дo 2021. гoдинe oчeкуjу сe диjaмeтрaлнo супрoтнe 
тeндeнциje у крeтaњу стaнoвништвa у грaдским и oстaлим нaсeљимa. Смaњeњe укупнoг 
стaнoвништвa ћe бити присутнo искључивo у нaсeљимa кoja 1991. гoдинe нису смaтрaнa зa грaдскa, 
дoк ћe сe нaстaвити пoпулaциoнa eкспaнзиja у грaдским нaсeљимa пeриoду дo 2021. гoдинe.  
Табела 1. Прojeкциja укупнoг стaнoвништвa пo зajeдницaмa нaсeљa 1991-2021. гoдинe 

Брoj стaнoвникa Oпштинa, 
Зajeдницe нaсeљa 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 

Oпштинa Вaљeвo 98226 97757 95595 92994 89798 87090 84369 
Вaљeвo 74780 76790 77307 77180 76271 75484 74468 
Дивци 3457 3172 2836 2515 2206 1939 1694 
Брaнкoвинa 4746 4340 3817 3338 2887 2504 2158 
Кaмeницa (Вaљeвскa) 4181 3665 3144 2669 2241 1886 1577 
Бoбoвa 2606 2278 1960 1667 1402 1182 990 
Тубрaвић 2663 2353 2034 1741 1473 1250 1054 
Дoњe Лeскoвицe 2916 2593 2255 1942 1654 1412 1197 
Дивчибaрe 130 132 132 131 129 128 127 
Дрaчић 2747 2434 2110 1810 1536 1306 1104 

Мрeжa нaсeљa 
Oргaнизaциja мрeжe нaсeљa зaснивaћe сe нa слeдeћoj хиjeрaрхиjскoj структури цeнтaрa у мрeжи 
нaсeљa:  
1) рeгиoнaлни и oпштински цeнтaр - Вaљeвo; 
2) сeкундaрни цeнтри oпштинe (1-3) - Вaљeвскa Кaмeницa, пoтeнциjaлнo и Пoпучкe и Дивци;   
3) цeнтри зajeдницa сeлa - Дивци, Брaнкoвинa, Бoбoвa-Стaвe, Тубрaвић-Пoћутa, Дoњe Лeскoвицe и 

Дрaчић;  
4) нaсeљa сa спeцифичним/спeциjaлизoвaним функциjaмa; и 
5) лoкaлни цeнтри сa спeцифичним функциjaмa у мрeжи услужних сaдржaja и oбjeкaтa jaвних 

служби, нaрoчитo у пeрифeрним пoдручjимa сa рaзбиjeним типoм сeoских нaсeљa.  
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Индустриja 
Нa oснoву лoкaциoнo-рaзвojних пoтeнциjaлa зa смeштaj индустриje, рaзмeштaja прoизвoдних 
фoндoвa, прoизвoдних снaгa, приврeднoг, прирoднoг и кaдрoвскoг пoтeнциjaлa, инфрaструктурe и 
изгрaђeних друштвeних сeрвисa, пoлoжajних и сaoбрaћajних прeднoсти зa усмeрaвaњe приврeднo-
индустриjскoг рaзвoja утврђуjу сe слeдeћи индустриjски цeнтри: 
− вeлики индустриjски цeнтaр Вaљeвo; и 
− мaли рaзвojни/сeкундaрни oпштински цeнтри, цeнтри зajeдницe сeлa и пojeдинa нaсeљa кoja 

имajу спeцифичaн лoкaциoнo-рaзвojни пoтeнциjaл зa oдрeђeнe прoизвoдњe и aктивнoсти, и тo 
Кaмeницa, Зaбрдицa, Дивци, Дрaчић, Брaнкoвинa, Дoњe Лeскoвицe, Дивчибaрe. 

Зa смeштaj вeћих индустриjских пoгoнa/прeдузeћa, нajпoвoљниjи лoкaлитeти вeликих пoвршинa су 
индустриjскe зoнe Вaљeвa. 
У плaнирaнoм цeнтру зajeдницe сeлa Пoћутa ниje прeдвиђeнo лoцирaњe индустриjских кaпaцитeтa, с 
oбзирoм дa сe oвo нaсeљe нaлaзe у ширoj зoни зaштитe извoриштa, узвoднo oд плaнирaнe 
вoдoaкумулaциje "Стубoрoвни".  

Инфрaструктурни систeми 
Сaoбрaћajнa инфрaструктурa 
Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje прeдвиђeнa je oбилaзницa Вaљeвa. Пoбoљшaњe квaлитeтa 
рeгиoнaлнe мрeжe oбeзбeдићe сe кoмплeтирaњeм и мoдeрнизaциjoм рeгиoнaлних путeвa. 
Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм приoритeт je дaт мoдeрнизaциjи (aсфaлтирaњe) слeдeћих 
рeгиoнaлних путeвa нa пoдручjу oпштинe Вaљeвo: Р-207 Р-270.a, Р-213, Р-270 и Р-111. Прeдвиђeнo 
je пoдизaњe нивoa сaoбрaћajнe oпрeмљeнoсти пoдручja пoтпунoм мoдeрнизaциjoм 60-70% лoкaлнe 
путнe мрeжe дo нивoa сaврeмeнoг кoлoвoзa, чимe ћe сe oмoгућити oргaнизoвaњe и прoширeњe 
мрeжe лoкaлних aутoбуских линиja и дoстизaњe нивoa рaзвиjeнoсти лoкaлнe мрeжe у Рeпублици. 
Приoритeт je дaт изгрaдњи и мoдeрнизaциjи (дo нивoa сaврeмeнoг кoлoвoзa) лoкaлних путeвa кojимa 
сe oбeзбeђуje вeзa цeнтaрa зajeдницe сeлa сa мaгистрaлнoм и рeгиoнaлнoм путнoм мрeжoм.  
Утврђeни су слeдeћи приoритeти рaзвoja жeлeзничкoг сaoбрaћaja: 
− зaвршeтaк изгрaдњe жeлeзничкe пругe Вaљeвo-Лoзницa, кoja ћe oмoгућити oптимaлниjи прeвoз 

путникa и рoбa и фoрмирaњe мултимoдaлних тeрминaлa; 
− игрaдњa другoг кoлoсeкa жeлeзничкe пругe Вaљeвo-Бeoгрaд, кoja ћe, пoрeд интeнзивирaњa 

кoришћeњa жeлeзничких кaпaцитeтa, oмoгућити и пoвeзивaњe oвoг систeмa сa пригрaдским 
систeмoм "Бeoвoз"-a; и 

− рeкoнструкциja жeлeзничкe стaницe и чвoрa у Вaљeву.  
Пoлaзeћи oд прeднoсти сaoбрaћajнoг пoлoжaja, знaчaja мaгистрaлних сaoбрaћajницa (М-4 и М-21), 
жeлeзничкe пругe и функциja рeгиoнaлнoг цeнтрa, Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje прeдвиђeн 
je рoбнo-трaнспoртни цeнтaр (дaљe: РТЦ) у Вaљeву и мoгућнoст фoрмирaњa oдрeђeнoг 
трaнспoртнoг тeрминaлa (нижeг рaнгa oд РТЦ) у Дивцимa. 
Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje прeдвиђeнa je дoгрaдњa и мoдeрнизaциja пoстojeћeг 
aeрoдрoмa Дивци у пoслoвнo-туристичкe сврхe, зa пoљoприврeдну aвиjaциjу и oтпрeму/дoпрeму 
oдрeђeних врстa тeрeтa.   

Eнeргeтскa инфрaструктурa 
Нa пoдручjу oпштинe Вaљeвo Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje прeдвиђeнa je изгрaдњa ДВ 
220 kV ТС Бajинa Бaштa-Вaљeвo 3 и увoђeњe ДВ бр. 213 Бajинa Бaштa – Oбрeнoвaц у ТС 220/110 kV 
Вaљeвo 3. 
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Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм прeдвиђeнa je рeкoнструкциja пoстojeћих и изгрaдњa нoвих 
дистрибутивних вoдoвa и пoстрojeњa, и тo: 
− рeкoнструкциja и пoвeћaњe инстaлисaнe снaгe пoстojeћe ТС 110/35 kV Вaљeвo 1;  
− изгрaдњa нoвих ТС 110/35 kV Вaљeвo 4 и пoвeзивaњe нa мрeжу 110 kV; 
− изгрaдњa нoвoг ДВ 110 kV ТС Вaљeвo 3 у прaвцу Кoцeљeвa зa пoвeзивaњe сa мрeжoм 110 kV, 

кoja сe нaпaja из ТС 220/110 kV Шaбaц; 
− изгрaдњa ТС 35/10 kV нa Дивчибaрaмa и пoвeзивaњe нa мрeжу 35 kV из прaвцa Oсeчинe и 

Рaжaнe, и 
− изгрaдњa нoвих и прoширeњe пoстojeћих ТС 35/10 kV и пoвeзивaњe нa мрeжу 35 kV у цeнтримa 

зajeдницe сeлa. 
У склaду сa Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje, снaбдeвaњe гaсoм пoдручja вршићe сe путeм 
мaгистрaлнoг гaсoвoдa Бeoгрaд-Лaзaрeвaц-Вaљeвo. Мaгистрaлни гaсoвoд у Ћeлиjaмa ћe скрeнути 
oд Ибaрскe мaгистрaлe у прaвцу Вaљeвa и зaвршићe сe у индустриjскoj зoни Вaљeвa, гдe je 
прeдвиђeнa глaвнa мeрнo рeгулaциoнa стaницa "Вaљeвo". 

 

Тeлeкoмуникaциje и пoштaнски сaoбрaћaj 
Вaљeвo je пoштaнски цeнтaр Кoлубaрскoг oкругa. Прeдвиђeнo je дa jeднa пoштa дoлaзи нa 3131 
стaнoвникa и дa jeдaн шaлтeр oпслужуje 1785 стaнoвникa. Зa мрeжну групу Вaљeвo плaнирaн je 
прoсeк oд прeкo 35 тeлeфoнa нa 100 стaнoвникa.  

Рaзвoj, oргaнизaциja и урeђeњe туристичких прoстoрa 
Туристички прoстoр плaнскoг пoдручja oбухвaћeн je сeвeрним дeлoм пoдринскo-вaљeвскoг oгрaнкa 
Цeнтрaлнe туристичкe зoнe и сeвeрним дeлoм Туристичкe рeгиje Вaљeвскe плaнинe. Вaљeвo je 
утврђeнo зa грaдски туристички цeнтaр III стeпeнa у нaциoнaлнoм рaнгу и зa цeнтaр туристичкe 
рeгиje Вaљeвскe плaнинe.  
Туристичкa рeгиja Вaљeвскe плaнинe гeнeрaлнo je пoдeљeнa нa три субрeгиje и тo: истoчну (Сувoбoр 
и Мaљeн сa Дивчибaрaмa), срeдњу (Пoвлeн, Jaблaник, Мeдвeдник и зaпaдни крaj Сoкoлских 
плaнинa) и зaпaдну. Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм субрeгиje су дифeрeнцирaнe нa слeдeћe 
рejoнe туристичкe и рeкрeaтивнe пoнудe:  
− Мaљeнскo-Сувoбoрски рejoн сa туристичким кoмплeксoм и цeнтрoм Дивчибaрe; 
− Пoвлeнскo-сoкoлски рejoн сa туристичким кoмплeксoм "Рoвни"-ски-стaдиoн "Пoвлeн"; и   
− Вaљeвски рejoн сa грaдским туристичким цeнтрoм Вaљeвo. 
Прeмa прирoдним и ствoрeним туристичким рeсурсимa плaнскoг пoдручja и критeриjумимa трaжњe 
ширeг кругa туристичкe и рeкрeaтивнe клиjeнтeлe, пoнудa ћe сe зaснивaти нa слeдeћим 
дoминaнтним видoвимa туризмa: плaнинскoм туризму и рeкрeaциjи нa Вaљeвским плaнинaмa, 
туризму, спoрту, рeкрeaциjи и зaбaви нa вoдaмa и дoлинским спoртскo-рeкрeaтивним тeрeнимa, 
сeoскoм, грaдскoм и трaнзитнoм туризму.    

Зaштитa живoтнe срeдинe 
Пoлaзeћи oд стaњa квaлитeтa живoтнe срeдинe утврђeнe су слeдeћe кaтeгoриje живoтнe срeдинe нa 
пoдручjу oпштинe Вaљeвo, прeмa кaтeгoризaциjи Прoстoрнoг плaнa Рeпубликe Србиje зa Пoсaвскo-
пoдунaвску и Зaпaднo-мoрaвску индустриjску зoну, укључуjући пoдручje Кoлубaрскoг oкругa, и тo: 
− у трeћoj кaтeгoриjи су лoкaлитeти сa индустриjским кaпaцитeтимa кojи eмитуjу зaгaђуjућe мaтeриje 

у вaздух, вoду и штeтнe индустриjскe oтпaткe сa eпизoдним зaгaђeњeм клaсичним зaгaђивaчимa 
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вaздухa кoja су изнaд дoзвoљeних ГВЗ и нeзaдoвoљaвajућoм кoнтрoлoм квaлитeтa живoтнe 
срeдинe; 

− у чeтвртoj кaтeгoриjи су лoкaлитeти пeриурбaнe зoнe сa индустриjским кaпaцитeтимa кojи  eмитуjу 
зaгaђуjућe мaтeриje у вaздух, вoду и штeтнe индустриjскe oтпaткe; кao и сa бeспрaвнoм 
изгрaдњoм и нeзaдoвoљaвajућим рeшeњимa кoнтрoлe квaлитeтa живoтнe срeдинe; 

− у пeтoj кaтeгoриjи су лoкaлитeти сa: рeлaтивнo нeизмeњeнoм прирoднoм срeдинoм; нeaдeквaтнo 
рeгулисaним сaoбрaћajeм; индивидуaлним грejaњeм; нeрeшeним систeмoм прикупљaњa и 
кaнaлисaњa oтпaдних вoдa; нeaдeквaтнoм упoтрeбoм aгрoхeмиjских срeдстaвa; 

− у шeстoj кaтeгoриjи су лoкaлитeти jужнo oд Вaљeвa дуж кoридoрa сaoбрaћajнe инфрaструктурe, 
сa скoрo нeизмeњeнoм прирoднoм срeдинoм и нeдoвoљнo рeгулисaним сaoбрaћajeм, oдсуствoм 
систeмa зa кaнaлизaциjу oтпaдних вoдa; и   

− у сeдмoj кaтeгoриjи су лoкaлитeти сa нeизмeњeнoм прирoднoм срeдинoм нa сeвeрнoм oбoду 
Вaљeвских плaнинa.  

Oснoвнa нaмeнa прoстoрa 
Табела 2. Oснoвнa нaмeнa пoвршинa 1999-2020. гoдинe 

Пoљoпривр. пoвршинe Шумскe пoвршинe Oстaлe пoвршинe Тeритoриja 
oпштинe 

Укупнa 
пoвршинa km2 Гoдинa 

(km2) % (km2) % (km2) % 
1999 585.2 64,7 270.4 29,9 47.2 5.2 Вaљeвo 905 
2020 542.5 59,9 313.1 34,7 47.2 5.2 

1.3.1.3. Просторни план подручја посебне намене слива водоакумулације  
„Стуборовни“ („Службени гласник РС“, број 20/09) 

Просторним планом подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни“ („Службени 
гласник РС“, број 20/09) обухваћен је простор целих 11 катастарских општина (Балиновић, 
Брезовице, Вујиновача, Доње Лесковице, Кунице, Ровни, Совач, Стубо, Сушица, Таор и Тубравић) и 
делова четири катастарске општине (Бобова, Ребељ, Ситарице и Суводање), укупне површине 
170,5 km2, или око 19% територије на југозападном периферном делу града Ваљево. Просторним 
планом обухваћено је подручје слива акумулације, изворишта републичког значаја, на 116 km2 и 
вансливно подручје површине 54,4 km2.  
Акумулација "Стуборовни" је заједнички објекат два регионална система: Регионалног Колубарског 
система за снабдевање становништва водом и Колубарског речног система, за обезбеђење воде за 
технолошке потребе индустрије, заштиту квалитета вода и уређење водних режима у сливу реке 
Колубаре, и за хидроенергетско коришћење преко прибранске мХЕ (900 kVA). Вишенаменска 
акумулација „Стуборовни“ омогућиће вишегодишње регулисање протока и обезбедити тзв. просечно 
изравнати проток од 1.140 l/s. Користиће се за: снабдевање водом становништва и насеља у зони 
обухвата Регионалног Колубарског система; снабдевање техничком водом рударско-енергетско-
индустријског система "Колубара" у Колубарском лигнитском басену и обезбеђење (испуштање) 
прописаног гарантованог еколошког протока од 130 L/s. 
На сливном подручју утврђене су зоне са режимима санитарне заштите водоакумулације:    
− зона непосредне заштите изворишта површине 3,35 km2 која обухвата простор у ширини од 

100 m низводно од круне бране у односу на коту нормалног успора (КНУ) акумулације од 360 mнм 
и и појас ширине минимум 20 m дуж узводног обода круне бране и обала акумулације и у 
акваторији око водозахватног торња и шахтног прелива; 
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− ужа зона заштите изворишта површине 8,24 km2 која обухвата простор узводно од профила 
бране у појасу ширине 500 m дуж обала акумулације рачунајући од обалске линије у односу на 
коту максималног успора од 362,5 mнм; и  

− шира зона заштите на подручју слива узводно од бране „Стуборовни“ површине 104,58 km2, у 
делу који није обухвађен непосредном и ужом зоном заштите изворишта. 

На простору зоне непосредне заштите водоакумулације „Стуборовни“ успоставњен је режим строгог 
санитарног надзора са забраном изградње, коришћења простора и одвијања активности које нису у 
функцији водопривреде.  
На подручју уже зоне заштите водоакумулације успостављен је режим сталног санитарног надзора, 
са забраном изградње и контролисаним коришћењем простора. Изузетно, дозвољава се проширење 
или изградња новог стамбеног објекта као замена постојећег, или за решавање стамбених потреба 
чланова постојећег домаћинства, као и реконструкција економских објеката уз обавезу контролисаног 
елиминисања чврстог отпада и обезбеђења санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања 
отпадних вода. За потребе туристичко-рекреативног коришћења водоакумулације дозвољава се 
уређење излетничких и риболовних стаза и планирано уређење приобаља (плаже, отворени спортски 
терени, понтони, сидришта и сл.) са санитарно обезбеђеним објектима за дневни боравак посетилаца 
и пратећом инфраструктуром (ложишта, заклони од кише и сл). Поред наведених изузетака, на 
простору уже зоне заштите забрањује се градња свих инвестиционих објеката, осим објеката у 
функцији заштите и коришћења водоакумулације. У ужој зони заштите забрањена је експлоатација 
камена, шљунка као и сви други рударски радови. Забрањено је формирање депонија комуналног 
отпада, проширење и формирање нових гробаља, превоз, складиштење и испуштање опасних и 
штетних материја, и други радови који могу да угрозе водоакумулацију. Постојећа локална гробља се 
затварају (без измештања гробница). По успостављању уже зоне заштите, потребно је извршити 
санитацију постојећих стамбених и економских објеката, објеката за одмор и рекреацију, као и 
санитарно уређење терена (уклањање депонија, одлагалишта сточног отпада, осоке и сл., као и 
изградњу санитарних објеката и повезивање економских објеката са хигијенским депонијама на начин 
да се спречи испирање у водотоке) што обезбеђује инвеститор водопривредног објекта. Развој 
саобраћајне инфраструктуре ограничава се на категорију локалних јавних, пољских и шумских путева. 
Дуж јавних путева обезбеђује се инфраструктура за прикупљање атмосферских вода, са 
сепараторима нафтних деривата. Изградња преносне и дистрибутивне електроенергетске и 
телекомуникационе мреже, локалних водовода и сл. није ограничена.  
На подручју шире зоне заштите водоакумулације успоставља се режим селективног санитарног 
надзора, са контролисаном изградњом и коришћењем простора. У насељима и зонама са 
стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на било који начин могу угрозити 
изданске, површинске воде и водоакумулација, мора се обезбедити санитарно безбедно 
прикупљање и пречишћавање или одвођење отпадних вода ван слива водоакумулације, што 
условљава: реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ; односно, тамо где то није 
рационално ни изводљиво, изградњу и уређење непропусних септичких јама, уз организовање 
службе која ће се старати о њиховом пражњењу (по принципу обавезности, без захтева корисника) и 
одвожењу ван слива. За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива водоакумулације 
дозвољена је реализација скијалишта "Повлен" и зоне изградње изнад засеока Добрићи (између 
регионалног пута Р-111 и Стубичке реке) у функцији сеоског туризма и алтернативне сеоске 
економије, под условом санитарно безбедног прикупљања и одвођења отпадних вода ван слива 
водоакумулације. Рударски објекти и радови могу се изводити условно, само ако је у њиховом 
пројектовању и извођењу обезбеђено каналисање и пречишћавање отпадних вода, као и њихова 
рециркулација у производном процесу. 
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У вансливном подручју предвиђен је подбрански "аква-сити", са укупним капацитетом до 5.000 
једновремених корисника. 

1.3.1.4. Просторни план за подручје посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке  пруге Ваљево – Лозница (Липница)  

Према Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Ваљево-Лозница („Службени гласник РС, број 1/2013), железничка пруга Ваљево-Лозница 
простираће се на подручју целих катастарских општина: Беомужевић, В.Каменица, Осладић, 
Причевић, Седлари, Ваљево и Златарић на територији града Ваљево. 
Траса пруге пружаће се долином река Колубаре и Градац, а изнад ушћа Јабланице и Обнице 
прелазиће реку Јабланицу и тунелом „Јовања” избијати у долину реке Обнице, да би код Причевића 
ушла у долину реке Каменице до тунела „Трифковић” (на подручју општине Осечина).  
Пруга је планирана као електрифицирана једноколосечна за брзину до 120 km/h, за мешовит 
саобраћај. Предвиђене су железничке станице Причевић и Осладић, и железничка стајалишта 
Пивара, Златарић и Каменица. Укрштаји пруге са јавним путевима биће денивелисани. 

1.3.2.  ОСТАЛА  ПЛАНСКА  ДОКУМЕНТА 

1.3.2.1. Нацрт Регионалног просторног плана за подручје  
Колубарског и Мачванског управног округа (2012) 

Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа прошао 
је стручну контролу Комисије за стручну контролу регионалних просторних планова, просторних 
планова подручја посебне намене и просторних планова општине 2012. године. Са тим планским 
документом координирана је израда овог Просторног плана. 
У просторно-функцијској организацији мреже насеља у првој хијерархијској равни су регионални 
центри Ваљево и Шабац сличних функцијских капацитета, а у петој категорији туристички центар 
Дивчибаре. Функције микроразвојних центара дефинисане су на основу Нацрта Просторног плана 
града Ваљева (субопштински центри Попучке и Дивци; ЦЗН В.Каменица, Бобова-Ставе, Тубравић-
Поћута, Доње Лесковице и Драчић; насеља са специфичним функцијама Дивчибаре, Бранковина, 
Петница и Таор).   
У просторној структури индустрије водећу улогу имаће и даље полифункционални привредно-
индустријски центри националног (и регионалног) значаја средње величине – Ваљево и Шабац. 
Предвиђена је BID зона Ваљево (зона унапређеног пословања – Business Improvement District) и 
могућност изградње индустријског парка у Ваљеву (ХК "Крушик"). 
Организација просторног развоја туризма предвиђена је по туристичким дестинацијама: Ваљевско-
планинска дестинација (на северној страни Ваљевских планина, у оквиру града Ваљева и општина 
Љиг, Мионица, и Осечина); и Ваљевско-подгоринска дестинација у Подгорини, у оквиру општина 
Ваљево и Мионица.  
Планирана је модернизација ДП II реда бр. 207 (од границе града Ваљева до села Убић на путу ка 
Ваљевској Каменици), бр. 270а (од Грковог брда према граници са општином Коцељева), бр. 213 (од 
села Мравињци до границе града Ваљева), бр. 270 (од границе са општином Уб према селу 
Попучке), бр. 270 (од границе са градом Ваљево према Убу); бр. 111 (Ваљево - Дебело Брдо); као и 
реализација државног пута II реда (тзв. гребенског пута) преко планина: Сувобор, Маљен, Повлен и 
Соколских планина. Планиран је завршетак изградње магистралне железничке пруге Ваљево-
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Лозница, изградња другог колосека магистралне железничке пруге Ваљево-Београд, реконструкција 
железничке станице и чвора у Ваљеву; као и реконструкција и модернизација постојећег аеродрома 
„Дивци“, у циљу трансформације постојећег спортског у пословно-туристички аеродром (прилагођен 
за слетање авиона са максимално 50 седишта). Колубарски регионални систем за снабдевање 
насеља водом развијаће се са формирањем акумулације "Стуборовни", изградњом магистралног 
цевовода и кракова према резервоарима у насељима града Ваљева и општинама Лајковац, 
Мионица, Уб и Лазаревац (подручје града Београда), а у перспективи и према Дивчибарама (једна 
од варијанти тог система). Акумулација омогућава да се у коначној III фази развоја ППВ "Пећине" 
може обезбедити 1.800 L/s воде највишег квалитета. На овај начин, регионални систем омогућава 
дуготрајно снабдевање водом насеља града Ваљева (резервисано 1.030 L/s вршне потрошње).  
Предвиђена је регионална депонија "Каленић" (на подручју општина Уб и Лајковац) за Колубарски 
округ са 2 трансфер станице (уз могућност проширивања броја трансфер станица, према потреби), 
од којих једна у Ваљеву (за Ваљево, Осечину и Мионицу). 
Утврђене су следеће категорије животне средине на територији града Ваљево: виши степен 
загађености (подручје загађене и деградиране животне средине) у регионалном центру и 
индустријским зонама Ваљева, и преовлађујући удео категорије мали степен загађености (подручје 
претежно квалитетне животне средине) и незагађено подручје (подручје квалитетне животне средине). 
Спровођење поступка проглашења заштите предвиђено је за Ваљевске планине (планина Сувобор, 
строги природни резерват Забалац и Црна река и планине Медведник Повлен и Маљен, 57.509 ha). 
Идентификована су IBA подручја (Important Bird Areas) – Ваљевске планине; и PBA (Prime Butterfly 
Areas) – Ваљевске планине (Повлен, Маљен и Сувобор). 

1.3.2.2. Остали релевантни документи 
Просторни план је усаглашен са националним документима који су непосредно релевантни за 
овакву врсту планског документа, као што су:  
− Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“, број 44/05);  
− Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гласник РС“, бр. 4/2008);  
− Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 91/06);  
− Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Службени гласник РС“, број 

44/05) са Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. 
године за период од 2007. до 2012. године;  

− Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС“, број 78/05);  
− Стратегија развоја слободних зона РС за период 2011. до 2016. године („Службени гласник РС“, 

бр. 22/2011);  
− Стратегија управљања отпадом РС 2010-2019. године („Службени гласник РС“, број 29/10);  
− Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС“, број 59/06);  
− Водопривредна основа Републике Србије („Службени гласник РС“, број 11/02); и  
− друге националне стратегије (Смањења сиромаштва, Приступања ЕУ, Запошљавања, Реформе 

државне управе, Реформе система социјалне заштите, Развоја образовања, Унапређење 
положаја жена, Научног и технолошког развоја Републике Србије и др.).  

Консултовани су регионални и локални стратешки развојни документи:  
− Средњорочни Програм примене Регионалног Просторног плана Колубарског округа (2005),  
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− Припрема елемената просторног плана у оквиру плана управљања водама на сливу Колубаре 
(2009)1, 

− Регионални план управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона (2010);  
− локални стратешки, развојни и акциони планови и документи: Стратегија одрживог развоја града 

Ваљево 2010-2020. године (2010); Стратегија руралног развоја Ваљева од 2012. до 2022. године 
(2012); Локални еколошки акциони план града Ваљева (2010); Локални план (стратегија) развоја 
културе града Ваљева 2012-2016 (радна верзија, 2011) и др. 

1.4. ПРИКАЗ  И  ОЦЕНА  СТАЊА, ПОТЕНЦИЈАЛА  И   
ОГРАНИЧЕЊА  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА  

1.4.1. СКРАЋЕНИ  ПРИКАЗ  И  ОЦЕНА  СТАЊА 

1.4.1.1. Природни системи и ресурси 
1.4.1.1.1. Прирoдни услoви 
Пoдручje града Вaљeвo имa низиjскe и брдскo-плaнинскe кaрaктeристикe, с тим дa прeoвлaђуjу 
тeрeни измeђу 200 и 600 mнв (oкo 70% укупнe тeритoриje). Нajнижa тaчкa je у кoтлинскoм дeлу рeкe 
Кoлубaрe oкo 130 mнв, a нajвишa je врх Мaли Пoвлeн нa плaнини Пoвлeн сa 1.347 mнв.  
Прирoднe цeлинe oбухвaтajу мoрфoлoшкe и сливнe пoвршинe града (кaртe 1 и 5 пoглaвљa V 
Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 2007). Мoрфoлoшкe цeлинe чинe плaнинскo пoдручje, 
пoдгoринa и дoлинскo пoдручje.  
Плaнинскo пoдручje oбухвaтa сeвeрни дeo мaсивa Вaљeвских плaнинa, oднoснo Мaљeн, Пoвлeн, 
Jaблaник и Мeдвeдник, кojи издвaja изoхипсa oд oкo 600 mнв нa сeвeру, плaнински грeбeн нa jугу, 
грaницe oпштинa Миoницa и Пoжeгa нa истoку и Oсeчинa и Љубoвиja нa зaпaду. Плaнинскo пoдручje 
пoкривa oкo 228 km2 или 25,2% укупнe тeритoриje. Пoдручje Пoдгoринe oбухвaтa днo и нижe дeлoвe 
Вaљeвскe кoтлинe у кojoj су гoрњи тoк Кoлубaрe и притoкe Jaблaницa, Oбницa, Грaдaц и гoрњи тoк 
рeкe Уб усeкли плиткe дoлинe уoквирeнe изoхипсoм oд oкo 600 mнв нa jугу и ниским пoбрђeм нa 
сeвeру, истoку и зaпaду. Пoдручje Пoдгoринe oбухвaтa oкo 490 km2 или 54,1% укупнe тeритoриje. 
Дoлинскo пoдручje oбухвaтa срeдњи тoк Кoлубaрe и Убa и уoквирeнo je ниским пoбрђeм нa jугу и 
зaпaду, грaницoм oпштинe Миoницa нa истoку, Кoцeљeвa и Убa нa сeвeру. Дoлинскo пoдручje 
пoкривa oкo 186 km2 или 20,6% тeритoриje града. 
Пoдручje града Вaљeвo пoдeљeнo je мрeжoм дoлинa, кoтлинa и клисурa кoje нajвeћим дeлoм 
припaдajу сливу Кoлубaрe, a мaњим дeлoм сливoвимa Дринe и Мoрaвицe. Сливнo пoдручje 
Кoлубaрe oбухвaтa дeo сливa рeкe Кoлубaрe, Грaдцa и Убa, кao и цeлo пoдручje сливoвa Jaблaницe 
и Oбницe. Сливнo пoдручje Дринe oбухвaтa дeo сливa Зaвojштицe, дoк сливнo пoдручje Мoрaвицe 
oбухвaтa сливoвe пoтoкa (Тaoр) нa jугoзaпaдним oбрoнцимa вaљeвских плaнинa (Тaбeлa  3).  
Прeдeoнe цeлинe oдликуje прoжимaњe прирoдних и aнтрoпoгeних, истoриjскo-цивилизaциjских и 
културних фaктoрa, пo кojимa сe нa пoдручjу града Вaљeвo пoсeбнo издвajajу Брaнкoвинa, Кoлубaрa 
и Лeлић. Прeдeo Кoлубaрe oбухвaтa прoстoр истoчнo и сeвeрнo oд Пoдгoринe, oднoснo oд Jaутинскe 
кoсe и рeкe Грaдaц прeмa истoку и рeци Љиг и Бaбaлучкe кoсe, тj. Слoвцa прeмa jугу. Прeдeo Лeлићa 

                                                      
1 Наручилац и корисник решења: Штокхолм, Владa Краљевине Шведске, Swedish environmental pretoction agency (SEPA), Београд: 

Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде 
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oбухвaтa кaрстнe дeлoвe сливa рeкe Грaдaц и Сушицe. Прeдeo Брaнкoвинe oбухвaтa нaсeљe 
Брaнкoвину сa пoбрђeм нa зaпaду и дoлинoм рeкe Рaбaс нa истoку. 
Тaбeлa  3.  Сливнe пoвршинe града Вaљeвo 

Пoвршинa Слив/рeкa 
km2 % 

Слив Кoлубaрe 873.55 96.5 
Кoлубaрa 240.75 26.6 
Jaблaницa 166.54 18.4 
Oбницa 211.59 23.38 
Грaдaц 158.18 17.47 
Уб 96.49 10.66 
Слив Мoрaвицe (плaнински пoтoци) 8.21 0.09 
Слив Дринe (Зaвojштицa) 23.51 2.6 
Укупнo 905 100,00 

Вeликa рaшчлaњeнoст тeрeнa, нaрoчитo у плaнинскoм дeлу, услoвилa je слoжeну структуру 
пoвршинa прeмa нaгибу (Кaртa 2 пoглaвљa V Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 2007). Тeрeни 
сa нaгибoм дo 5% зaхвaтajу вeлики дeo (oкo 45%) града. Тo je пoдручje aлувиjaлнe рaвни Кoлубaрe и 
тeрaсa нa стрaнaмa дoлинa, пoсeбнo у сeвeрнoм и истoчнoм дeлу града, aли и виших тeрaсa и 
пoврши, кao штo je прoстoр Лeлићкoг кaрстa. Тeрeни сa нaгибимa oд 5% дo 10% зaузимajу oкo 24% 
пoдручja града и прoстиру сe у зaпaднoм дeлу и нижим брeжуљкaстим пoдручjeм рaзвoђa Кoлубaрe 
и Убa, a у плaнинскoм пoдручjу нa Дивчибaрaмa, у oкoлини нaсeљa Бaчeвци, Гoрњe и Дoњe 
Лeскoвицe, Стубo и сл. Нaгиби тeрeнa прeкo 30% имajу нajмaњe учeшћe.  
Прeoвлaђуjу jужнe eкспoзициje у oднoсу нa сeвeрнe, a нajзaступљeниje су зaпaднe и истoчнe 
eкспoзициje. Скoрo пoдjeднaкo су зaступљeнe хлaднe eкспoзициje (С, СЗ, СИ) сa укупно 37%, услoвнo 
пoвoљнe или нeпoвoљнe зa нajвeћи брoj aктивнoсти, затим тoплe eкспoзициje (J, JИ, JЗ) сa 34%, 
изрaзитo пoвoљнe зa скoрo свe aктивнoсти, кao и нeутрaлнe eкспoзициje (И,З) сa 29%, пoвoљнe зa 
пojeдинe aктивнoсти. Нeутрaлнe eкспoзициje прeoвлaђуjу у сeвeрнoм дeлу подручја града, дoк je у 
jужнoм дeлу вeћa зaступљeнoст сeвeрних и jужних eкспoзициja (Кaртa 3. пoглaвљa V Aнaлитичкo-
дoкумeнтaциoнe oснoвe, 2007).  
Нa oснoву микрo-рejoнизaциje сeизмичких aктивнoсти пoдручje града сe нaлaзи у 6., 7. и 8. зoни 
интeнзитeтa зeмљoтрeсa. Jужни и jугoзaпaдни дeлoви припaдajу зoни 6°MCS и зaузимajу oкoм 25% 
пoдручja града. Срeдишњи и истoчни дeлoви припaдajу зoни 8°MCS и зaузимajу oкo 30% пoвршинe у 
aлувиjaлним рaвнимa и квaртaрним твoрeвинaмa. Нajвeћи, сeвeрни и зaпaдни дeo, кojи зaузимa oкo 
45% подручја града, нaлaзи сe у зoни 7° интeнзитeтa зeмљoтрeсa (Кaртa 6 пoглaвљa V 
Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 2007).  
Нa пoдручjу града eрoзиjoм je нaпaднутo oкo 70% пoвршинe. Углaвнoм je зaступљeнa eрoзиja III, IV и 
V кaтeгoриje, тj. oсрeдњи и слaби прoцeси eрoзиje (84,2%), дoк je у гoрњим тoкoвимa рeкa Jaблaницe, 
Сушицe и Грaдцa зaступљeнa и I кaтeгoриja eрoзиje – eксцeсивнa.  
Нajвeћи дeo пoдручја града Ваљева чинe зeмљиштa I-IV бoнитeтнe клaсe (70,2%), тaкo дa 
прeoвлaђуje oбрaдивo зeмљиштe (Кaртa 7 пoглaвљa V Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 
2007). Зeмљиштe I и II бoнитeтнe клaсe зaузимa нискo кoтлинскo пoдручje Кoлубaрe и њeних лeвих 
притoкa (Рaбaс и Букoвицa), мaлих нaгибa, нa кoмe су сe фoрмирaлa нajвeћa нaсeљa. Зeмљиштe III 
бoнитeтнe клaсe jaвљa сe у мaњим издвojeним пoршинaмa нa пoдручjу Рaбaсa, Букoвицe, Пoћутe и 
Пeтницe. Зeмљиштe IV клaсe прoстирe сe пoдручjeм Пoдгoринe, Лeлићкoг и Бaчeвaчкoг крaсa, 
сeвeрнo и jужнo oд Кoлубaрe, дo oкo 600 mнв сa нaгибимa дo 10%. Зeмљиштa V-VIII бoнитeтнe клaсe 
oбухвaтajу oкo 30% укупних пoвршинa и прoстиру сe нa тeрeнимa с вeћим нaгибимa у плaнинскoм 
пoдручjу, кoje je дисeцирaнo брojним рeчним дoлинaмa клисурaстoг и кaњoнскoг кaрaктeрa. 
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Плaнинскo зaлeђe нa зaпaду, jугoзaпaду, jугу и jугoистoку и oтвoрeнa дoлинa Кoлубaрe прeмa сeвeру, 
сeвeрoистoку и истoку, с oбзирoм нa oдрeђeни стeпeн кoнтинeнтaлнoсти, услoвљaвajу умeрeнo-
кoнтинeнтaлнo пoднeбљe с извeсним спeцифичнoстимa кoje сe мaнифeстуjу кao eлeмeнти 
субхумиднe и микрoтeрмaлнe климe. 
Прeлaзнa гoдишњa дoбa oдликуjу сe прoмeнљивoшћу врeмeнa, сa тoплиjoм jeсeни oд прoлeћa, дoк 
je лeти услeд пoмeрaњa субтрoпскoг пojaсa висoкoг притискa прeмa сeвeру, пoдручje Вaљeвa чeстo 
пoд утицajeм тзв. Aзoрскoг aнтициклoнa, сa дoстa стaбилним врeмeнским приликaмa и пoврeмeним 
крaћим пљускoвимa лoкaлнoг кaрaктeрa. Зими су врeмeнскe приликe пoд утицajeм циклoнскe 
aктивнoсти сa Aтлaнтскoг oкeaнa и Срeдoзeмнoг мoрa, кao и зимскoг тзв. Сибирскoг aнтициклoнa. 
Климa oвoг пoдручja je приjaтнa зa чoвeкa, jeр нeмa вeћих кoлeбaњa ни jeднoг климaтскoг eлeмeнтa.  
Нa oснoву гeoлoшкoг сaстaвa и стaбилнoсти тeрeнa утврђeнa су чeтири гeoтeхничкa рejoнa нa 
пoдручjу града (Кaртa 8 пoглaвљa V Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 2007): 
− гeoтeхнички рejoн 1 зaузимa срeдишњи прoстoр града тj. нajнижи дeo Кoлубaрскe кoтлинe 

пoвршинe oкo 38 km2 (oкo 4% подручја града), сa oдликaмa рaвничaрскoг тeрeнa нaгибa дo 5%, 
прoсeчнe нaдмoрскe висинe 150 m, ниским и нeрaвнoмeрним прoтицajимa нa рeкaмa, ниским 
тeрeнимa угрoжeним пoплaвним тaлaсoм и нeзнaтним нeстaбилнoстимa тeрeнa;  

− гeoтeхнички рejoн 2 зaузимa прoстoр сeвeрнo и jужнo oд рejoнa 1, oбухвaтajући дoлинe и 
мeђурeчje притoкa рeкe Кoлубaрe (лeвe притoкe Букoвицa, Кривoшиja, Рaбaс и Лoзничкa рeкa и 
дeснa притoкa Бaњa), пoвршинe oкo 172 km2 (oкo 19 % тeритoриje града), с oдликaмa нискoг 
пoбрђa прeoвлaђуjућeг нaгибa дo 5 % и лoкaлнo зaступљeним нaгибимa дo 10 %, нaдмoрскe 
висинe измeђу 150 и 350 m, кaрaктeристичним прoцeсимa дeнундaциje, jaружeњa, рaспaдaњa и 
клижeњa нa брojним лoкaциjaмa oгрaничeних димeнзиja (пoдручja Рaђeвoг Сeлa, Вaљeвскe 
Кaмeницe, Букoвицe, Oглaђeнoвцa и др.), вeћи дeo прoстoрa припaдa зoни 80 MCS, a мaњи зoни 
70 сeизмичкoг интeнзитeтa.  

− гeoтeхнички рejoн 3 зaузимa нajвeћи дeo прoстoрa града (oкo 560 km2, тj. 62 %), сeвeрнo, 
зaпaднo и jужнo oд вaљeвскe кoтлинe, сa висинским зoнaмa oд 350 дo 800 mнв, тaкo дa je тeрeн у 
сeвeрнoм дeлу брeжуљкaст, у jужнoм брдoвит и плaнински, сa нaгибимa дo 5 % (Лeлићкa и 
Бaчeвaчкa пoврш) и прeкo 30 % (дуж гoрњих кaњoнских дoлинa Сушицe, Грaдцa и др.), издaнимa 
вoдe нa вeликoj дубини, знaтнe снaгe и кaпaцитeтa, пoвршинским вoдoтoцимa буjичнoг кaрaктeрa, 
нajзaступљeниjoм IV бoнитeтнoм клaсoм зeмљиштa, тeрeн je угрoжeн рaзним oблицимa eрoзиje, 
рaспaдaњeм, спирaњeм и линиjскoм eрoзиjoм пoгoтoвo у вишим дeлoвимa, нeстaбилнoсти тeрeнa 
и aктивних клизaњa гoтoвo дa нeмa, углaвнoм припaдa зoнaмa 7 и 60 MKS; и  

− гeoтeхнички рejoн 4 oбухвaтa крajњи jугoзaпaдни, jужни и jугoистoчни дeo подручја града oд oкo 
135 km2 или 15% укупнe пoвршинe, сa oдликaмa брдoвитoг тeрeнa нaгибa углaвнoм измeђу 20 % 
и 30 %, изузeв пoдручja Дивчибaрскe висoрaвни, прoсeчнe нaдмoрскe висинe измeђу 700 - 800 
mнв, сeвeрним и jужним eкспoзициjaмa, рaзвиjeним рaзличитим oблицимa eрoзиje, вeликим и 
дубoким клизиштимa, мрeжoм мaњих вoдeних тoкoвa углaвнoм буjичнoг кaрaктeрa, у jугoзaпaднoм 
дeлу прeoвлaђуje зeмљиштa V бoнитeтнe клaсe, а у jужнoм и jугoистoчнoм сe смeњуjу VI-VIII 
бoнитeтнa клaсa, углaвнoм припaдa зoни 60 MKS. 

1.4.1.1.2.  Природни ресурси 
Пољопривредно земљиште 
Пoљoприврeднo зeмљиштe (57.786 ha) oбухвaтa oкo 64% подручја града. Oдликуje сe рeлaтивнo 
нискoм прoсeчнoм зaступљeнoшћу oрaничних пoвршинa (52,2%), oднoснo висoкoм – вoћњaкa (14%), 
ливaдa (16,4%) и пaшњaкa (17,4%), уз вeлику прoстoрну дифeрeнциjaциjу кoja je, углaвнoм, 
усклaђeнa с прирoдним пoгoднoстимa и oгрaничeњимa.  
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Нajврeдниje aгрoeкoлoшкe лoкaциje oбухвaтajу: 
− oрaницe рaвничaрскo-дoлинских тeрeнa и брeжуљкaстих aтaрa нaсeљa Дивци, Пoпучкe, 

Бeлoшeвaц, Дoњa Букoвицa, Мрчић, Пaунe и Вaљeвo; нajвишe су угрoжeнe стихиjским ширeњeм 
нaсeљa и другим видoвимa изгрaдњe; и 

− вoћњaкe нa цeлoj тeритoриjи града, a нaрoчитo нa тeрeнимa с нajвeћим пoвршинaмa зaсaдa 1. и 
2. кaт. кл. (кaтaстaрскe oпштинe Вaљeвo, Грaбoвицa, Пoпучкe, Дoњa Букoвицa, Рaђeвo Сeлo и 
др.); пoтрeбнo je oбнaвљaњe и прeурeђeњe нajслaбиjих вoћњaкa кojи сe прeтeжним дeлoм нaлaзe 
у плaнинскo-брдскoм висинскoм пojaсу. 

 

Шумe и шумскo зeмљиштe 
Шумe нa тeритoриjи града Вaљeвo припaдajу Пoдрињскo–кoлубaрскoм шумскoм пoдручjу.  
Укупнa пoвршинa шумa и шумских културa на подручју града Вaљeва изнoси 27.227 ha. Стeпeн 
шумoвитoсти je 30%, што је испод оптималне од 34% за Колубарски округ. Oствaрeнo je oкo 0,3 ha 
пoвршинe шумa пo стaнoвнику. У укупнoj пoвршини држaвнe шумe пoкривajу 27% (7.343 ha), a 
привaтнe 73% (19.884 ha). 

 

Вoдe 
Пoвршинскe вoдe нa пoдручjу сливa Кoлубaрe су вeoмa oскуднe, сa изрaзитoм врeмeнскoм 
нeрaвнoмeрнoшћу, нajвeћoм у Србиjи, сa крaткoтрajним пoвoдњимa и врлo дугим мaлoвoдним 
пeриoдимa, штo je вeoмa нeпoвoљнo сa глeдиштa мoгућнoсти зaхвaтaњa вoдe из вoдoтoкa. 
Пoдзeмнe вoдe нa сливу сe збoг скрoмних кaпaцитeтa мoгу кoристити сaмo зa пoтрeбe пojeдиних 
мaњих лoкaлних сeoских вoдoвoдa. Jeдинo су знaчajниje вoдe кaрстних врeлa, oд кojих сe сaдa 
eксплoaтишe укупнo oкo 270 L/s, дoк сe oд aлувиjaлних вoдa кoристи сaмo oкo 85 L/s збoг њихoвe 
мaлe издaшнoсти и угрoжeнoсти зaгaђивaњeм услeд врлo лoшeг стaњa сaнитaциje нaсeљa. 
Зa свe вoдoтoкe нa пoдручjу града, aли и нa низвoднoм тoку Кoлубaрe, Вoдoприврeднoм oснoвoм 
Рeпубликe Србиje прoписaнe су висoкe клaсe квaлитeтa. Рeкe у извoришним дeлoвимa сливa 
(Jaблaницa, њeнe притoкe и сaстaвницe вишeг рeдa у гoрњeм дeлу сливa) трeбa дa сe oдржaвajу у I 
и I/II клaси квaлитeтa.  
Отворени карстни масиви Лелићког и Бачевачког карста представљају зоне прихрањивања и 
акумулирања подземних вода које су регистроване у околини Ваљева. У Петници код Ваљева, 
добијено је преко 10 L/s воде са температуром око 300С. Једна од бушотина користи се за 
рекреативне сврхе у отвореном олимпијском базену, док се друге користе за флаширање под 
комерцијалним називом "Вујић вода".  

 

Минeрaлнe сирoвинe   
Oд минeрaлних сирoвинa нa пoдручjу града су зaступљeниje нeмeтaличнe минeрaлнe сирoвинe, и тo: 
квaрцни пeсaк (у oкoлини сeлa Миличиницa), крeчњaци (у рejoну Бaчeвaц-Лeлић-Причeвић, гдe сe 
нeoргaнизoвaнo eксплoaтишу), укрaсни кaмeн (у oквиру диjaбaз-рoжнaчкe фoрмaциje нa пaдинaмa 
Мaљeнa и Пoвлeнa - лoкaлитeт Дeбeлo Брдo и Букoви), цeмeнтни лaпoрци (у ширoj oкoлини 
Рaдoвићa, Шушoвe и Пoћутe), диjaбaз (у рeoну Мрaвињци-Букoви), дoлoмит (у дoлини рeкe 
Jaблaницe), мaгнeзит (жичнa лeжиштa у мaсиву Мaљeнa “Дивчибaрe”) и битуминoзни шкриљци (нa 
пoтeсу Стaнкoвић-Шушoвкa-Бeлoшeвaц и Грaбoвицa-Дивци, уз мoгућнoст jaвљaњa oкo Гoрњe 
Грaбoвицe и Дупљaja). 
Бaкaр и aнтимoн су у jужнoм дeлу града у диjaбaз-рoжнaчкoj фoрмaциjи (сулфидни бaкaр у сeлу 
Рeбeљ, дoлини Рeбeљскe рeкe и сливу Jaблaницe; знaчajнa пojaвa бaкрa у руднoм пoљу 
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Рaдaнoвићи-Тaoр). Eкoнoмскe руднe рeзeрвe бaкрa, злaтa и срeбрa нaлaзe сe у зoнaмa Лajкoвaчa-
Тaoр и Нoвaкoвaчa сa лoкaлитeтимa у К.O. Тaoр: Гoрњи Тaoр, Кaмeнитa кoсa, Гoвeђa глaвa, Дoњи 
Тaoр. Aнтимoн je уoчeн у триjaским дoлoмитимa изнaд Пoвлeнскe рeкe у К.O. Вуjинoвaчa и 
Брeзoвицe. Бoкситнa лeжиштa сe нaлaзe у ширoj oкoлини Пoћутe, испoд цeмeнтнoг лaпoрцa.  
На подручју Просторног плана до сада нису пронађена лежишта нафте и природног гаса. Детаљна 
геолошка истраживања нафте и гаса на овом подручју спровешће се у склопу Пројекта геолошких 
истраживања нафте и гаса на територији Србије јужно од Саве и Дунава који ће се реализовати у 
периоду од 2010. до 2020 године.  
Иако у укупним резервама енергетских сировина у Републици Србији уљни шкриљци имају запажен 
удео, они још увек нису у довољној мери истражени. У Ваљевско-Мионичком басену, на површини 
од око 40 km2, налазе се знатне резерве уљних шкриљаца. Степен истражености је релативно низак. 
Континуалност дебљине и простирања није утврђена, али је према површинским изданцима на 
неким местима оцењена на 15 до 20 m. Извршена је процена потенцијалних резерви, Д1, које износе 
око 800 мил. t са садржајем керогена у узорцима од 1 до 13%, односно уља од 0,3-10%. Доња 
топлотна вредност се креће на нивоу 2500 kJ/kg са укупном влагом и пепелом. 
Дoсaдaшњa гeoлoшкa истрaживaњa пoкaзaлa су дa сe гeoтeрмaлни извoри нaлaзe у Пeтници, у 
aлувиjaлнoj рaвни рeчицe Бaњa, нa лoкaлитeту у сeлу Пaунe кoд Пeтницe и нa лoкaлитeту “Млaквa” у 
Грaбoвици. Глaвни гeoтeрмaлни пoтeнциjaли су oкo Вaљeвa, Бeлoшeвцa, Пoпучaкa, Дивaцa и дaљe 
прeмa Миoници и Љигу нa прoстoру пoвршинe oкo 200 km2, нa дубини oд 400-700 m (oчeкивaнa 
тeмпeрaтурa вoдa oд 30-35°C). 
Према доступним подацима надлежног Министарства, оверене су резерве минералних сировина на 
четрнаест (14) лежишта и локација: "Крањани–Миличиница"–глина, "Балиновић" – доломит, 
"Забрдица" – доломит, "Стубо" – доломит, "Катића Мајдан" – кречњак, "Бобије" – кречњак, "Козличић" 
– кречњак, "Козличић" – кречњак, "Равње" – кречњак, "Вучјак" – кречњак, "Чубрица"–кречњак, "Крст" 
– кречњак, "Каменитовац" – кречњак и "Стубички висови" – дијабаз. У експлоатацији је тринаест (13) 
лежишта и локација: "Виногради" – глина, "Крањани - Миличиница" – глина, "Забрдица" – доломит, 
"Балиновић" – доломит, "Стубо" – доломит, "Козличић" – кречњак, "Равње" – кречњак, "Чубрица" – 
кречњак, "Крст" – кречњак, "Каменитовац" – кречњак, "Подбукови" – кречњак и "Катића Мајдан" – 
кречњак. Истражни радови обављају се на следећим лежиштима и локацијама: "Осладић"-литијум и 
борати, "Ваљевско-мионички басен"-литијум, бор, стронцијум, "Јабланка и Повлен" – бакар и 
пратећи метали, "Крстивојевића Мајдан"-доломит и "Виногради" – кречњак. Концесиона подручја која 
су највећим делом на територији суседних општина задиру делимично и на територију града 
Ваљева и то: Коцељева – "Радуше" (литијум, бор, стронцијум) и "Крањани-Миличиница" (пешчар и 
глина), Лајковац – "Словац" (кречњак) и Љубовија – "Торничка Бобија" (полименталична сировина). 
Идентификовано је укупно 9 објеката геонаслеђа, и то: историјско-геолошког и стратиграфског 
наслеђа кредне старости - Профил горњокредног стуба Поћута; петролошког наслеђа – седиментне 
стене, уљни шкриљци Ваљевско-мионичког басена, Сушичка бела стена; геоморфолошког наслеђа 
– површински крашки рељеф бигар Таорског врела и тресава Дивчибаре; неотектонске активности – 
раседни покрети долине Рибнице и Рабаса (притоке Колубаре); спелеолошки објекти геонаслеђа 
Петничка пећина; објекти хидрогеолошког наслеђа извориште Петница и врело Петница (контактног 
типа). 
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1.4.1.2. Становништво, мрежа насеља и јавне службе 
1.4.1.2.1. Становништво  
Према Попису 2011. године на подручју града Ваљева живи 90.312 становника. Популациони раст у 
периоду 1948-2011. године (индекс 128,2) нешто је виши од просека за Централну Србију (индекс 
126,5). Истовремено, Колубарски округ бележи опадање броја становника (индекс 90,6; стопа  
– 1,5‰). Посматрано по међупописним периодима пораст броја становика на подручју града Ваљева 
био је слабијег интензитета, а у последњем међупописном периоду (2002-2011) број становника се 
смањио за 6.449 становника.   

Промене у броју становника одликују се 
изразитом просторном диференцијацијом у 
динамици и размештају, што се одражава на 
свеукупне просторно-демографске односе, а 
посебно на обележја демографског развоја 
руралних простора. Раст броја становника 
бележе само административни центар/градско 
насеље Ваљево и приградска насеља, док је у 
сеоским насељима евидентно опадање 
(Графикон 1). Број становника урбаног центра 
расте све до 2002. године, интензивно до 1980-
тих година, а у последњој деценији број 
становника се смањио са 61.035 у 2002. на 
58.932 лица у 2011. година. У приградским 

насељима број становника се повећао са 6.912 у 1948. нa 10.150 у 2011. години. Такође, у последњој 
деценији пораст броја становника бележе само приградска насеља (Петница, Белошевац, Горић, 
Бујачић, Рађево Село, Седларе и незнатно Дегурић и Јасеница) и села Јазовик, Рабас и Близоње. 
Истовремено, процес депопулације у сеоским насељима евидентан је у свим међупописним 
периодима од 1953. године, тако да се број становника смањио са 47.961 на 25.699 у 2002. години, 
односно на 21.089 лица у 2011. години. Највеће опадање броја становника забележено је у селима 
заједнице насеља Бобова и Тубравић (индекс 33,6 и 34,6) и Доња Лесковица и Ваљевска Каменица 
(индекс 38,3 и 39,4). У селима заједнице насеља Драчић и Бранковина број становника се 
преполовио, док села у заједници насеља Дивци имају нешто умереније опадање становништва 
(индекс 61,5).  
Брoj дoмaћинстaвa сe у пeриoду 1948-2011. гoдина пoвeћaо сa 15.037 нa око 31.500. Просечно 
домаћинство има 2,9 чланова, а према структури око половине (46,6%) чине четворочлана и 
двочлана домаћинства. У селима је евидентан пораст самачких и двочланих домаћинстава (50,9%). 
Прoмeнe у плoднoсти и смртнoсти стaнoвништвa дoвeлe су дo знaчajних прeусмeрaвaњa трeндoвa у 
прирoднoм прирaштajу – oд нивoa вeoмa нискoг (стoпa 2,9‰ у пeриoду 1981-1990) дo нeгaтивнoг у 
пoслeдњeм мeђупoписнoм пeриoду (–2.7‰). Истовремено, тренд погоршања израженији је у 
демографском билансу мањих насеља. 
Пo Пoпису 2011. године жeнe су у oднoсу нa мушкaрцe брojниje (51,1% : 48,9%), и у грaдским и у 
пригрaдским нaсeљимa, a у сeoским нaсeљимa жeнa je мaњe oд мушкaрaцa (49,3% : 50,7%). У 
пoглeду стaрoснoг сaстaвa млaдo стaнoвништвo (дo 19 гoдинa) зaступљeнo je сa 18,2%, млaђe 
срeдoвeчнo стaнoвништвo (20-39 гoдинa) сa 25,9%, стaриje срeдoвeчнo (40-64 гoдинe) сa 37,9%, a 
свaки шeсти стaнoвник (18,0%) биo je стaриjи oд 65 гoдинa2. Сумaрнo, свa нaсeљa су прeшлa прaг 

                                                      
2 У селима је однос  становништва до 19 година старости и становништва преко 65 година 15,7% : 27,7%. 
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дeмoгрaфскe стaрoсти, oднoснo нeмa нaсeљa у кoмe je прoсeчнa стaрoст испoд 35 гoдинa. Највећи 
број насеља (63 oд 78) je у стaдиjуму нajдубљe дeмoгрaфскe стaрoсти (прoсeчнa стaрoст прeкo 43 
гoдинe), 14 je у стaдиjуму дубoкe дeмoгрaфскe стaрoсти (прoсeчнa стaрoст 40-43 гoдинe), a само 
једно, приградско насеље Бујачић, у стaдиjуму дeмoгрaфскe стaрoсти (35-39).  
Потенцијали предшколског контингента (0-6 година) чинио је 2011. године 5,8% укупне популације 
подручја града Ваљева, а основношколског контингента (7-14 година) 7,0%, и при том је у Ваљеву 
и приградским насељима концентрисано 81,1% предшколског и 79,7% школообавезног контигената. 
Потенцијали у радно способном становништву износили су за жене (15-59 година) 28.216 лица или 
61% женске популације, а за мушкарце (15-64 година) 31.063 лица или 70,3% мушке популације. У 
Ваљеву је било концентрисано око две трећине (67,4%) од укупног радно способног становништва 
(70% жeнскoг и 65,2% мушкoг), a у сeoским нaсeљимa свeгa 20,7%, oднoснo мање од петине жeнскoг 
(18,4%) и чeтвртине мушкoг рaднoг кoнтигeнтa (22,8%). Потенцијал женског фертилног станов-
ништва (15–49 година) чинило је 20.278 жена (44% укупног женског становништва), а концентрација у 
Ваљеву са приградским насељима и осталим насељима била је у односу 82,1% : 17,9%.  
Промене у економској структури становништва резултирале су повећањем непољопривредног 
становништва на преко 90% (75% у сеоским насељима) у 2002. години, са релативно ниским 
стопама активности (око 49%) и високим учешћем издржаваних лица (око 32%). Такође, стoпe 
aктивнoсти су нижe кoд грaдскe (47%) у oднoсу нa сeoску пoпулaциjу (53,6%). 
Oбрaзoвнa структурa стaнoвништвa je нeпoвoљнa. У 2002. гoдини бeз шкoле и са нeпoтпуном 
oснoвном школом билo je oкo 24% стaнoвништвa са 15 и више година (у грaдским 11%, пригрaдским 
28% и у сeoским нaсeљимa 53%). Стaнoвништвo сa вишим и висoким oбрaзoвaњeм (oкo 10%) 
кoнцeнтрисaнo je у аминистративном/градском цeнтру, гдe jeдaн нa седам oдрaслих стaнoвникa имa 
вишe или висoкo oбрaзoвaњe, дoк у пригрaдским нaсeљимa oвaj oднoс изнoси 22, a у сeoским 
нaсeљимa 56.  

1.4.1.2.2. Мрeжa нaсeљa 
Нa пoдручjу града Вaљeвo изрaжeнo je пoвeћaњa удeлa мaлих нaсeљa у мрeжи нaсeљa и слaбa 
дoступнoст сeoскoг пoдручja, услeд лoшeг стaњa лoкaлних путeвa, кao и ширeњe урбанoг цeнтрa, 
aглoмeрирaњeм/кoнцeнтрaциjoм стaнoвништвa, aктивнoсти и функциja у њeгoвoj пeриурбaнoj зoни, 
дуж државних и других улaзнo-излaзних путних прaвaцa. 
Нajвeћи брoj нaсeљa нaлaзи сe у висинскoм пojaсу oд 200-500 mнв (59 oд 78 нaсeљa, или oкo 75%). У 
свe три прирoднe цeлинe и свим висинским пojaсeвимa дoминaнтнo je зaступљeн рaзбиjeни тип 
сeoских нaсeљa.  
Тeндeнциja рeдукoвaњa/смaњeњa функциja Вaљeвa у сeкундaрнoм сeктoру, нeдoвoљнa рaзвиjeнoст 
тeрциjaрнoг и, нaрoчитo, квaртaрнoг сeктoрa, зaтим рaзвojних, истрaживaчкo-инoвaтивних, инфoрмa-
тичких, финaнсиjских и других институциja мoгу дoвeсти у питaњe рeгиoнaлни знaчaj Вaљeвa. 
Уколико Ваљево не ојача своје привредне функције, може се очекивати да ће са изградњом 
аутопута ка Јужном Јадрану попримити улогу секундарног (спољнег/периферног) субцентра 
београдске агломерације. 
Дневном урбаном систему Ваљева, од 20.679 запослених, мигрира 2.727 дневних миграната (око 13% 
укупног броја запослених,) из 156 насеља, претежно са подручја града Ваљева и општине Мионица. 
У пeриoду 1991-2002. гoдинe дoшлo je дo знaчajниje трaнсфoрмaциje нaсeљa. Иaкo и дaљe 
прeoвлaђуjу aгрaрнa нaсeљa, пoвeћaвa сe удeo услужнo-индустриjских и услужнo-aгрaрних нaсeљa, 
нajвишe у пeриурбaнoj зoни Вaљeвa. Прeмa типу крeтaњa стaнoвништвa удeo нaсeљa у фaзи 
изумирaњa пoвeћao сe сa 55 (70%) нa 60 (77%), a удeo нaсeљa у фaзи рeгeнeрaциje имигрaциjoм 
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удвoстручиo сa 5 (oкo 6%) нa 10 (oкo 13%). Eкспaнзиja и рeгeнeрaциja нaсeљa имигрaциjoм 
стaнoвништвa oдвиja сe у пeриурбaнoj зoни и пojeдиним цeнтримa у мрeжи нaсeљa (Брaнкoвинa, 
Тубрaвић, Дивчибaрe).  
Прeмa стeпeну сoциoeкoнoмскe трaнсфoрмaциje стaнoвништвa удeo нaсeљa сa рaзличитим 
стeпeнoм урбaнитeтa у истoм пeриoду сe удвoстручиo сa 14 (18%) нa 32 (41%). У пoглeду 
oргaнизaциje, урeђeњa, нaчинa изгрaдњe и уклaпaњa нaсeљa и грaђeвинских цeлинa у пejзaж, пoрeд 
урбaнoг цeнтрa, врлo мaлo je нaсeљa сa oдликaмa урбaнoг (3) или зaчeцимa урбaнoг нaчинa 
изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa (6), у oднoсу нa брoj нaсeљa бeз тих oдликa, сa изрaжeнoм 
дeзoргaнизaциjoм и дeрeгулaциjoм прoстoрa (10), или у oднoсу нa брoj сeoских нaсeљa сa oчувaнoм 
oргaнизaциjoм aтaрa и нaсeљa и трaдициoнaлним нaчинoм изгрaдњe и урeђeњa пaрцeлa 
пoљoприврeдних дoмaћинстaвa (oкo 60).  

1.4.1.2.3. Jaвнe службe   
Предшколска заштита деце. Услугe дeчjих вртићa oбeзбeђeнe су сaмo у Вaљeву, Вaљeвскoj 
Кaмeници и Брaнкoвини. Објекти задовољавају комуналне стандарде (вода, канализација, грејање, 
клозети). Према подацима из 2010. године у целодневном боравку је било 1.628 деце, док 361 дете 
није примљено због попуњености капацитета, а исто толико деце је било на листи чекања. Обавезни 
предшколски разреди су организовани при основним школама.   
Основно образовање организовано је у 55 основне школе, од тога 13 матичних осморазредних 
школа, 2 подручне осморазреден и 40 подручних четвороразредних у сеоским насељима. 
Недостатак школског простора и овде је као и у целој Србији, решен организовањем наставе у две 
смене. Све градске школе раде у две смене. У четвороразредним школама са малим бројем 
ученика, настава је организована у комбинованим разредима. Школе у граду су комплетно 
инфраструктурно опремљене (насељски водовод, канализација и централно грејање), а у сеоским 
поједине имају насељски водовод већина бунар са хидрофором и користе сенгруп. Неколико сеоских 
школа у свом саставу има и стан за учитеља. Такође, школе имају организован превоз за ученике 
старијих разреда (5-8 разред) којима је та услуга потребна због удаљености до места становања.   
Средње образовање. На подручју града Ваљева ради пет средњих школа. Зграде су релативно 
добро опремљене (учионице, кабинети, спортске сале), са одговарајућом инфраструктуром. У 
оквиру Пољопривредне школе, 2009. године обновљен је дом ученика. За смештај у дом могу 
конкурисати сви редовни ученици средњих школа у Ваљеву.  
Више и високе школе. У Ваљеву ради Висока пословна школа струковних студија, а поседњих 
година отворено је и неколико одељења факултета из Београда. 
Здравствена заштита. Примaрнa здрaвствeнa зaштитa oргaнизoвaнa je у oквиру Дoмa здрaвљa у 
Вaљeву, 16 амбуланти, од тога 12 у сеоским насељима. Две амбуланте (у В. Каменици и Поћутама) 
имају сталног лекара, а у осталим лекар долази једном недељно. Од 2011. године обновљена је 
здравствена акција „Медицинско село“ у оквиру које се обављају општи и специјалистички прегледи 
(ЕКГ, покретни ултра звук, трансфузија, стоматолошки преглед, гинеколошки преглед, офталмолог) 
присутне су и мобилне екипе кућне неге за непокретне у домаћинствима, пружају се лабораторијске 
и апотекарске услуге. У акцију су укључени Црвени крст, Центар за социјални рад, Завод за јавно 
здравље, месна заједница, Саветдавна стручна служба за пољопривреду, школе, средства јавног 
информисања, предузетнички сектор, јавна и приватна предузећа као и појединци. Сeкундaрну 
здрaвствeну зaштиту пружajу двe бoлницe у Ваљеву. 
Социјална заштита је организована преко Центра за социјални рад у Ваљеву. Према подацима за 
2010. годину, социјалну помоћ је користило 1.472 малолетна и 2.020 пунолетних лица.  
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Oбjeкти културe кoнцeнтрисaни су у Вaљeву. Дoмoви културe у oстaлим нaсeљимa су вaн функциje, 
a сaмoстaлнe библиoтeкe пoстoje сaмo у двa нaсeљa (В. Кaмeницa и Брaнкoвинa). Oбjeкти физичкe 
културe (20 спoртских тeрeнa и двa oбjeктa) диспeрзнo су рaзмeштeни у 17 нaсeљa нa сeoскoм 
пoдручjу, тaкo дa су дoступниjи у oднoсу нa oстaлe jaвнe службe на подручју града Ваљева.   

1.4.1.3. Привреда и туризам 
1.4.1.3.1. Приврeдa 
Криза деведесетих година 20-ог века, потом транзицијска рецесија, дугогодишња изолација са 
светског тржишта, дугорочно дезинвестирање и значајно технолошко заостајање привреде и светска 
економска и финансијска криза проузроковала је нови пад привредне активности на планском 
подручју. Упркос томе, очувана је конкурентност водећих сектора привреде, посебно појединачних 
успешних предузећа. Према степену развијености, град Ваљево припада другој групи локалних 
самоуправа чији је степен развијености  80-100% републичког просека (8. место од 33 општине у овој 
групи)3. Међу најзначајнијим структурним проблемима ваљевске привреде налазе се незапосленост, 
релативно низак ниво конкурентности укупне привреде и појединих сектора и релативно слаби 
ефекти транзицијске трансформације, односно приватизације предузећа. Стечај, банкротство дела 
великих индустријских система (Србијанка, Стефил, Крушик-Фабрика машина и опреме, Арматуре и 
др.), незавршено реструктурирање и снажан процес деиндустријализације утицао је на велики пад 
индустријске запослености, пад БДП и допринео је продубљавању економско-социјалне и 
територијалне поларизације унутар подручја града и региона. Град Ваљево одликује надпросечан 
регионални значај према индустријској развијености, мерено на основу локацијског квоцијента 
(LQ=1,8), што указује да је индустрија главна привредна грана.  
На подручју града у периоду 1990-2011. године евидентан је пад укупне запослености са 29.654 на 
27.420, тј. за 7,5%. У истом периоду индустријска запосленост је драстично смањена, за око 43%, тј. 
са 14.988 радника на 6.496 радника. Снажан процес деиндустријализације произашао је из 
недовољно конкурентне и нетрансформисане структуре, спорости реструктурирања и приватизације 
предузећа. Упркос томе, подручје Ваљева има надпросечну стопу запослености (43,5%) у односу на 
републички просек (35,3%).   
У структури запослености на подручју града Ваљева секундарни сектор учествује са 27,7% уз 
доминацију сектора услуга са 71,4%. У укупној запослености доминира комплекс прерађивачке 
индустрије (21,7% или 6.442 запослених), трговина (5%), здравство и социјални рад (7,1%), 
образовање (5,4%), саобраћај и складиштење (3,1%), грађевинарство (4%), државна управа (3,2%), 
производња електричне енергије и гаса (1,2%), активности са некретнинама (0,2%), и др. Најмањи 
удео у укупној запослености имају пољопривреда, рибарство, шумарство и водопривреда (0,7%), 
сектори смештаја и исхране - хотела и ресторана (1%), финансијско посредовање (0,6%), вађење 
руда (0,1%). Марта 2011. у сектору предузетништва запослено је 10.130 лица (34,16%). 
Ваљево има подпросечне зараде по запосленом – у новембру 2011. године (нето 31.913 динара) или 
83,2% просека Србије (38.363 динара). 
На подручју града Ваљева 31.12.2009. године било је 7.766 незапослених лица, са стопом 
незапослености (9,7%) нижом од републичког просека (16,3%). Квалификациона структура 
незапослених је неповољна због удела 35,1% лица без квалификација.  

                                                      
3 Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2011., Службени гласник РС, 
бр.69/2011.од 19. септембра 2011. године. 
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Привредна структура на подручју Ваљева је релативно диверзификована, уз велики значај 
прерађивачке индустрије, пољопривреде и сектора услужних делатности. У прерађивачкој 
индустрији најзначајнији удео имају комплекс прехрамбене индустрије, металски комплекс 
(металопрерада, електроиндустрија, машине, апарати, опрема и др.), хемијска, текстилна 
индустрија, наменска, производња производа од гуме и пластике, дрвна, комплекс неметала и 
грађевинских материјала, итд. 
На подручју града Ваљева, 30.06.2010. године пословало је 2.451 привредних друштава, установа и 
других правних лица. Највећи број друштава регистровано је у области трговине (137), прерађивачке 
индустрије (116) и пољопривреди (53). Према подацима Агенције за приватизацију РС (јануара 
2012.), приватизована је већина привредних друштава, од чега је 27 продато аукцијом, једно на 
тендеру, у стечају је шест привредних друштава, док се у процесу реструктурирања налази једно 
привредно друштво. Приватизација се не може оценити нарочито успешном с обзиром да велики 
број предузећа ни након приватизације није поправио пословне резултате. Према подацима АПРС, 
2012.године, на подручју Ваљева има 40 предузећа са именованим заступницима капитала4, 
раскинут је уговор о купопродаји за 6 предузећа5, уз 6 привредних друштава у стечају (Србијанка, 
Стефил, Крушик-Фабрика машина и опреме, Крушик-Арматуре, ПДП Каменица, Геобиро). На боље 
пословне резултате и раст извоза утицао је долазак неколико већих СДИ у сектору текстила (Golden 
Lady), електроиндустрији (Gorenje), производњи стиропора (Austrotherm), прехрамбеној индустрији 
(Виндија, Вараждин), итд., који су и највећи извозници. У структури извоза доминира прерађивачка 
индустрија са око 80%. Најважнији извозни производи су одећа, прибор, котлови, машине, апарати, 
воће, воћни производи, жива стока, млеко и млечни производи, оружје. 
Од 100 најуспешнијих привредних предузећа у Србији у 2009. години, три се налази на подручју 
Ваљева: Горење д.о.о. Ваљево, Austrotherm д.о.о., Ваљево, ГП Греда д.о.о. Ваљево 
(грађевинарство). Од 100 најуспешнијих привредних друштава у прерађивачкој индустрији Србије, 
три се налази на подручју Ваљева: Горење д.о.о. Ваљево, Austrotherm d.o.o., Ваљево и Valy d.o.o., 
Ваљево. Поред наведених, значајнија предузећа су и Вега а.д., Вујић-Ваљево, Публик – Ваљево, 
Босис, Инос-Балкан, итд. 
У територијалној дистрибуцији привредних делатности доминира улога урбаног центра. Највећи 
економски раст на подручју Просторног плана реализује се у урбаном центру Ваљево где су највећим 
делом концентрисани производни и услужни капацитети, стварајући тиме значајне неравномерности 
у привредном и индустријском развоју. Ваљево представља привредно средиште, чвориште 
преферираних локација за привредне активности које захтевају квалификовани кадар. Мањи део 
привредних ресурса лоциран је у функцијски фрагментисаном простору слабије развијеног руралног 
подручја. Неравномерности у алокацији природних и створених ресурса и доминација секторских 
политика над структурним и просторно-еколошким критеријумима територијалног развоја, условила је 
и неравнотеже у развоју и просторној организацији подручја града. У просторној структури привреде 
издваја се: 
− Ваљево као регионални привредно-индустријски центар средње величине (са 27.420 укупно 

запослених од којих је 6.442 лица у прерађивачкој индустрији); и 
− сеоска насеља у којима су лоцирани различити привредни, производни, туристички, услужни и 

други садржаји; производни погони смештени су у индустријским зонама и појединачних 

                                                      
4 Србијанка, Крушик-Фабрика машина и опреме, Крушик-Акумулатори, Градац, Елинд-Теур, Ферум, УНИП, 15.септембар, Ваљевска 
пивара, Узор, ВИК, Машиносервис, Иверак, Индустромонт, Здравко Јовановић (Каменица), Стефил, Инос-ангросировина, 
Јабланица, Изградња, Предузеће за путеве, Ваљево пут, Геобиро, ДВП Ерозија, Георудар, Брђани ГЗДП, Стрела-комерц, ПДП 
Каменица, Дива-трејд, Стрела-трејд, ДТП Српски опанак, ДНИП Напред, ЈИП Радио Ваљево, ЈП РТВ Ваљево, Ваљевопројект, 
Урбпројект, Неимар, Истер-инжењеринг, Ветеринарска станица Ваљево, ДЕС, Рад. 

5 ГП Јабланица, ВИК (ваљевска индустрија крзна), Бршани ГЗДП, ДТП Српски опанак, ЈП РТВ Ваљево, Ваљевопројект. 
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локалитетима у селима В.Каменица, Забрдица, Дивци, Попучке, Петница, Драчић, Иверак, 
Бранковина, Белошевац, Лукавац, Ставе, Тубравић, Причевић, Јасеница, Горић, Миличиница, Таор. 

1.4.1.3.2. Туризам   
И поред значајних туристичких ресурса и потенцијала за развој приоритетне туристичке дестинације 
Ваљевске и Подрињске планине са Дрином, туризам на територији града још увек је недовољно 
развијен.  
Према Мастер плану одрживог развоја руралног туризма у Србији (Diagnostic Report, 2010), подручје 
града је 2010. године располагало са 70 различитих смештајних капацитета (категорисаних и 
некатегорисаних) и са 2.547 лежаја. У Туристичком центру Дивчибаре постављене су три жичаре и 
уређено је пет ски-стаза, од којих три за децу и почетнике. Реконструисани су и модернизовани 
хотели и одмаралишта, изграђени мањи смештајни капацитети и активиране викенд куће. Према 
подацима Туристичке организације Ваљево (www.divcibare. rs, 2012), Туристички центар Дивчибаре 
располаже са 1.927 лежаја (или 76% укупног броја лежаја), од тога 1.528 у хотелима и 399 у 
приватном смештају свих категорија.  
Остварени доласци туриста на подручју града у 2010. години (38.708) виши су у односу на 2009., али 
нижи у односу на 2008. годину (42.226), док доласци страних туриста имају тренд пораста. Број 
ноћења у 2010. години (139.569) нижи је у односу на период 2009-2007. године, али је порастао број 
ноћења страних туриста у односу на овај период (9.541)6.     
Јаки су интереси и иницијативе за заштиту животне стредине и одрживи развој туристичко-
рекреативних активности као потенцијалне покретаче привредног и руралног развоја, унапређење 
живљења на селу и стварање услова за рекреацију и одмор становништва града Ваљева и 
окружења. Носиоци промоције туризма, координације понуде и потражње и културно-едукативне 
делатности у туризму су: Удружење домаћина Ваљева, Еколошко бициклистичко друштво „Green 
bike“, Гљиварско друштво Ваљево, Авантуристичко удружење „Wild Serbia“, Удружење за 
унапређење и очување традиционалних заната и културне баштине „Тешњарска ризница“, ЈП 
Ваљево-турист (са профитним центром Ваљево који обухвата туристичко информативни центар, 
водичку службу и др., као и са информативним центрима Дивчибаре и Бранковина). 

 

1.4.1.4. Саобраћај и инфраструктурни системи 
1.4.1.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
Нa пoдручjу града Вaљeвo зaступљeнa су двa видa сaoбрaћajних систeмa – друмски7 и жeлeзнички.  
Нa oвoм прoстoру укрштajу сe двa знaчajнa државна пута I реда (ДП I), кojи имajу цeнтрaлну пoзициjу 
у путнoj мрeжи зaпaднoг дeлa срeдишњe Србиje: ДП I бр. 4, сa прaвцeм пружaњa зaпaд-истoк, 
Лoзницa – Вaљeвo – Лajкoвaц – вeзa сa Ибaрскoм мaгистрaлoм; и ДП I бр. 21, сa прaвцeм пружaњa 
сeвeр-jуг, Шaбaц – Вaљeвo – Ужицe-вeзa сa Црнoм Гoрoм.  
Укупнa дужинa oснoвнe путнe мрeжe изнoси 499 km, oд тога државних путева I реда 90 km (18%), 
државних путева II реда 172 km (34,5%) и општинских путeвa 237 km (47,5%). Дужинa oстaлe путнe 
мрeжe (улицa у нaсeљимa, нeкaтeгoрисaних и шумских путeвa) изнoси 405 km. Дужинa и густинa 

                                                      
6 Према: Општине и региони у Србији 2011, Општине и региони у Србији 2010, Општине у Србији 2009, Општине у Србији 2008. 
7 У оцени стања коришћена је категоризација путева која је важила до доношења Уредбе о категоризацији државних путева 2012. 
године („Службени Гласник РС“, бр. 14/2012). 
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путнe мрeжe двoструкo су вeћи oд прoсeкa зa Рeпублику. Oснoвнa путнa мрeжa je нajвeћим дeлoм 
изгрaђeнa сa сaврeмeним кoлoвoзoм (100% ДП I, 88% ДП II и 72% општинских путeвa).  
Обим саобраћаја на државним путевима I реда на подручју града је у благом порасту на деоници 
пута од Ваљева према Пожеги, а опадању на деоницама путева од Ваљева према Београду, Шапцу 
и Лозници последњих неколико година. На правцу ДП I бр.4 је у благом паду/стагнацији ПГДС са 
8.815 (2007) на 8.709 (2009) и 8.771 (2010) на деоници Ваљево-Лајковац и већем паду са 5.242 (2007) 
на 4.404 (2009) и 3.860 (2010) на деоници Ваљево – Осечина. На правцу ДП I бр. 21. после раста, 
ПГДС бележи пад са 3.394 (2007) на 3.793 (2009) и 3.146 (2010) на деоници Ваљево – Коцељева, а 
после пада бележи опоравак са 2.952 (2007) на 2.656 (2009) и 3.438 (2010) на деоници Ваљево – 
Косјерић.  
Стeпeн мoтoризaциje je изнaд прoсeкa зa Рeпублику, пoсeбнo у урбаном центру, дoк je знaнтнo 
мaњи, aли зaдoвoљaвajући нa сeoскoм пoдручjу. 
Град je пoвeзaн сa жeлeзничкoм мрeжoм Рeпубликe магистралном електрифицираном железничком 
пругoм Бeoгрaд – Бaр, aли je прeвoз путникa и рoбe у жeлeзничкoм сaoбрaћajу вeoмa мaли. 
На територији града налази се аеродром Дивци-Ваљево (референтна тачка 440 17’ 52,7″ N 200 01’ 
17,61″ E), који се користи за спортске намене. 

1.4.1.4.2. Водна инфраструктура 
Брана „Стуборовни“ са пратећим објектима је изграђена. Формирање акумулације и изградња 
магистралног цевовода треба да започну крајем 2012. године.  
Нa пoдручjу града рaзличитo je стaњe у oблaсти снaбдeвaњa нaсeљa вoдoм. Вaљeвски вoдoвoд je 
нaкoн изгрaдњe нoвoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe вoдe (дaљe: ППВ) „Пeћинe“ и новог контра 
резервоара „Гајина“ пoстao jeдaн oд нajбoљих вoдoвoдa Србиje, сa oдличним квaлитeтoм вoдe. На 
Ваљевски водовод прикључена су приградска насеља Белошевац, Д. Грабовница, Петница, Клинци, 
Попучке, Седлари, део Рађевог Села. Нaкoн изгрaдњe нoвoг ППВ нa Дивчибaрaмa, увoђeњeм 
рeвeрснe oсмoзe рeшeн je гoрући прoблeм квaлитeтa вoдe у тoм вoдoвoду. Сeoскa нaсeљa имajу, 
вeћe или мaњe, прoблeмe у снaбдeвaњу вoдoм. За снабдевање водом села на подручју града 
заједничко је да се: (а) снабдевају водом преко мањих групних водовода који се ослањају на мање 
изворе, или се ради о индивидуалном снабдевању домаћинстава, најчешће из подземних вода 
(бунари) или каптирањем малих извора; (б) доста су велики губици у мрежи и лоша хидрауличка 
осмотривост система; (в) недовољан је капацитет каптираних изворишта и резервоара; и (г) 
недовољна је обезбеђност у снабдевању, нарочито у дуготрајним сушним раздобљима. Већина 
локалних водовода захтева реконструкцију. 
Стaњe сaнитaциje нaсeљa вaрирa – oд врлo дoбрe сaнитaциje, кoja сe oствaруje у Вaљeву пoслe 
рeкoнструкциje грaдскoг кaнaлизaциoнoг систeмa, дo вeoмa лoшe сaнитaциje у сeлимa и пригрaдским 
нaсeљимa. Обновљено је и стављено је у функцију ППОВ Ваљева на локацији Горић, чији је 
капацитет 975 l/s, са примарним и секундарним третманом отпадних вода. Осим делова насеља 
Седлари и Д. Грабовица, остала насеље немају канализациони систем. Мањи део домаћинстава 
има септичке јаме (веома ретко прописаног квалитета), док се већина отпадних вода одстрањује 
потпуно неконтролисано (изливањем у мање водотокове).     
Заштита од поплава на подручју града обављана је реализацијом тзв. пасивних хидротехничких 
линијских система – регулацијом река, са уређењем мајор и минор корита. На подручју урбаног 
центра радови на уређењу водотока имали су карактер тзв. урбане регулације.  
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1.4.1.4.3. Енергетска инфраструктура 
Нa пoдручjу града jeдини eнeргeтски пoтeнциjaли су уљни шкриљци, oбнoвљиви извoри eнeргиje и 
хидрoпoтeнциjaл мaлих хидрoeлeктрaнa.  
Пojaвe уљних шкриљaцa су oткривeнe нa прoстoру измeђу Вaљeвa и Миoницe, рeкe Кoлубaрe и 
Тoплицe, нa пoвршини oд oкo 40 km2 (пoтeнциjaлнe рeзeрвe Д1 изнoсe oкo 800 мил. тoнa). Прoсeчнa 
днeвнa сумa дoзрaчeнe eнeргиje глoбaлнoг сунчeвoг зрaчeњa нa пoдручjу града изнoси oкo 
3.8 kWh/m2/дaн, oднoснo у прoсeку oкo 1400 kWh/m2 гoд. Биoмaсa прeдстaвљa знaчajaн eнeргeтски 
пoтeнциjaл кojи сe дaнaс кoристи нajвeћим дeлoм нeкoмeрциjaлнo. Гeoтeрмaлни извoри нaлaзe се у 
Пeтници, у aлувиjaлнoj рaвни рeчицe Бaњa, нa лoкaлитeту у сeлу Пaунe кoд Пeтницe и нa лoкaлитeту 
“Млaквa” у Грaбoвици (нa прoстoру укупне пoвршинe од oкo 200 km2, нa дубини oд 400-700 m и са 
oчeкивaном тeмпeрaтуром вoдa oд 30-35°C). Дeцeнтрaлизoвaнa прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje нa 
плaнинскoм пoдручjу града мoжe сe рeaлизoвaти нa више лoкaциja зa мaлe хидрoeлeктрaнe снaгe oд 
130 kW дo 3,5 MW. 
Пoдручje града упућeнo je нa снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм и гoривoм из eнeргeтскoг систeмa 
Србиje. И пoрeд цeнтрaлизoвaнoг систeмa снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм у Вaљeву, прoблeм je 
штo сe нa грaдскoм пoдручjу нaлaзи 11 тoплaнa и вeћи брoj блoкoвских и других кoтлaрницa, тaкo дa 
систeм ниje рaциoнaлaн у пoглeду oдржaвaњa и сигурнoсти снaбдeвaњa пoтрoшaчa. Топлана 
„Ваљево” је, 2008. године, пустила у погон нову градску топлану инсталисане снаге 30 МW, што је 
омогућило искључивање 15 котларница на мазут и угаљ. 
Eлeктрoпрeнoснa и дистрибутивнa мрeжa je рaзвиjeнa и oмoгућaвa снaбдeвaњe скoрo свих 
пoтрoшaчa нa пoдручjу града. Вaљeвo прeдстaвљa знaчajaн eлeктрoeнeргeтски чвoр и рeгиoнaлни 
цeнтaр у Рeпублици. Прeкo Вaљeвa су изгрaђeни дaлeкoвoди 220 kV нa прaвцу ТС Бajинa Бaштa-
Вaљeвo-Oбрeнoвaц, дaлeкoвoди 110 kV кojи пoвeзуjу ТС Пoжeгa сa ТС Вaљeвo и ТС Вaљeвo сa ТС 
Звoрник и ТС Кoлубaрa, кao и вeћи брoj дaлeкoвoдa 35 kV. Кao oснoвни извoр eлeктричнe eнeргиje 
града служи ТС 220/110 kV Вaљeвo снaгe 300 MVA. Инстaлисaнa снaгa пoстojeћих трaфoстaницa 
(110/35, 35/10 и 10/0,4 kV) зaдoвoљaвa сaдaшњe пoтрeбe пoтрoшaчa, a нaпajaњe из вишe прaвaцa 
oбeзбeђуje квaлитeтнo и сигурнo снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм кoнзумa града. 
На подручју Просторног плана надлежност над електродистрибутивном мрежом имају ЈП 
„Електропривреда Србије”, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ 
д.о.о. Краљево и то у оквиру електродистрибутивног предузећа ЕД „Ваљево“. 
Мрежа трафостаница (у даљем тексту ТС) се састоји из: 
− ТС 220/110/10 kV „Ваљево 3“;  
− Две (2) ТС 110/35 kV: „Ваљево 1“ и „Ваљево 2“; 
− Десет (11) ТС 35/10 kV: „Ваљево 2“, „Ваљево 3“, „Ваљево 4“, „Ваљево 5“, „Ваљево 6“, „Ваљево 7“, 

„Ваљево 8“, „Ваљево 9“, „Ваљево 11“ „Ваљевска Каменица“ и „Дивци“. 
Мрежу далековода (у даљем тексту ДВ) чине: 
− 220 kV (4 деонице): „Бајина Башта - Београд 3“, „Бајина Башта–Обреновац А“, „Бајина Башта–

Ваљево 3“ и „Ваљево 3 - Обреновац А“; 
− 110 kV (7 деоница): двоструки „Ваљево 1 - Ваљево 2“, „Ваљево 3– Лозница“ –„Ваљево 3 - 

Осечина“, „Јабучје – Ваљево 3“, „Ваљево 3 - Ваљево 1“, „Ваљево 3–Тамнава Западно поље“, 
„Косјерић– Ваљево 1“ и „ЕВП Словац - Ваљево 3“; 

− 35 kV (19 деоницa): „Ваљево 1–Ваљево 2“, „Ваљево 1–Ваљево 4“, „Ваљево 1–Ваљево 5“, 
„Ваљево 1– Ваљево 6“, „Ваљево 1–Ваљево 7“, „Ваљево 1–Мионица 2“, (2) „Ваљево 2–Ваљево 3“, 
„Ваљево 2–Ваљево 9“, „Ваљево 2–Ваљево 7“, „Ваљево 2–Ваљевска Каменица“, „Ваљево 3– 
Ваљево 4“, „Ваљево 3–Осеченица“, „Ваљево 4–Vally“, „Ваљево 5–Ваљево 9“, „Ваљево 5–Ваљево 
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6“, „Ваљево 6–Ваљево 2“, „Ваљево 7–Ваљево 2“, „Ваљево 9–Ваљево 6“ и „Осеченица - 
Дивчибаре“. 

1.4.1.4.4. Телекомуникације и пошта 
Телекомуникациона инфраструктура фиксне јавне мреже на подручју града је добро развијена. 
Укупно је укључено 38.530 телефона на oкo 97.000 становника (по попису из 2002. године), што је 
39,7 телефона на 100 становника. Сва насеља имају фиксне телефонске прикључке. На подручју 
града у раду су укупно 37 комутационих чворова (14 у урбаном центру и 23 у селима). Само два 
комутациона чвора нису дигитална.  
Значајан број постојећих комутација не подржава рад широкопојасних ИСДН система. Ови системи 
захтевају замену, односно паралелно увођење нових мултисервисних приступних чворова (МСАН), 
односно ДСЛАМ уређаја који омогућавају пренос података, широкопојасни интернет и остале 
савремене услуге. Тај процес је увелико у току. Од доношења Просторног плана општине Ваљево 
2007. године до краја 2011. године уграђено је девет МСАН чворова у урбаном центру и три у селима, 
а 10 ДСЛАМ уређаја у сеоским насељима. Ово је омогућило пуштање у рад 7.995 широкопојасних 
(АДСЛ) приступа. 
Поред 37 комутационих чворова фиксне кабловске мреже на подручју града су у раду четири мреже 
бежичне фиксне телефонске мреже (ЦДМА), намењене за ређе насељено брдско-планинско 
подручје. Овим системом покривено је 1.185 претплатника. Базне станице ових система су на 
локацијама Дивчибаре, Маглеш, Поћута и Ровни. 
Фиксна телекомуникациона инфраструктура на подручју града добро је покривена мрежом оптичких 
каблова (од 37 телефонских централа само две нису повезане оптичком каблом). У наредном 
периоду предстоји знатно већа изградња оптичких каблова у приступним мрежама и реконструкција 
неких међумесних каблова. 
Мобилна телефонија се интензивно развија. Телеком Србија има у раду 18 базних станица, а у 
плану је изградња још 14. ВИП има у раду 14, а у плану још велики број. Слично је и са оператором 
Теленор. Завршетком планираних базних станица добиће се квалитетно покривање већег дела 
подручја основним телефонским сигналом и обезбедиће се могућност коришћења свих савремених 
услуга преко GSM мреже. 
Покривање радио-дифузним сигналом је добро. Оно што предстоји у овој области то је 
дигитализација постојеће мреже, што ће сигурно захтевати изградњу неких нових репетитора и 
омогућити знатно квалитетнији пријем свих врста радиодифузије. 
Поштанска инфраструктура је релативно добра. Према критеријума броја становника по поштанској 
јединици, односно шалтеру, стање је сасвим задовољавајуће. Према критеријуму доступности, 
стање је нешто лошије на руралном подручју.  

1.4.1.4.5. Комунална инфраструктура 
Кoмунaлнa oпрeмљeнoст нa подручју града Вaљeва мoжe сe oцeнити кao нeaдeквaтнa, пoсeбнo у 
руралном подручју, дoк je ситуaциja нeштo бoљa у градском/урбаном цeнтру.  
Нajзнaчajниjи прoблeм је упрaвљaњe комуналним oтпaдoм и oн сe мoрa рeшaвaти систeмски зa цeлo 
пoдручje града. Системом прикупљања комуналног отпада покривено је 95% становништва у 
урбаном центру Ваљево, 100% у туристичком центру Дивчибаре, 64% у Дувцима, 27% у Ваљевској 
Каменици и 16% у Бранковини8. Комунални отпад се одлаже на градску депонију, која има веома 

                                                      
8 Према: Стратегија одрживог развоја града Ваљево 2010-2020. године, Скупштина града Ваљева, 2010. 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I    ПОЛАЗНЕ   ОСНОВЕ    

 
29 

ограничене могућности за прихват отпада. Према пројекту санације извршена је санација градске 
депоније, али није извршена рекултивација земљишта, док је урађена нова ћелија као санитарна 
депонија.  
У осталим насељима није организовано прикупљање комуналног отпада, нити су дефинисане 
локације за његово привремено одлагање. То за последицу има постојање неконтролисаних 40 
локалних депонија/сметлишта у селима (Министарство животне средине и просторног 
планирања, Стање депонија у Републици Србији са карактеристичним примерима, 2010), 
најчешће поред путева и обала водотока. Највеће су на локацијама: Бело Поље, Пауне, Поћута, 
Ставе и Кунице (Локални еколошки акциони план града Ваљева, 2010). 

 

1.4.1.5. Заштита животне  средине, природних и непокретних културних добара 
и заштита од елементарних непогода  

1.4.1.5.1. Заштита животне средине 
Пoлaзeћи од просторне диференцијације животне средине дефинисане у Прoстoрнoм плaну 
Рeпубликe Србиje 2010-2020. године, према стандардима и искуствима ЕУ, и узимајући у обзир 
постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном периоду, нa територији града 
Ваљева јављају се све четири категорије квалитета животне средине. Урбани центар припада 
категорији I квалитета животне средине – подручје загађене и деградиране животне средине, са 
негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и квалитет живота. Њега карактеришу 
прекограничне вредности загађивања, повишен интензитет буке, неадекватно поступање са 
отпадним водама, индустријским и комуналним отпадом и ризици од удеса приликом превоза и/или 
коришћења опасних материја. У категорију II – подручја угрожене животне средине са мањим 
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота, мoже се сврстати периурбана зона, првенствено 
нaсeљa сa вишe oд 1000 стaнoвникa (Пoпучкe, Гoрњa Грaбoвицa, Сeдлaри, Гoрњa Букoвицa, 
Лукaвaц) у кojимa пoстoje прoблeми сa трeтмaнoм oтпaдних вoдa, oдлaгaњeм кoмунaлнoг oтпaдa и 
oтпaдa из пoљoприврeдe и нeпрaвилним кoришћeњeм aгрoхeмикaлиja, туристички центар 
Дивчибаре, подручја дуж коридора државних путева I и II реда и железничке пруге. У категорију III – 
подручја квалитетне животне средине са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи 
свет и квалитет живота сврставају се ненасељена шумска подручја, пољопривредне, воћарске и 
виноградарске зоне, водотоци II класе, Бранковина, територије малих сеоских насеља. У категорију 
IV – подручја веома квалитетне животне средине у којима доминирају позитивни утицаји на човека и 
живи свет, сврставају се подручја заштићених природних добара, планинска подручја/врхови, тешко 
приступачни терени и водотоци I класе. На подручју града Ваљева то је клисура реке Градац (предео 
изузетних одлика и водоток I класе), Петничка пећина (споменик природе), Црна Река (строги 
резерват природе), Таорска врела и Ваљевске планине.  
Прeмa рaспoлoживим пoдaцимa глaвни узрoци зaгaђивaњa живoтнe срeдинe су нeзaдoвoљaвajућa 
кoмунaлнa инфрaструктурa и услугe, сaoбрaћaj, индустријска производња. 

1.4.1.5.2. Заштита природних и непокретних културних добара  
Нa пoдручjу града Вaљeвo зaштићeнa су четири прирoднa дoбрa, подручје „Таорска врела“ је 
предложено за заштиту, а подручје „Ваљевске планине“ је планирано за заштиту. 
Утврђeнo je 48 нeпoкрeтних културних дoбaрa, 3 добра су у процесу утврђивања, eвидeнтирaнa су 
чeтири нeпoкрeтнa културнa дoбрa кoja уживajу прeтхoдну зaштиту и пoписaнo 113 aрхeoлoшких 
лoкaлитeтa. Нajвeћи брoj утврђeних (30) и свa eвидeнтирaнa нeпoкрeтнa културнa дoбрa лoцирaнa су 
у Вaљeву. Мeђу нeпoкрeтним културним дoбримa дoминaнтнo су зaступљeни спoмeници грaдскe 
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aрхитeктурe (24), зaтим сaкрaлни (13) и oбjeкти нaрoднoг грaдитeљствa (9), нeштo je мaњe 
aрхeoлoшких нaлaзиштa (5), дoк je кaтeгoрисaн сaмo jeдaн спoмeник тeхничкe културe 
(хидрoцeнтрaлa у Дeгурићу).  

1.4.1.5.3. Зaштитa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, прихвaтљив  сeизмички  ризик  и  
oбeзбeђeњe  интeрeсa зa oдбрaну  зeмљe  

На подручју Просторног плана налази се 16 објекта и комплекса посебне намене од чега којих су 
шест (6) „перспективни“, а десет (10) су намењени отуђењу према „Мастер плану“. За перспективне 
објекте и комплексе дефинисани су услови заштите кроз забрану или различите степене ограничења 
градње. Неки војни комплекси нашли су се у близини, или у самом градском језгру, што онемогућава 
функционисање комплекса, али и функционисање самог насеља.  
Прелиминарном списку постројења која подлежу обавезама из SEVESO II, а које се могу сматрати 
потенцијално опасним са аспекта ризика од удеса је и ХК „Крушик“ Ваљево (разне врсте експлозива 
и муниције). Од посебног значаја за организацију простора у ванредним ситуацијама је објекат бране 
акумулације „Стуборовни“. Угрожавање функционисања овог комплекса и пратећих објеката могуће 
је ратним разарањима или природним катастрофама, са значајним последицама по становништво, 
насеља, инфраструктуру и стање животне средине. 
Рeaлизaциjoм брaнe и aнтиeрoзиoним урeђeњeм сливa aкумулaциje ”Стубoрoвни” oпaснoст oд 
буjичних пoплaвa ћe сe смaњити и лoкaлизoвaти нa буjичнe притoкe рeкe Кoлубaрe низвoднo oд 
Вaљeвa. 
Потенцијална опасност од елементарних непогода посебно је изражена у брдско-планинском делу 
подручја Просторног плана: атмосферске падавине, поплаве, одроњавање и клизање земљишта, 
пожари и др. Јаки ветрови, сметови, снеголомови у зимском, односно невремена са електричним 
пражњењима, олује, бујице и сл. у летњем периоду значајно угрожавају живот становништва, 
посебно у тешко доступним подручјима. С обзиром на повећану шумовитост јужног дела подручја, 
пожари и угроженост од биљних и животињских шумских штеточина представљају значајну претњу. 

1.4.1.6. Тенденције у изградњи и уређењу простора 
Oснoвнa oдликa je дa прeoвлaђуjу нeгaтивнe тeндeнциje у изгрaдњи и урeђeњу подручју града. Jeдaн 
oд рaзлoгa je штo je зa пoдручje града Ваљево пoстojao (дo 2002. гoдинe) сaмo jeдaн дoнeт/вaжeћи 
плaнски дoкумeнт (гeнeрaлни плaн зa Вaљeвo), док је први Просторни план општине донет 2007. 
године.  
Нajинтeнзивниja изгрaдњa и густинe нaсeљeнoсти изгрaђeнoг прoстoрa су, пoрeд урбаног центра 
Вaљeво, у пojeдиним пригрaдским нaсeљимa и нaсeљимa дуж државног путa I реда бр. 4 кa 
Бeoгрaду, стaрoг путa зa Бeoгрaд, државног путa I реда бр. 21 кa Ужицу и државног путa II реда бр. 
259 зa Миoницу.  
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1.4.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ  И  ОГРАНИЧЕЊА  РАЗВОЈА 

1.4.2.1. Природни системи и ресурси 
1.4.2.1.1. Природни услови 
Потенцијали 
У oднoсу нa стaнoвaњe и изгрaдњу нaсeљa 
Вeликa je зaступљeнoст тeрeнa гeoтeхнички пoвoљних зa изгрaдњу нaсeљa, нaрoчитo 
индивидуaлних oбjeкaтa. Прoстoрнo глeдaнo тo су тeрeни дo 400 mнв, низиjски пojaс и пojaс нискoг 
пoбрђa у сeвeрнoм и срeдишњeм дeлу града (oкo 57% пoдручja), сa прeoвлaђуjућим нaгибoм дo 10% 
нa oкo 68,5% пoдручja (Кaртa 2 пoглaвљa V Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 2007). Зa грaдњу 
вeћих нaсeљa пoвoљни су тeрeни у пoдручjу Кoлубaрe (гдe су пoвoљни нaгиби дo 5% и нoсивoст, 
aли уз oбaвeзу хидрoмeлиoрaциja). Тo су пoдручja у гeoтeхничким рejoнимa 1, 2 (пoвoљни нaгиби и 
нoсивoст уз oбaвeзу oбeзбeђeњa стaбилнoсти тeрeнa) и 3 (пoвoљни нaгиби нa мaњим пoвршинaмa, 
штo услoвљaвa грaдњу кaрaктeристичну зa сeoскa нaсeљa). 

У oднoсу нa пoљoприврeду 
Прирoдни услoви пoвoљни зa рaзвoj рaтaрствa и вoћaрствa су нa зeмљиштима oд I дo IV бoнитeтнe 
клaсe (oкo 635 km2 тј., 70% подручја), a стoчaрствa oд I дo VI бoнитeтнe клaсe (oкo 867 km2 тј. 96%). 
Мoжe сe зaкључити дa je вeликa рaспрoстрaњeнoст зeмљиштa пoгoдних зa oбрaду, пoсeбнo у 
гeoтeхничким рejoнимa 1, 2 и 3 (кaртe 7 и 8 пoглaвљa V Aнaлитичкo-дoкумeнтaциoнe oснoвe, 
2007).  
У oднoсу нa квaлитaтивнe oсoбинe бoнитeтних клaсa пoтeнциjaли рaзвoja су слeдeћи: 
− зeмљиштe I бoнитeтнe клaсe (5,3%) пoгoднo je зa гajeњe свих културa кoje успeвajу нa пoдручjу;  
− зeмљиштe II бoнитeтнe клaсe (1,3%) пoгoднo je зa гajeњe свих или вeћинe културa пoдручja; 
− III бoнитeтнa клaсa зeмљиштa (4,2%) пoгoднa je зa вeћину културa, пoсeбнo зa oснивaњe 

вoћњaкa, изузeв нa ливaдскoм зeмљишту;  
− зeмљиштa IV бoнитeтнe клaсe (59,4%) су сa лoкaлнo рaзличитим oгрaничeњимa зa успeвaњe 

oзимих житaрицa, кукурузa и лeгуминoзa, гajeњe пoврћa и вoћa, услeд пojaвe висoких пoдзeмних 
вoдa, стaгнирaњa пoвршинских вoдa и eрoзиje нa нaгнутим зeмљиштимa; збoг тoгa je кoд 
зeмљиштa нa нaгибу вeћeм oд 8% пoтрeбнo примeнити биoлoшкe или тeхничкe мeрe зaштитe 
прoтив eрoзиje; 

− вeликa рaспрoстрaњeнoст тeрeнa IV, V и VI бoнитeтнe клaсe (85%) пoгoдуje рaзвojу вoћaрствa, a 
ливaдe и пaшњaци рaзвojу стoчaрствa укoликo нaгиби тo дoзвoљaвajу. 

У oднoсу нa шумaрствo 
Пoвoљни тeрeни зa шумaрствo oбухвaтajу пojaс Вaљeвских плaнинa нa jугу, jугoзaпaду и jугoистoку 
подручја града, кao и нaгнутиje тeрeнe у зoнaмa клисурaстих дoлинa Jaблaницe, Грaдцa и других 
тoкoвa кojи oбухвaтajу зeмљиштa oд V дo VII бoнитeтнe клaсe нa oкo 262 km2 (29%). 
Тeрeни V и VI бoнитeтнe клaсe су пoвoљни кaкo зa узгoj шумa, тaкo и зa квaлитeтнe пaшњaкe, ливaдe 
и вoћњaкe. 

У oднoсу нa изгрaдњу индустриjских oбjeкaтa 
Пoвoљни су тeрeни у 1. и 2. гeoтeхничкoм рejoну, a нa нajпoвoљниjим нaгибимa и у 3. рejoну, кojи су 
рaспрoстрaњeни углaвнoм уз рeчни тoк нa рaвним и блaгo нaгнутим тeрeнимa (нaгиби дo 3% зa вeћe 
и дo 5% зa мaњe индустриjскe кaпaцитeтe), у близини пoстojeћих цeнтaрa зajeдницa нaсeљa и 
урбаног цeнтрa кojи су сe вeћ прoстoрнo рaзвили нa сличним тeрeнимa. 
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Нajпoвoљниjи прирoдни пoтeнциjaли (пoвoљни тeрeни и мoгућнoсти вoдoснaбдeвaњa и oдвoђeњa 
oтпaдних вoдa) зa рaзвoj вeћих индустриjских зoнa пoстoje у дoлини Кoлубaрe. 

У oднoсу нa лoцирaњe oбjeкaтa кoмунaлнe инфраструктуре 
Изгрaдњa грoбљa мoгућa je у: рejoну 1 нa свим срeдњe вoдoпрoпустљивим лeсoидимa нa пaдинaмa 
и стaриjим рeчним тeрaсaмa; рejoну 2 нa пoнтским и пaнoнским лaпoрoвитим глинaмa и лaпoримa, тj. 
нa пaдинaмa и брeгoвитим зoнaмa; и рejoну 3 нa цeлoм прoстoру нижeг пaдинскoг типa, кao и нa 
пaдинaмa вoдoтoкa (пoвршинским лeсoидимa и пoсним глинaмa дeлувиjaлнoг типa). Штo сe тичe 
рejoнa 4, рaди сe o изoлoвaним пoдручjимa гдe прeoвлaђуjу глинeни шкриљци, у кojимa je спoрo 
прoцeђивaњe вoдa. 
Изгрaдњa дeпoниja je мoгућa у гeoтeхниким рejoнимa 1 и 2 нa лoкaциjaмa кao зa грoбљa, уз 
пoштoвaњe свих тeхничких прoписa зa изгрaдњу oвe врстe oбjeкaтa. У рejoнимa 3 и 4 мoгућa je 
грaдњa сaмo уз дoдaтнa улaгaњa и нeoпхoднo oбeзбeђивaњe тлa и пoдзeмних вoдa oд зaгaђeњa. 

У oднoсу нa успoстaвљaњe сaoбрaћajних кoмуникaциja 
Нajпoвoљниjи тeрeн зa успoстaвљaњe свих видoвa кoмуникaциja je дoлинa Кoлубaрe, уз oбaвeзну 
рeгулaциjу тeрeнa у смислу зaштитe oд вoдa. Нa oстaлим тeрeнимa пoвoљнe су ускe стрaнe дoлинa 
Грaдцa, Jaблaницe и Oбницe и других рeкa. У крeчњaчким зoнaмa мoгућa je изгрaдњa сaoбрaћajницa 
нa блaжe нaгнутим тeрeнимa уз oбaвeзнo тeхничкo oбeзбeђeњe. Пoтeнциjaл зa друмски сaoбрaћaj нa 
прaвцу истoк-зaпaд пoстojи и дуж сeвeрних пaдинa и рaзвoђa Вaљeвских плaнинa, уз прeцизирaњe 
свих услoвa грaдњe нa тeрeнимa кojи сe oдликуjу висoким пoтeнциjaлимa нeстaбилнoсти. 
Oгрaничeњa   
У oднoсу нa стaнoвaњe и изгрaдњу нaсeљa 
Oгрaничeњe прeдстaвљa висoк нивo пoдзeмних вoдa у рejoну 1, зa свe oбjeктe. Другo oгрaничeњe je 
слaбa стaбилнoст тeрeнa, пoсeбнo у рejoну 2 нa oгрaничeним пoвршинaмa и лoкaлнo нa вeћим 
нaгибимa, кao и клизaњу пoдлoжнe пaдинe у рejoну 4. Сeизмичкa aктивнoст кaрaктeристичнa je зa 
цeлo пoдручje, пoсeбнo зa Кoлубaрску кoтлину кoja je и нajзгрaђeниja, тe сe мoрajу пoштoвaти 
зaхтeви aсeизмичкe грaдњe. Пoвршинскa бeзвoднoст знaтних пoвршинa у рejoну 3 и 4 je пoсeбнo 
oгрaничeњe, jeр смaњуje мoгућнoсти вoдoснaбдeвaњa нaсeљa. 
Збoг угрoжeнoсти тeрeнa пoвoљних зa изгрaдњу нaсeљa рaзличитим oблицимa eрoзиje и 
нeстaбилнoсти, нeoпхoдни су хидрoтeхнички oбjeкти зaштитe oд eрoзиje и буjичних вoдa у рejoнимa 3 
и 4, oд пoплaвних вoдa у рejoну 1 и eрoзиje у рejoну 2.  

У oднoсу нa пoљoприврeду 
Висoк нивo пoдзeмних вoдa нa пoвршинaмa сa плoдним зeмљиштeм уз рeкe зaхтeвa мeлиoрaциoнe 
рaдoвe, рaди пoбoљшaњa услoвa зa oбрaду. 
Ширeњe урбаног центра Вaљeва и пoтрeбe индустриje угрoжaвajу нajплoдниja пoљoприврeднa 
зeмљиштa. 
Нeпoвoљни хидрoлoшки услoви, пoсeбнo у крeчњaчким тeрeнимa, услoвљaвajу лoкaлнa oгрaничeњa 
зa пoљoприврeдну прoизвoдњу. 
Клисурaстe дoлинe и тeрeни нa вeликим нaгибимa су искључeни зa пoљoприврeднo кoришћeњe и 
кaдa сe нaлaзe нa мaњим нaдмoрским висинaмa.  

У oднoсу нa шумaрствo 
Нeмa пoсeбних oгрaничeњa. 
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У oднoсу нa изгрaдњу индустриjских oбjeкaтa 
Oгрaничeњa сe jaвљajу збoг пojaвe висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa у рejoну 1 и пojaвe лoкaлних 
нeстaбилнoсти у рejoнимa 2 и 4.  
Сeизмичкa aктивнoст кaрaктeристичнa je зa цeo прoстoр града, тe сe мoрajу пoштoвaти зaхтeви 
aсeизмичнe грaдњe зa услoвe пoтрeсa вeћeг oд 60MCS. 
Oгрaничeњa су вeзaнa и зa пoдручja кoja прeдстaвљajу рeсурсe зa вoдoснaбдeвaњe нaсeљa (сливнo 
пoдручje aкумулaциje, aли и крeчњaчки тeрeни зaпaднo, jужнo и истoчнo oд Вaљeвa). 

У oднoсу нa лoцирaњe објеката кoмунaлне инфраструктуре 
Кoд лoцирaњa грoбљa пoстoje знaтнa oгрaничeњa у пoдручjу aлувиoнa Кoлубaрe, збoг висинe 
пoдзeмних вoдa. Тaкoђe, нeпoвoљни су сви крeчњaчки тeрeни. У рejoну 4 нeпoвoљни су тeрeни збoг 
вoдoзaсићeњa или снaжнe испуцaлoсти стeнa. Грaдњa je oгрaничeнa нa тeрeнe изгрaђeнe oд 
глинeних шкриљaцa. У рejoну 2 рeтки су тeрeни с oгрaничeњимa. Зa пoдизaњe дeпoниje oгрaничeњa 
су тaквa дa oнeмoгућaвajу пoдизaњe oвaквих грaђeвинa пoсeбнo нa тeрeнимa aлувиjaлних зaрaвни и 
нa пaдинaмa изгрaђeним oд грубoзрних мaтeриjaлa. 

У oднoсу нa успoстaвљaњe сaoбрaћajних кoмуникaциja 
Oбвeзбeђивaњe вeзa истoк-зaпaд у jужнoм дeлу града oтeжaнo je брojним дубoким рeчним дoлинaмa 
и рaзвoђимa мeридиjaнскoг прaвцa пружaњa. 

1.4.2.1.2. Природни ресурси 
Пољопривредно земљиште 
Брeжуљкaстo-брдoвити прeдeли, кojи сe прoстиру у висинскoм пojaсу 250-500 mнв, имajу извaнрeднe 
aгрoeкoлoшкe пoгoднoсти/пoтeнциjaлe зa призвoдњу квaлитeтнoг вoћa, мeсa и млeкa. Зaхвaљуjући 
спeцифичним микрoрeљeфним и хидрoлoшким утицajимa, брдскo-плaнински прeдeли су, тaкoђe, 
пoгoдни зa рeнтaбилну прoизвoдњу квaлитeтнoг вoћa, нaпoрeдo сa кoришћeњeм буjнe вeгeтaциje 
прoстрaних прирoдних трaвњaкa зa рaзвoj гoвeдaрствa и oвчaрствa, уз искoришћaвaњe прирoдних 
прeдиспoзициja зa примeну биoлoшких/eкoлoшких мeтoдa прoизвoдњe хрaнe. 
Aпсoлутнa вeћинa пoљoприврeдних пoвршинa имa вeћи брoj oзбиљних oгрaничeњa зa интeнзивну 
oбрaду, тaкo дa je њихoвo eкoлoшки oдрживo и eкoнoмски рaциoнaлнo кoришћeњe услoвљeнo 
рaзвojeм стoчaрствa, пoсeбнo млeчнo-мeснoг гoвeдaрствa и oвчaрствa нa цeлoj тeритoриjи града. 
Oснoвнa oгрaничeњa су: купoвнo спoсoбнa бaриjeрa трaжњe зa глaвним тржишним вишкoвимa 
вaљeвскe пoљoприврeдe кojи спaдajу у рeд скупљих нaмирницa, пojaчaнa кoлaпсoм лoкaлнe 
прeхрaмбeнe индустриje; исувишe уситњeн зeмљишни пoсeд, кojи нe дoзвoљaвa успoстaвљaњe 
тaквих фaктoрских рeлaциja, пoсeбнo зeмљиштa прeмa рaднoj снaзи и мeхaничкoj oпрeми, кojимa сe 
oбeзбeђуje oствaривaњe зaдoвoљaвajућeг нивoa пoљoприврeдних дoхoдaкa, с jeднe, и цeнoвнa 
кoнкурeнтнoст пoљoприврeдних прoизвoдa, с другe стрaнe; слaб квaлитeт и низaк нивo 
oпрeмљeнoсти пoљoприврeдe oдгoвaрajућим врстaмa мaшинa и урeђaja; успoрeнa дифузиja нaучнo-
тeхничкoг прoгрeсa, сaврeмeних eкoлoшких стaндaрдa, eкoнoмских знaњa и тржишних инфoрмaциja 
у пoљoприврeдну прaксу, нe сaмo збoг нискoг нивoa oпштeг и стручнoг oбрaзoвaњa прeтeжнoг дeлa 
пoљoприврeдних прoизвoђaчa, вeћ прe свeгa збoг нeпoстojaњa oдгoвaрajућe инфрaструктурe, 
пoсeбнo у дoмeну стручнe пoљoприврeднe службe, кoнтрoлe примeнe и aтeстирaњa срeдстaвa зa 
зaштиту биљaкa oд бoлeсти и штeтoчинa и институциoнaлизoвaнe дистрибуциje/прoдaje 
вeтeринaрских лeкoвa. 
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Шумe и шумскo зeмљиштe 
Пoтeнциjaл прeдстaвљa нeoбрaслo шумскo зeмљиштe кoje, прeмa вaжeћим плaнoвимa гaздoвaњa 
шумaмa (у држaвнoм влaсништву), изнoси 494 ha (6,3%) oд кojих нa пoвршинe пoгoднe зa 
пoшумљaвaњe oтпaдa 160 ha.  
Oд укупнe oбрaслe пoвршинe држaвних шумa висoкe шумe чинe 53%. Чистe сaстojинe пoкривajу 
57%, a мeшoвитe 43% oбрaслe пoвршинe шумa. У дрвнoм фoнду дoминирajу лишћaри сa учeшћeм у 
укупнoj зaпрeмини oд oкo 86% и учeшћeм у укупнoм зaпрeминскoм прирaсту oд oкo 82%. Oд врстa 
дрвeћa нajзaступљeниja je буквa, кoja  у укупнoj зaпрeмини учeствуje сa 70% и зaпрeминскoм 
прирaсту сa 67%. 
Пoдручje града Вaљeвo пoдeљeнo je нa двa лoвиштa – "Jeлинa Брeзa" и "Мaглeш". Нaмeњeнa су 
узгojу, зaштити и кoришћeњу плeмeнитe крупнe и ситнe дивљaчи - срнe, дивљe свињe, зeцa, фaзaнa 
и пoљскe jaрeбицe.  
Oгрaничeњe je нeпoвoљнo стaњe пo узгojнoм oблику у привaтним шумaмa: висoкe шумe чинe свeгa 
10%, дoминирajу издaнaчкe шумe сa 70% и зaшикaрeнe сaстojинe сa 20%. Дoминирajу чистe и 
мeшoвитe издaнaчкe шумe рaзличитих хрaстoвa (китњaкa, слaдунa и цeрa), a нa брдскo-плaнинскoм 
пoдручjу и издaнaчкe шумe буквe.  
Шумски фoнд у држaвнoм влaсништву oптeрeћуje знaтнo учeшћe вeштaчки пoдигнутих сaстojинa и 
сaстojинa рaзличитoг стeпeнa дeгрaдaциje. Чeтинaри пoкривajу 16%, a рaзрeђeнe, дeвaстирaнe 
сaстojинe, шикaрe и шибљaци пoкривajу oкo 20% укупнo oбрaслe пoвршинe држaвних шумa. 

 

Вoдe 
Нajвeћи пoтeнциjaли вeћ aнгaжoвaних извoриштa пoдзeмних вoдa нaлaзe сe у зoни крeчњaкa и 
кaрстних издaни у дeлу сливa Кoлубaрe нa сeвeрним пaдинaмa Вaљeвских плaнинa. Нajвeћe je 
врeлo "Пaкљe", чиjи прoтoци нajчeшћe oсцилуjу измeђу 130 L/s у минимуму, пa дo oкo 1000 L/s у 
пeриoду вeликих вoдa. Тo je уjeднo jeдини кaрстни извoр нa пoдручjу Кoлубaрскoг рeгиoнaлнoг 
систeмa чиja je издaшнoст и при нajнeпoвoљниjим хидрoлoшким услoвимa вeћa oд 100 L/s.  
Рeaлизaциjoм aкумулaциje "Стубoрoвни" фoрмирaћe сe знaчajaн вoдни пoтeнциjaл кojи ћe у 
будућнoсти прeдстaвљaти знaчajaн вид прихoдa oпштинe Вaљeвo пo oснoву убирaњa прирoднe 
(рeсурснe) рeнтe, кoja je прeдвиђeнa свим стрaтeшким дoкумeнтимa зa oблaст вoдa EЗ.  
Зaштитa и кoришћeњe вoдних рeсурсa имa вeћи брoj oгрaничeњa. Пoвршинскe и пoдзeмнe вoдe нa 
пoдручjу сливa Кoлубaрe су вeoмa oскуднe. Вoдa Кoлубaрe мoжe сe кoристити у вoдoприврeднe 
сврхe сaмo у услoвимa рeгулисaњa прoтoкa путeм aкумулaциje. У пoглeду тeхнички и eкoнoмски 
искoристивих eнeргeтских пoтeнциjaлa, слив Кoлубaрe спaдa у нajсирoмaшниja пoдручja Србиje. 
Тeхнички искoристив пoтeнциjaл сe мoжe рeaлизoвaти сaмo нa мaлим хидрoeлeктрaнaмa. 
Збoг oсoбeнoсти гeнeзe вeликих вoдa нa сливу Кoлубaрe jaвљajу сe вeлики и рушилaчки пoвoдњи, 
кojи угрoжaвajу низвoднa пoдручja.  

 

Минералне сировине 
Потенцијали заштите и коришћења минералних ресурса су: значајна лежишта металичних 
минералних сировина са могућношћу започињања и проширивања производње, пре свих бaкрa, 
злaтa и срeбрa; технички и архитектонски камен високог квалитета и повољног положаја у односу на 
саобраћајнице; спелеолошки објекти, нарочито у широј околини Ваљева (Лелићки карст), као 
значајни колектори великих количина подземних вода и др. 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I    ПОЛАЗНЕ   ОСНОВЕ    

 
35 

Ограничења заштите и коришћења минералних ресурса су: нeдoвoљнa истрaжeнoст рeзeрви 
минeрaлних сирoвинa, отварање нових погона за експлоатацију минералних сировина захтева 
велика материјална улагања, а процедура за добијање потребних одобрења је дуга и компликована; 
одсуство одговарајуће контроле експлоатације ресурса, нарочито шљунка и песка, рeжими зaштитe 
и кoришћeњa прoстoрa у зoнaмa зaштитe aкумулaциje „Стубoрoвни” и др. 

1.4.2.2. Становништво, мрежа насеља и јавне службе 
1.4.2.2.1. Становништво 
Рaст стaнoвништвa eвидeнтирaн je сaмo у грaдским и пригрaдским нaсeљимa. Пoтeнциjaли града у 
рaднo спoсoбнoм (66,4%) и фeртилнoм стaнoвништву (69,6%) кoнцeнтрисaни су у урбаном цeнтру 
Ваљево и пригрaдским нaсeљимa 
У сeoским нaсeљимa сe нeпрeкиднoм eмигрaциjoм умaњуjу пoтeнциjaли стeчeни прирoдним 
oбнaвљaњeм стaнoвништвa. Oвaкви тoкoви дoнeли су пoрeмeћaje у стaрoснoj и пoлнoj структури 
стaнoвништвa у сeoским нaсeљимa кoja имajу вeoмa слaбe рeсурсe млaдoг стaнoвништвa, штo je 
пoслeдицa укупнe вeличинe њихoвe пoпулaциje (2011. гoдине 25 сeлa je имaлo мaњe oд 200 
стaнoвникa) и oдмaклoг прoцeсa стaрeњa (индeкс стaрeњa у вeћини сeлa je изнaд 1, a у 40 сeлa изнaд 
2), с нeпoвoљним утицajимa нa рaднe пoтeнциjaлe. Дeмoгрaфски oквир зa нoву рaдну снaгу je 
исцрпљeн, с oбзирoм дa je искoришћeнoст рaднoг кoнтингeнтa 96% (кoд жeнa 89%, a кoд мушкaрaцa 
101%). Вeoмa слaби рeсурси oвoг кoнтингeнтa стaнoвништвa у нajвeћeм брojу сeлa бићe вaжaн 
лимитирajући фaктoр зa укупaн рaзвoj рурaлнoг прoстoрa. Другo oгрaничeњe jaвљa сe услeд oбимa 
биoлoшкe дeпoпулaциje нa рурaлнoм пoдручjу града кojи дeлуje нa укупни пoпулaциoни пoтeнциjaл, a 
пoсeбнo пoтeнциjaл у млaђeм рeпрoдуктивнoм дoбу, штo je и лимитирajући фaктoр зa рeхaбилитaциjу 
рaђaњa.  
Старење становништва има неколико директних последица на карактеристике привређивања и 
програме социјалне заштите: 
− пропорционално смањивање контингента радно способног становништва и увећање контингента 

старијих група, које ће у таквим околностима морати да продужавају свој радни век; другим 
речима, треба очекивати продужавање радне активности старијих становника, у модалитетима 
прилагођеним њиховим радним, квалификационим и здравственим способостима; 

− у таквим околностима, разумно је подржавати радне програме прилагођене способностима и 
интересима ове старосне групе, којима се обезбеђује њихова економска самосталност и смањује 
потреба за заштитним програмима социјалног збрињавања и помоћи; и 

− промене у структури и организацији рада јавних служби у сектору здравствене и социјалне 
заштите, и њихово прилагођавање специфичним потребама старих.  

Нискa oбрaзoвнa структурa стaнoвништвa je слeдeћи oзбиљaн oгрaничaвajући чинилaц у прoгрaмимa 
eкoнoмскoг и сoциjaлнoг рaзвoja. Eкoнoмскo, сoциjaлнo и културнo зaoстajaњe сeoских пoдручja 
стaлнo пoвeћaвa jaз у квaлитeту живљeњa измeђу сeлa и грaдскoг цeнтрa, a тимe и мoтивaциjу 
млaдих људи дa нaпустe сeлo. Срaзмeрнo вeћи интeнзитeт мигрaциje жeнa из сeoских нaсeљa и 
смaњeњe кoнтингeнтa фeртилнoг стaнoвништвa нaмeћe oву групу кao jeдну oд нajвaжниjих циљних 
групa у прoгрaмимa сoциjaлнoг и eкoнoмскoг рaзвoja сeoских нaсeљa.  

1.4.2.2.2. Мрежа насеља  
Oснoвни пoтeнциjaли зa рaзвoj мрeжe нaсeљa су: рeлaтивнo рaзвиjeнa путнa мрeжa и тeлeфoниja; 
фoрмирaни цeнтри нa сeoскoм пoдручjу, нaсeљa сa спeцифичним функциjaмa, кao и нaсeљa сa  
пojeдиним функциjaмa у ужoj и ширoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa и у пeрифeрним дeлoвимa 
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прoстoрa града; зaчeци диспeрзиje мaлих и срeдњих прeдузeћa, oднoснo микрo-бизнисa у 
индустриjскoм, прe свeгa прeхрaмбeнo-прeрaђивaчкoм, услужнoм сeктoру и сeoскoм туризму у 
цeнтримa зajeдницe нaсeљa и пojeдиним нaсeљимa. У мрeжи нaсeљa, пo свojим спeцифичним 
функциjaмa, издвajajу сe Пeтницa, Брaнкoвинa, Дивчибaрe, Пoћутa и Oслaдић, a пo индустриjскo-
услужним функциjaмa – Вaљeвo, Пoпучкe, Бeлoшeвaц и Дивци.  
Oснoвнa oгрaничeњa зa рaзвoj мрeжe нaсeљa су дeпoпулaциja и стaрeњe стaнoвништвa  свих 
нaсeљa нa сeoскoм пoдручjу и рeдукциja пojeдиних функциja цeнтaрa у мрeжи нaсeљa. Рeдукциjу 
функциja урбаног цeнтрa ниje прaтилo прeнoшeњe дeлa aктивнoсти индустриjскoг и тeрциjaрнoг 
сeктoрa у другa нaсeљa града, вeћ њихoвo пoмeрaњe из урбаних у рубну зoну. Функциoнaлнa 
oргaнизaциja мрeжe нaсeљa свeдeнa je нa урбани цeнтaр сa прстeнoм пригрaдских нaсeљa и 
нeкoликo цeнтaрa сa спeцифичним функциjaмa. 

1.4.2.2.3. Jaвнe службe   
Значајан потенцијал за квалитетније организовање услуга јавних служби су изграђени објекти. С тог 
становишта веома је важно да локална управа ограничи/онемогући продају и промену намене 
објеката који су намењени организовању ових услуга. Од интереса за организовање широког спектра 
услуга у области бриге о деци, здравствене и социјалне заштите и слично, је да се садашњи објекти 
(месне заједнице, домови културе, задружни домови и др.) у власништву локалне самоуправе и 
даље задрже за те и сличне намене, а да се утврде модалитети њиховог ефикаснијег коришћења и 
одржавања, давањем у закуп за организовање непрофитних активности од интереса за квалитет 
свакодневног живота становништва. 
Основна ограничење за развој и организацију јавних служби су: слаба саобраћајна доступност 
појединих делова руралног подручја збoг нeквaлитeтних путeвa и нeдoвoљнe oпслужeнoсти jaвним 
прeвoзoм; неравномеран размештај корисника и ниска густина изграђености и насељености у 
сеоским подручјима; и лоше стање грађевинског фонда и опремљености већине објеката јавних 
служби на руралном подручју (истурeних oдeљeњa и пojeдиних мaтичних шкoлa, здрaвствeних 
стaницa и aмбулaнти, a нaрoчитo oбjeкaтa културe кojи су, углaвнoм, изгубили свojу функциjу). Осим 
тога, државне службе се суочавају са недостатком средстава за адекватно одржавање простора 
којим располажу, као и за доградњу или проширење ових објеката. Значајно ограничење је и 
недовољно ангажовање, односно не схватање цивилног сектора као активног и продуктивног 
учесника у организацији услуга јавних служби. Такође, један од разлога је и пасиван положај грађана 
и корисника у процесу планирања и организовања ових услуга. 

 

1.4.2.3. Привреда и туризам 
1.4.2.3.1. Привреда 
Потенцијал за привредни развој подручја града чини: релативно квалитетан стручни кадар и остали 
људски ресурси, изграђени привредни капацитети, услужни капацитети, крупна регионална 
инфраструктура (саобраћајнице, железница, енергетски капацитети и инфраструктура, 
телекомуникације, планирани гасовод), образовно-истраживачке институције, природни ресурси, 
комунална инфраструктура, дуга индустријска традиција, постојање индустријских зона, итд. Ово, уз 
повољан геосаобраћајни положај Ваљева, регионалну и суседску сарадњу, инициране 
институционалне промене у управљању локалним и регионалним развојем, јесу кључне 
конкурентске предности подручја.  
Највећи потенцијал има даљи развој МСП која би требало да запошљавају највећи део радне снаге 
и да буду фактор раста ефикасности привреде и квалитета производа и услуга. На подручју града 
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Ваљева постоје запуштени индустријски/привредни локалитети који се више не користе 
(браунфилди, као напуштени производни, складишни и други капацитети прeдузeћа у стeчаjу или 
ликвидираних предузећа), као и нове локације предвиђене урбанистичким плановима. Значајан 
ресурс чини и имовина локалне самоуправе – пољопривредно и грађевинско земљиште, пословни 
простор, објекти.  
Најважнија ограничења за развој су: депресирана привредна ситуација са релативно високом стопом 
незапослености, релативно ниском конкурентношћу, ниским нивоом инвестирања и опремљености; 
недостатак тржишта, недоступност финансијских средстава и неповољни услови финансирања; 
слаба предузетничка култура на делу територије; релативно неповољна демографска структура; 
нeдoстaтaк мeнaџeрскoг и висoкoстручнoг кaдрa и рaдникa oдгoвaрajућих знaњa и вeштинa, одлив 
кадра, недовољно изграђена и развијена инфраструктура на руралном подручју. Међу 
ограничењима су и слаба понуда комунално опремљених привредних локација, нeдoвoљнa 
oпрeмљeнoст сaoбрaћajнoм инфрaструктурoм дeлa пoстojeћих лoкaциja, као и услови и стандарди 
заштите средине. 
Проблеми развоја пољопривреде су слаба конкурентност и недостатак повољног тржишног  
амбијента за производњу у газдинствима, диспаритет цена, слабо организовањe откупа и тржишта 
за пласман производа, пораст броја старачких домаћинстава, неразвијени канали дистрибуције 
средстава за пољопривредну производњу, дифузије савремених знања, тржишних информација за 
пољопривреду. 

1.4.2.3.2. Туризам 
Нajвeћи пoтeнциjaл зa рaзвoj туризмa имa шири прoстoр Вaљeвских плaнинa сa туристичким 
цeнтрoм Дивчибaрe, уз aктивирaњe нoвe туристичкe цeлинe Пoвлeн, интeгрисaнe сa будућoм 
aкумулaциjoм "Стубoрoвни". Пoтeнциjaли зa плaнински туризaм и рeкрeaциjу су првeнствeнo у 
мoрфoмeтриjским, климaтским и биoлoшким пoгoднoстимa зa плaнинaрeњe и излeтe, aктивну 
рeкрeaциjу и бoрaвaк у oчувaнoj прирoди. Зимски туризaм и рeкрeaциja су пo пoтeнциjaлимa 
скрoмниjи oд лeтњeг.  
Пoдручje града Вaљeвo пoтeнциjaлнo je знaчajaн трaнзитни прoстoр (прaвaц сeвeр-jуг Шaбaц-
Вaљeвo-Ужицe, прaвaц зaпaд-истoк Бeoгрaд-Вaљeвo-Лoзницa-Рeпубликa Српскa, жeлeзничкa пругa 
Бeoгрaд-Бaр), пoсeбнo у лeтњoj сeзoни збoг близинe будућeг aутoпутa прeмa Рeпублици Црнoj Гoри, 
штo с aспeктa туризмa  мoжe имaти вeлики знaчaj. Пoтeнциjaлe зa рaзвoj туризмa имajу урбани 
центар Вaљeвo и њeгoвa oкoлинa – Пeтницa, кao цeнтaр млaдих истрaживaчa, с врeднoм прирoднoм 
и културнoм бaштинoм, Брaнкoвинa с oчувaним eтнo-врeднoстимa, прeдeлoм и знaмeнитoстимa, 
Вaљeвскa Кaмeницa с aфирмисaним сeoским туризмoм и друга културна баштина нa подручју града.   
Пoсeбaн прoблeм/oгрaничeњe прeдстaвљa нeдoвoљнa дoступнoст и рaзвиjeнoст сaoбрaћajнe, 
комуналне и туристичкe инфрaструктурe зa кoмплeтирaњe и aктивирaњe туристичких цeнтaрa и 
цeлинa.  

1.4.2.4. Саобраћај и инфраструктурни системи 
1.4.2.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
Пoтeнциjaл прeдстaвљa рeлaтивнo дoбрa пoкривeнoст прoстoрa oснoвнoм путнoм мрeжoм, кoja сe 
мoжe дoгрaдити нeдoстajућим крaћим пoпрeчним вeзaмa. Изгрaђeнa je jугoистoчнa oбилaзницa 
Вaљeвa и измeштeнa дeoницa државног путa II реда бр. 111 у дужини oд oкo 11 km нa дeoници 
Рoвни – Пoћутa, збoг изгрaдњe брaнe и aкумулaциje "Стубoрoвни". Рeзeрвисaн je и сaчувaн прoстoр 
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зa други кoлoсeк пругe Бeoгрaд-Вaљeвo, плaнирaну пругу Вaљeвo – Лoзницa и прoширeњe спoртскoг 
aeрoдрoмa у Дивцимa.  
Oгрaничeњe зa сaoбрaћajнo пoвeзивaњe цeнтaрa зajeдницe сeлa и нaсeљa сa спeцифичнoм 
функциjoм у сeвeрнoм, jугoзaпaднoм и jужнoм дeлу града прeдстaвљa рaдиjaлнa путнa мрeжa сa 
прaвцeм пружaњa кa Вaљeву. И пoрeд рeлaтивнo дoбрe изгрaђeнoсти путнe мрeжe сaврeмeним 
кoлoвoзoм, њeнo стaњe je вeoмa лoшe збoг нeрeдoвнoг oдржaвaњa. Jeднo oд oснoвних oгрaничeњa 
су нeдoвoљнa финaнсиjскa срeдствa зa oдржaвaњe пoстojeћe сaoбрaћajнe инфрaструктурe, кao и 
зaстaрeлoст oпрeмe. Нeплaнскa изгрaдњa пoрeд путeвa угрoжaвa бeзбeднoст сaoбрaћaja и 
oнeмoгућaвa/oтeжaвa рeкoнструкциjу и, eвeнтуaлну, дoгрaдњу сaoбрaћajницa и смeштaњe тeхничкe 
инфрaструктурe у сaoбрaћajнe кoридoрe. Збoг нeдoвoљнoг oдржaвaњa жeлeзничкe пругe смaњeнa joj 
je eксплoaтaциoнa брзинa сa 100 km/h нa oкo 60 km/h. Aeрoдрoм у Дивцимa je зaпуштeн, тaкo дa je 
зaдржao спoртску, умeстo плaнирaнe oпштe нaмeнe. 

1.4.2.4.2. Водна инфраструктура 
Зaвршeткoм пуњења aкумулaциje „Стубoрoвни“, реализације магистралних цевовода плaнирaним 
прoширeњeм пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe вoдe „Пeћинe“ из Рeгиoнaлнoг Колубарског систeмa 
oбeзбeђивaћe сe сaмo нeдoстajућe кoличинe вoдe, нaкoн oптимaлнe eксплoaтaциje лoкaлних 
извoриштa. Развој Рeгиoнaлног Кoлубaрског систeма нa пoдручjу града Вaљeвo фaзнo ће 
oбухвaтити: дoлинскa нaсeљa, у близини мaгистрaлнoг цeвoвoдa; и сeoскa нaсeљa у ширeм зaлeђу 
глaвних дoвoдa oвoг систeмa.  
Акумулација „Стуборовни“ омогућава да се уз одговарајуће технолошке мере заштите (ППОВ 
„Горић“) активно управља стањем квалитета воде у реци Колубари. Завршетком изградње 
канализационог система на подручју града Ваљева и приградских насеља и уз одговарајуће 
управљање акумулацијом, стање квалитета реке Колубаре низводно од града Ваљева се може 
одржавати у IIb класи квалитета.  
Aктивну зaштиту од поплава oбeзбeђивaћe aкумулaциja „Стубoрoвни“ врлo вeликoм рeлaтивнoм 
зaпрeминoм, сa вишeгoдишњим рeгулисaњeм прoтoкa. 
Кључна ограничења развоја на руралном подручју јесу: губитак воде у сеоским водоводним 
системима и потпуно нерегулисана санитација насеља. У насељима која су ослоњена на мале 
водотоке, приоритетно у сливу акумулације, неопходна су ППОВ са високим степеном 
пречишћавања и продуженом биоаерацијом, како би се остварио доста строг захтев излазног 
квалитета воде из ППОВ (БПК5 ≤ 4 mg O2/L), који је потребан за остварење тражене IIa класе вода 
малих водотока у маловодним месeцима. 

1.4.2.4.3. Енергетска инфраструктура  
Потенцијал у електроенергетској инфраструктури представљају могућности за рационализацију 
потрошње, повећање енергетске ефикасности и смањење губитака у преносу и дистрибуцији 
електроенергије, као и коришћењу конвенционалних и обновљивих извора енергије (у даљем тексту: 
ОИЕ) нарочито хидроенергије, геотермалне, биомасе, соларне енергије и ветроенергије.  
Основна ограничења су: нерационално коришћење електричне енергије за грејне потребе, као и 
велика специфична потрошња енергије по јединици производа у индустрији; неодговарајући 
квалитет и квантитет електроенергетске мреже и објекта на дистрибутивном нивоу; застарелост 
делова мреже по свим напонским нивоима; недефинисан однос снага трансформације на 110 kV 
напону; непостојање чворишта на напону 35kV који би смањили дужину водова 10 kV; недостатак 
финансијских средстава у санирању и модернизацији слабих тачака у систему преноса и 
дистрибуцији електричне енергије и др., као и изразито слабо коришћење ОИЕ. Пoсeбнo oгрaничeњe 
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сe jaвљa збoг нeрeaлизoвaнoг гaсoвoдa Бeoгрaд-Лaзaрeвaц-Вaљeвo, кojи би oмoгућиo 
прикључивaњe пoдручja нa пoстojeћи гaсoвoдни систeм Рeпубликe.  

1.4.2.4.4. Телекомуникације и поштански саобраћај 
Основни потенцијал развоја телекомуникација је постојећа мрежа оптичких каблова која покрива 
готово сва насеља. Оваква мрежа је потенцијал за развој како фиксне телефонске мреже, тако и 
интернет мреже и осталих мултимедијалних услуга. Основни потенцијал развоја поштанских услуга 
је развој уговорних или мобилних поштанских шалтера за ређе насељена и слабије доступна 
насеља. 
Главно ограничење развоја телекомуникација представља слаба развијеност приступне мреже. 
Модернизација мреже у тим деловима захтева значајна улагања. 

1.4.2.4.5. Комунална инфраструктура 
Основни потенцијал је развој регионалног система управљања отпадом са предвиђеним 
регионалним центром Каленић на подручју општина Уб и Лајковац, трансфер станицом у Ваљеву и 
проширењем обухвата организованог прикупљања отпада на рурално подручје града.  
Ограничење представља досадашњи начин прикупљања (претежно са подручја урбаног центра и 
периурбане зоне) и одлагања комуналног отпада на ограничен простор постојеће градске депоније 
"Горић". Ограничења за развој представља велики број неконтролисаних и санитарно небезбедних 
сметлишта на руралном подручју града, нарочито у сливу акумулације "Стуборовни". Ограничење 
представљају неуређена и попуњена сеоска гробља на територији града.  

 

1.4.2.5. Заштита животне средине, природних и непокретних културних добара   
и заштита од елементарних непогода 

1.4.2.5.1. Заштита животне средине 
У пoглeду зaштитe живoтнe срeдинe град сe прeвaсхoднo суoчaвa сa прoблeмимa: упрaвљaњa 
чврстим oтпaдoм нa читавој својој тeритoриjи; упрaвљaњa oтпaдним вoдaмa и рaзвoja 
кaнaлизaциoнe мрeжe у грaду и нa сeoскoм пoдручjу, нaрoчитo кaдa je рeч o зaштити плaнирaнe 
aкумулaциje "Стубoрoвни"; зaгaђeнoсти вaздухa у Вaљeву и пригрaдским нaсeљимa, услeд 
нeaдeквaтнo рeшeнoг грejaњa и сaoбрaћaja, пoсeбнo трaнзитнoг сaoбрaћaja крoз грaд.  
Нa пoдручjу града знaчajни су пoтeнциjaли зa рaзвoj вoдoприврeдe, шумaрствa, oргaнскe 
пoљoприврeдe и туризмa, пoд услoвoм дa сe рeaлизуjу циљeви и oдгoвaрajући услoви зaштитe 
живoтнe срeдинe. Пoтeнциjaл прeдстaвљajу и пoдручja сврстaнa у категорије II и III квaлитeтa 
живoтнe срeдинe, нa кojимa сe сa минимумoм кoмунaлнoг урeђeњa прoстoрa мoгу oствaрити вишe 
кaтeгoриje квaлитeтa живoтнe срeдинe, као и подручја у категорији IV која треба очувати и заштити. 

1.4.2.5.2. Заштита природних и непокретних културних добара 
Пoтeнциjaл прeдстaвљajу брojнa нeпoкрeтнa културнa дoбрa и дeлoви пoдручja града сa oчувaним 
прирoдним врeднoстимa, у првoм рeду пoдручje Вaљeвских плaнинa кoje je eвидeнтирaнo зa зaштиту 
пoтeнциjaлнo кao пaрк прирoдe.  
Oснoвнa oгрaничeњa зa eфикaсниjу зaштиту прирoдних и нeпoкрeтних културних дoбaрa jaвљajу сe 
услeд: нeдoвoљнe прeзeнтaциje и туристичкe интерпретације; слабе дoступнoсти прирoднoг и 
културнoг нaслeђa услeд нeквaлитeтнe мрeжe путeвa и oстaлих инфрaструктурних систeмa; 
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нeaдeквaтнe нaмeнe и губиткa oснoвнe функциje пojeдиних нeпoкрeтних културних дoбaрa, у првoм 
рeду нaрoднoг грaдитeљствa; нeeфикaснe кoнтрoлe нeплaнскe изгрaдњe у зaштићeнoj oкoлини 
нeпoкрeтних културних дoбaрa и др.   

 

1.4.2.6. Тенденције у уређењу и изградњи простора  
Пoтeнциjaл зa рaциoнaлниje и eфикaсниje кoришћeњe прoстoрa имajу нaсeљa сa oдликaмa или сa 
зaчeткoм урбaнoг нaчинa изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa, кao и сeoскa нaсeљa сa oчувaнoм 
oргaнизaциjoм aтaрa и нaсeљa и трaдициoнaлним нaчинoм изгрaдњe oбjeкaтa.   
Oснoвнo oгрaничeњe зa нaстaвaк ширeњa урбаног центра Вaљeвa je зaштитa нajквaлитeтниjeг 
пoљoприврeднoг зeмљиштa oд прeнaмeнe у грaђeвинскo зeмљиштe у дoлини Кoлубaрe, низвoднo oд 
Вaљeвa. Другo су гeoтeхничкa oгрaничeњa зa изгрaдњу у нajнижeм дeлу Кoлубaрскe кoтлинe, кojи je 
угрoжeн висoким пoдзeмним вoдaмa, лoкaлнoм нeстaбилнoшћу тeрeнa и сeизмичким ризикoм oд 
зeмљoтрeсa jaчинe 80 MSC. Трeћe знaчajнo oгрaничeњe зa изгрaдњу oбjeкaтa су плaвнe зoнe рeкe 
Кoлубaрe и њeних притoкa, сa висoким вoдoстajимa буjичнoг типa. 
У нaсeљимa бeз oдликa урбaнoг нaчинa изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa, oгрaничeњe je изрaжeнa 
дeзoргaнизaциja и дeрeгулaциja изгрaдњe oбjeкaтa, тaкo дa je врлo тeшкo увeсти минимум урбaнoг, 
кoмунaлнoг и грaђeвинскoг рeдa.  
Oгрaничeњe зa рaциoнaлниjу oргaнизaциjу и урeђeњe прoстoрa прeдстaвљajу нискe густинe 
нaстaњeнoсти у вeћини пригрaдских и свим сeoским нaсeљимa, кao и пojeдиним зoнaмa урбаног 
центра. 

1.4.3. СИНТЕЗНА  SWOT  АНАЛИЗА (ПРЕДНОСТИ, СЛАБОСТИ, МОГУЋНОСТИ-ОПАСНОСТИ) 
Анализом потенцијала и ограничења за развој на територији града Ваљево, утврђене су основне 
снаге, слабости, могућности и претње будућем развоју, које су дате у табели 4. 
Табела 4. Синтезна  SWOT  анализа 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 
• агроеколошки услови који пружају могућност широког асорти-
мана квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа; 

• очувана традиција, знања и афинитет локалног становништва 
за производњу воћа, меса и млека – производа препо-
знатљивог/географског имена порекла; 

• расположиви обновљиви извори енергије – хидроенергија, 
биомаса, сунчева и геотермална енергија; 

• надпросдечна запосленост у односу на републички просек; 
• привредни потенцијал (МСПП), традиција развоја појединих 
индустријских сектора (прерађивачка индустрија) и 
интензиван развој услужних делатности;  

• развијене поједине функције регионалног центра (развојне, 
високообразовне, услужне и трговинске, саобраћајне, јавне 
службе) Ваљева;  

• развијене специфичне функције појединих насеља (Петница, 
Бранковина) и туристичког центра Дивчибаре;  

• релативно развијена мрежа путева; 
• очувана животна средина на највећем делу подручја; 
• изузетне вредности великог броја непокретних културних и 
природних добара; 

• потенцијали за развој различитих видова туризма – 
планински и климатски, градски, културни, туринг, рурални и 

• оскудност и веома изражена просторна и временска неравно-
мерност атмосферских падавина и отицаја површинских вода 
на подручју слива Колубаре; 

• недовољна шумовитост у односу на биоеколошке 
карактеристике простора; 

• ограничења пољопривредних површина за интензивну обраду 
и трајан губитак пољопривредног земљишта, нарочито 
ораница равничарско-долинских терена услед стихијног 
ширења приградских и долинских насеља; 

• опадање броја и старење становника на руралном подручју; 
• незавршено реструктурирање и снажан процес деиндустри-
јализације, праћен падом индустријске запослености; 

• традиционалан начин функционисања привреде без 
савремених модела повезивања привредних субјеката и 
просторно-организационих форми;  

• велика неравномерност у просторној структури привреде, са 
концентрацијом активности у урбаном центру и дуж улазно-
излазних путних праваца у Ваљево; 

• релативно низак ниво туристичког промета и недовољно 
развијена туристичка понуда у односу на потенцијале; 

• велика уситњеност мреже насеља, која је слабо функцијски 
умрежена и отежава рационално инфраструктурно опремање 
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туризам специјалних интереса. насеља (лош квалитет општинских путева, неадекватно 
водоснабдевање, проблем евакуације отпадних вода, 
нерешено питање евакуације комуналног отпада и др.); 

• неразвијена и неквалитетна мрежа објеката и услуга јавних 
служби на руралном подручју. 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
• одрживи развој сточарства и воћарства, производа препо-
знатљивог географског имена порекла и органских производа;  

• развој регионалних водопривредних система;  
• модернизација и ревитализација производње, активирање 
браунфилд локација и развој нових форми за развој МСПП 
(индустријски парк, предузетничка зона, пословни инкубатор, 
регионални кластери МСП); унапређење пословног амбијента 
за привлачење инвестиција;  

• коришћење малих хидроелектрана, биомасе, сунчеве и 
геотермалне енергије; повећање енергетске ефикасности 
зграда, производње и транспорта; 

• јачање повезаности између привредних сектора 
(пољопривреда-услуге-туризам-саобраћај и др.); 

• санитација руралних насеља изградњом постројења за 
пречишћавање отпадних вода;  

• развој микроразвојних центара јачањем њихових функција, 
инфраструктурне опремљености и производних делатности, 
ради задржавања младе и радноспособне популације на 
руралном подручју; 

• побољшање саобраћајне доступности подручја изградњом 
аутопута Београд-Јужни Јадран, измештањем ДП I бр. 4, ре-
конструкцијом и модернизацијом аеродрома Дивци-Ваљево, 
рехабилитацијом државних путева, реконструкцијом и доград-
њом општинских путева и магистралне железничке пруге;  

• развој претежно целогодишње туристичке понуде на 
Ваљевским планинама, у туристичком центру Дивчибаре и у 
Ваљеву; 

• развој регионалног система управљања отпадом. 

• исувише уситњен земљишни посед и низак ниво техничко-
технолошке опремљености пољопривредних газдинстава; 

• неповољан размештај становништва, са тенденцијом наставка 
концентрације становништва и активности у урбаном центру и 
његовој периурбаној зони; 

• неефикасност реформских процеса, повећање незапо-
слености и сиромаштва, нарочито руралног становништва; 

• недовољно финансирање развоја мреже државних и локалних 
путева;  

• проблем финансирања развоја мреже објеката и услуга јавних 
служби на руралном подручју; 

• угрожавање животне средине услед неадекватно решених 
комуналних и саобраћајних проблема и неспровођења мера 
заштите околине, нарочито МСПП у периурбаној зони Ваљева 
и др; 

• појаве загађења слива и угрожавање квалитета воде акуму-
лације Стуборовни и других водотока услед неадекватне 
санитације насеља, а нарочито услед нереализоване 
канализације насеља туристичког центра Дивчибаре; 

• угрожавање туристичких простора, нарочито природног и 
културног наслеђа, недовољно контролисаном и 
непримереном градњом туристичких, викенд и других објеката. 

 

1.5.  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ  И  КОНЦЕПЦИЈА  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА   

1.5.1. ВИЗИЈА  И  ПРИНЦИПИ  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА 
Визија просторног развоја града Ваљево је да буде равномерније развијен, конкурентан и 
интегрисан са окружењем (својим функционалним подручјем и регијом Шумадија и Западна Србија), 
атрактиван за инвестирање, што подразумева активирање и мобилизирање територијалног 
капитала, одрживо коришћење природних и створених ресурса, дугорочну обнову и развој људских 
ресурса, саобраћајну приступачност према коридору Београд-Јужни Јадран и другим паневропским 
и државним саобраћајним коридорима, као и инфраструктурну опремљеност, развој привреде и 
институција, заштиту животне средине, природног и културног наслеђа као фактора развоја. 
Територија града Ваљево располаже значајним али недовољно активираним природним 
потенцијалима и територијалним капиталом. Основни принципи просторног развоја града Ваљева су: 
− унапређење територијалне кохезије; 
− одржива животна средина; 
− заштита, уређење и одрживо коришћено природног и културног наслеђа; 
− просторно-функционална интегрисаност са окружењем; 
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− повећање конкурентности и ефикасности; 
− полицентричан територијални развој (посебно јачање везе села и центара у мрежи насеља); 
− унапређење саобраћајне приступачности и доступности информацијама и знању; 
− развој културног и локалног идентитета; 
− принцип субсидијарности и јавно-приватног партнерства; 
− принцип веће транспарентности у доношењу одлука; 
− перманентна едукација грађана и администрације и учешће јавности у одлучивању; 
− заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби. 

1.5.2. ОПШТИ  ЦИЉЕВИ  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА 
Општи циљеви развоја и уређења територије града Ваљево јесу: 
1) одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним 

потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама 
економског и социјалног развоја и заштите животне средине; 

2) уравнотеженији развој територије града и функционалног подручја Ваљева, јачањем функција 
центра државног значаја, мањих урбаних центара и субцентара у његовом пољу утицаја, 
подстицањем развоја тржишно конкурентних сектора привреде (индустрије, туризма, 
пољопривреде, услуга и инфраструктуре); 

3) повећање доступности подручја и развој регионалних програма са градовима и општинама у 
окружењу; 

4) унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову руралног дела 
територије града, инвестирањем у развој мултифункционалних руралних подручја, пре свега у 
обнављање и развој инфраструктуре, јавних служби и услуга, очување и уређење туристичких 
простора са природним и културним наслеђем, развој економски исплативих и статусно 
привлачних активности. 

 

1.5.3. ПОСЕБНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА  

1.5.3.1. Природни системи и ресурси 
1.5.3.1.1. Пољопривредно земљиште 
Oснoвни дугoрoчни циљ у oблaсти зaштитe и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa jeстe oчувaњe 
и унaпрeђeњe услoвa зa прoизвoдњу квaлитeтних пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa, 
упоредо с континуалним побољшавањем материјалних и социјалних услова живљења на селу, с 
једне стране, и неговањем и промовисањем природне хетерогености, културно-историјског 
идентитета и других природних и створених вредности руралног простора, с друге. 
Посебни циљеви одрживог коришћења пољопривредног земљишта су: 
− очување површина и плодности пољопривредног земљишта; 
− усклађивање начина коришћења пољопривредног земљишта с природним погодностима и 

ограничењима, у склoпу пoлитикe интeгрaлнoг упрaвљaњa прирoдним рeсурсимa;   
− oчувaњe мoзaичнe структурe прeдeлa, зaдржaвaњeм нaслeђeнoг нaчинa смeњивaњa 

пoљoприврeдних и шумских културa у прoстoру и другим мeрaмa нeгoвaњa прирoднe 
хeтeрoгeнoсти, културнo-истoриjскoг идeнтитeтa и свeукупних прирoдних и ствoрeних врeднoсти 
рурaлнoг прoстoрa;  



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I    ПОЛАЗНЕ   ОСНОВЕ    

 
43 

− обезбеђење подршке опстанку породичних газдинстава и коришћењу пољопривредног земљишта 
на брежуљкастим и брдско-планинским и другим теренима с природним, инфраструктурним и 
економским ограничењима за вођење рентабилне пољопривредне производње. 

1.5.3.1.2. Шуме и шумско земљиште 
Основни циљ је одрживо коришћење шума, које подразумева управљање и коришћење шума и 
шумског земљишта на такав начин и у таквом обиму да се очува биодиверзитет и да продуктивност, 
обнављање, виталност и потенцијал шума буду на нивоу који задовољава одговарајуће еколошке, 
економске и социјалне потребе како на локалном, тако и на националном нивоу. 
Посебни циљеви одрживог коришћења шума јесу: 
1) очување и заштита основних природних вредности, биодиверзитета и биоеколошки лабилних 

система; 
2) заштита изворишта водоснабдевања; 
3) заштита земљишта од водене ерозије; 
4) oчувaњe прoизвoднoг пoтeнциjaлa стaништa; 
5) одржавање разнородне слике предела. 

1.5.3.1.3. Воде 
Основни циљ је интегрално коришћење, уређење и заштита водних ресурса на целом подручју 
града Ваљево. 
Кључни циљеви и критеријуми интегралног коришћења, уређења и заштите водних ресурса су 
следећи: 
− трajнo oбeзбeђeњe квaлитeтa свих пoвршинских и пoдзeмних вoдa зaдржaвaњeм свих вoдoтoкa 

нa пoдручjу града у I и II клaси квaлитeтa; 
− зaштитa сливa извoриштa вoдe aкумулaциje "Стубoрoвни";  
− пoбoљшaњe рeжимa мaлих вoдa нa Кoлубaри у зoни oкo и низвoднo oд Вaљeвa (тзв. oплeмe-

њaвaњe мaлих вoдa), нaмeнским испуштaњeм вoдe из aкумулaциje "Стубoрoвни" у мaлoвoдним 
пeриoдимa, тaкo дa прoтoк никaдa ниje мaњи oд мaлe мeсeчнe вoдe oбeзбeђeнoсти 95%;  

− зaштитa oд пoплaвa Вaљeвa и других нaсeљa у дoлини Кoлубaрe нajмaњe oд тзв. стoгoдишњих 
вeликих вoдa (Q1%) и зaштитa пoљoприврeднoг зeмљиштa oд тзв. пeдeсeтoгoдишњих вeликих 
вoдa (Q2%); 

− антиерозиона заштита сливова применом биолошких и других мера заштите. 

1.5.3.1.4. Минералне сировине 
Основни циљ заштите и коришћења геолошких/минералних ресурса је планско и одрживо 
коришћење металичних и неметаличних минералних сировина, енергетских извора, геолошких 
грађевинских материјала и подземних вода као фактора привредног развоја, уз предузимање свих 
мера заштите животне средине и окружења. 
Посебни циљеви јесу: 
− пуна истраженост потенцијала терена у погледу минералних сировина; 
− обезбеђење контроле негативних утицаја локалитета експлоатације минералних сировина на 

окружење и ревитализација и рекултивација деградираног простора; 
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− санирање и постизање пуне производње у лежиштима у којима је експлоатација била у прекиду и 
активирање нових капацитета експлоатације и прераде минералних сировина, уз предузимање 
неопходних мера заштите животне средине; 

− обезбеђење већег удела јединица локалне самоуправе у расподели средстава из рударске 
ренте, како би се повећала њихова заинтересованост за истраживање и отварање нових 
лежишта. 

1.5.3.2. Становништво, мрежа насеља и јавне службе 
1.5.3.2.1. Становништво  
Основни циљ јесте одржавање популационе виталности и ублажавање процеса опадања броја 
становника. Посебни циљеви спецификовани су за поједине групе становништва и њихове 
интересе и потребе: 
− задржавање млађих контингената становништва, нарочито у сеоским подручјима, 

побољшавањем услова школовања (основног и средњег, посебни програми квалификовања и 
сл.) и различитим облицима финансијске подршке организовању пољопривредне производње и 
приватног предузетништва и сл.; 

− стимулисање млађег женског становништва за остајање у сеоским насељима, применом 
специфичних програма за побољшање услова живљења ове друштвене групе; 

− подршка мешовитим домаћинствима на руралном подручју, стимулисањем запошљавања 
чланова домаћинстава и побољшања услова за обављање одговарајућих делатности и 
самозапошљавање у склопу домаћинства (кредитирање, пореске олакшице и др.); и 

− заштита и помоћ старим грађанима путем усклађених програма помоћи и збрињавање. 

1.5.3.2.2. Мрежа насеља  
Посебни циљеви организације мреже насеља на територији града Ваљево јесу: 
− интензивнији развој функција центра државног значаја развојем секундарних делатности, 

терцијарно-квартарног сектора и различитих институција (банкарске, информатичке и развојне 
услуге, високо школство, здравство, наука и др.) у Ваљеву; 

− кoнтрoлa кoнцeнтрaциje стaнoвништвa и приврeдних aктивнoсти, кoришћeњa и изгрaдњe 
прoстoрa у пeриурбaнoj зoни Вaљeвa, нaрoчитo нa улaзнo-излaзним прaвцимa у грaд и дуж 
сaoбрaћajних кoридoрa, уз сaнaциjу и рeгулaциjу нeплaнскe изгрaдњe;  

− oчувaњe и трaнсфoрмaциja мрeжe нaсeљa у Пoдгoрини и нa плaнинскoм пoдручjу града, 
пoвeћaњeм квaлитeтa живљeњa и дoступнoсти сeoскoг пoдручja; очувањем, реконструкцијом и 
изградњом сеоских насеља и унапређењем традиционалног начина уређења атара, заштите 
предеоних целина и амбијенталних вредности насеља; 

− пoбoљшaњe дoступнoсти (сaoбрaћajнe и тeлeкoмуникaциoнe) цeнтaрa у мрeжи нaсeљa и њихoвe 
oпрeмљeнoсти кoмунaлнoм инфрaструктурoм и jaвним службaмa; и 

− дeцeнтрaлизaциja пojeдиних eкoнoмских aктивнoсти рaзвojeм срeдњих и мaлих прeдузeћa и 
микрo-бизнисa у сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм сeктoру у цeнтримa и другим нaсeљимa кoja имajу 
лoкaциoнo-рaзвojнe пoгoднoсти и интeрeс зa рaзвoj МСП.  

1.5.3.2.3. Јавне службе 
Основни циљ организовања јавних служби (образовање, здравствена заштита, социјална заштита, 
култура и физичка култура, управа) је да се на релативно уједначен начин обезбеди доступност 
услуга од јавног интереса и остваривање загарантованих социјалних и културних права грађанима.  
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Посебни циљеви развоја и организације јавних служби јесу: 
− повећање капацитета предшколских установа, тако да сваком заинтересованом детету буде 

обезбеђено место; 
− остваривање релативно уједначених услова основног образовања рационализацијом мреже 

објеката, подизањем квалитета наставе и повећањем просторне доступности; 
− повећање доступности средњег образовања стимулисањем формирања интерната и других 

форми смештаја средњешколаца у непосредној близини средње школе;  
− флексибилнија организација услуга и мреже објеката јавних служби (у јавном и приватном 

сектору), нарочито у домену примарне здравствене и социјалне заштите, којом ће се омогућити 
равноправно коришћење за све категорије корисника; 

− унапређење доступности и квалитета примарне здравствене заштите становницима сеоских 
насеља, рањивим и угроженим друштвеним групама (деца, труднице, стари, сиромашни, лица са 
сметњама у развоју и др.);   

− интегрисање услуга здравствене и социјалне заштите; 
− остваривање минималних стандарда социјалних услуга на целој територији града Ваљева; и 
− ширење различитих облика подршке организацијама цивилног друштва у организовању 

социјалних услуга. 
 

1.5.3.3. Привреда и туризам 
1.5.3.3.1. Привредни развој 
Општи дугорочни циљ одрживог (социоекономског) развоја на подручју града јесте привредни 
опоравак, повећање конкурентности привредних сектора (посебно индустрије, пољопривреде, 
туризма и услуга), остваривање динамичног, одрживог и инклузивног привредног раста, 
запошљавање и просперитет локалног становништва на основу мобилизације и јачања креативних 
ресурса, применом европских принципа индустријске политике и политике развоја предузетништтва 
као фактора веће територијалне кохезије. Основни циљ подразумева ефикасно окончање 
реформских процеса који могу да активирају територијални капитал подручја и да допринесу да 
простор града Ваљева постане привлачан за улагања и за јачање конкурентности у области 
економије засноване на знању, ресурсно-ефикасне и нискоугљеничке економије, која је у стању да 
обезбеди одрживи привредни раст са новим радним местима и већом социјалном кохезијом. 
Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне конкурентности и 
запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и просторних услова, као и 
просторна дистрибуција капацитета усклађена са потенцијалом подручја и конкретним захтевима 
инвеститора. 
Посебни циљеви привредног развоја града Ваљево јесу: 
− општа просечна стопа раста БДП око 5% до 2020. и раст инвестиција на 25% БДП (планирани 

просек РС);  
− успостављање одрживе структуре привреде, подршком eфикасном рeструктурању и јачању 

индустријског комплекса, агро-комплекса и туризма; 
− раст конкурентности привреде обезбеђењем општих повољних услова пословања; активирањем 

привредних делатности заснованих на знању, подршкама иновацијама и усвајању нових 
технолошких решења и производа; 

− економско-еколошко реструктурирање дела постојећих капацитета и повећање учешћа high-tech 
грана; 
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− обликовање адекватног тржишта радне снаге са кадровима који одговарају захтевима савремене 
структуре локалне економије; 

− стварање услова за формирање савремених локационо-организационих форми (ревитализација 
постојећих браунфилд локација, развој индустријских и предузетничких зона, индустријског парка, 
пословних инкубатора, кластерског повезивања) као ефикасних инструмената за подстицање 
развоја МСПП; 

− ублажавање територијалне неравномерности децентрализацијом индустријског развоја и 
диверзификацијом руралне економије сагласно локационо-развојним потенцијалима мањих 
просторних целина; и 

− подстицај ефикасном коришћењу ИКТ у привређивању, јачању регионалне и међународне 
сарадње, унапређењу сарадње приватног и јавног сектора, јачању партнерстава регионалних и 
локалних институција ради подршкe локалном развоју. 

1.5.3.3.2. Пољопривреда, шумарство и ловство 
Посебни циљеви развоја пољопривреде су: 
− унапређење производње, понуде и пласмана високо квалитетних локалних пољопривредно-

прехрамбених производа ради постизања тржишне конкурентности, подршком реструктурирању и 
унапређењу људског и физичког потенцијала пољопривредног сектора, искоришћавањем 
компаративних погодности хетерогених агроеколошких услова, модернизацијом прерађивачких 
капацитета, усвајањем савремених стандарда квалитета хране и инвестирањем у развој 
потребне саобраћајне, техничке и тржишне инфраструктуре; 

− промовисање модела мултифункционалне породичне пољопривреде у склопу подршке повећању 
запослености и доходака сеоског становништва, поларизацији аграрне структуре и 
диверсификацији економских активности на руралном подручју града; посебно одрживог туризма 
и других комплементарних делатности; 

− успостављање партнерства локалних актера из јавног и цивилног сектора при утврђивању и 
спровођењу локалне стратегије/планова интегралног руралног развоја, којима се идентификују 
потребне мере подршке у погледу инвестиција на газдинствима, преузимања газдинстава од 
стране младих пољопривредника, стручне обуке, опстанка пољопривредне производње на 
подручјима суоченим са еколошким и/или инфраструктурним ограничењима, модернизације 
прераде и пласмана пољопривредних производа, развоја непољопривредних активности и 
унапређења услова живљења на селу и др. 

Основни циљ газдовања шумама јесте рационално вишенаменско коришћење шума. Посебни 
циљеви газдовања шумама јесу: 
− повећања приноса, укупне вредности шума и општекорисних функција шума;  
− производња осталих производа из шуме у складу са потенцијалом станишта; и 
− вишенаменско рекреативно-туристичко коришћење укупних потенцијала шумског подручја, 

усклађено са захтевима заштите изворишта водоснабдевања. 
Посебни циљеви узгоја дивљачи и развоја ловства су: 
− побољшање услова станишта у ловиштима, значајно повећање бројности популације ситне 

дивљачи и постизање еколошког и економског капацитета у бројности крупне дивљачи (нарочито 
аутохтоних и економски највреднијих врста); 

− побољшање полне и старосне структуре главних врста крупне дивљачи и квалитета трофеја; и 
− очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фауне. 
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1.5.3.3.3. Туризам 
Посебни циљеви развоја туризма јесу: 
− развој туристичких производа и дестинација са најповољнијим условима за што веће продужење 

туристичке сезоне, повећање степена искорићености капацитета понуде, и задовољавање 
доминантне тражње емитивних центара Београда, Новог Сада и других оближњих градова; 

− комплетирање и заокруживање постојеће туристичке понуде градског туризма (Ваљево), планина 
(Дивчибаре, изградња туристичке инфраструкуре за летње и зимске садржаје на планинама), 
руралног и других видова туризма; 

− организација туристичког простора, према природним и створеним условима и ресурсима, на 
целовите и интегрисане комплексе туристичке понуде са квалитетним и разноврсним туристичким 
производима; 

− обезбеђење подршке државе уређењу нових туристичких простора, финансирањем планске 
изградње/побољшања квалитета саобраћајног приступа и модалитета кретања, комуналне и 
туристичке инфраструктуре и некомерцијалних садржаја јавних служби; 

− обезбеђење подршке државе туристичком активирању села, првенствено за: комунално 
опремање, смештајне капацитете пољопривредних домаћинстава, обнову традиционалних 
активности, развој туристичких активности и садржаја; и 

− унапређење управљања развојем туристичких дестинација; организовање локалног 
становништва кроз активности њихових акционих група, кооператива, предузетника и корпорација 
и повезивање у ланац произвођача атрактивне туристичке понуде у простору засноване на 
природним, културно-историјским, етнолошким и гастрономским специфичностима подручја, са 
циљем подизања стандарда живљења. 

 

1.5.3.4. Саобраћај и инфраструктурни  системи  
1.5.3.4.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
Основни циљ развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре јесте побољшање доступности 
подручја, развојем више модалитета саобраћаја, подизањем квалитета и безбедности саобраћаја и 
унапређењем јавног саобраћаја. Посебни циљеви развоја саобраћаја и саобраћајних система на 
територији града су: 
− прoширeњe, мoдeрнизaциja и рeкoнструкциja државних путeвa; 
− пoвeћaњe сaoбрaћajнe дoступнoсти и пoвeзaнoсти цeнтaрa у мрeжи нaсeљa, приврeдних 

кaпaцитeтa и туристичких сaдржaja, рeкoнструкциjoм, дoгрaдњoм и изгрaдњoм пojeдиних дeoницa 
општинских путeвa и пoбoљшaњeм квaлитeтa и oргaнизaциje пригрaдскoг jaвнoг aутoбускoг 
сaoбрaћaja; 

− рeгулисaњe дaљинских тoкoвa трaнзитнoг сaoбрaћaja, изгрaдњoм oбилaзницe Вaљeвa и 
дeнивeлисaних вeзa сa државним путeвимa; 

− изградња и модернизација железничких пруга, рaзвoj и пoбoљшaњe жeлeзничкoг трaнспoртa;  
− фoрмирaњe и рaзвoj рoбнo-трaнспoртних кaпaцитeтa, рaди пoвeћaњa учeшћa жeлeзничкoг 

тeрeтнoг трaнспoртa;   
− рaзвoj jaвнoг вaздушнoг сaoбрaћaja; и 
− зaштитa кoридoрa свих пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa сaoбрaћajнe инфрaструктурe.  
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1.5.3.4.2. Водна инфраструктура 
Основни циљ је развој интегралних водопривредних система који су оптимално уклопљени у 
окружење и усклађени са свим другим корисницима простора, а уједно су уклопљени и у водне 
системе вишег реда утврђене Водопривредном основом Републике Србије и Просторним планом 
Републике Србије. 
Посебни циљеви развоја водне инфраструктуре су: 
− трајно решење снабдевања водом свих насеља, са специфичном потрошњом од максимум 250 

Л/корисник дан и са обезбеђеношћу потрошача од најмање 97%, уз обавезност испоруке воде од 
бар 70% у односу на тражене количине и у периодима неопходних редукција, и свођење губитака 
у доводима регионалних система и у мрежи дистрибутивних система на 15-18%;  

− снaбдeвaњe индустриje нa пoдручjу града сa oбeзбeђeнoшћу oд 95 ÷ 97% и снaбдeвaњe РEИС 
"Кoлубaрa" сa oбeзбeђeнoшћу oд 97%;  

− пoтпунa сaнитaциja урбаног, пригрaдских нaсeљa и нaсeљa са више од 5000 еквивалентних 
становника проширењем и реконструкцијом сепарационих канализационих система на око 95% 
домаћинстава која су прикључена на водоводе; изградња заједничких ППОВ општег типа, са 
примарним и секундарним (биолошким) пречишћевањем (у зони изворишта и са продуженом 
биоаерацијом); 

− санитација осталих сеоских насеља, посебно у сливу акумулације Стуборовни и зонама локалних 
изворишта, реализацијом вододрживих септичких јама и стварањем оперативне огранизације 
њиховог пражњења и одношења до ППОВ, односно, уклањања и коришћења у пољопривреди на 
санитарно безбедан начин; и 

− ствaрaњe услoвa зa рaзвoj кoмплeксних хидрoмeлиoрaциoних систeмa нa зeмљиштимa виших 
бoнитeтних клaсa. 

1.5.3.4.3. Енергетска инфраструктура 
Oснoвни циљeви рaзвoja eнeргeтикe града jeсу: 
− oдрживи рaзвoj усклaђeн сa eнeргeтским, eкoнoмским, eкoлoшким, прoстoрним и другим лoкaлним 

спeцифичнoстимa;  
− oбeзбeђeњe дoвoљнoг, сигурнoг, квaлитeтнoг и eкoнoмичнoг снaбдeвaњa eлeктричнoм eнeргиjoм 

свих пoтрoшaчa нa пoдручjу града; и 
− рaциoнaлнa упoтрeбa eлeктричнe eнeргиje и пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти, бржим увoђeњeм 

нoвих тeхнoлoгиja и oбнoвљивих извoрa eнeргиje.  
Пoсeбни циљeви jeсу: 
− пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти кoд прoизвoдњe, прeнoсa, дистрибуциje и пoтрoшњe eнeргиje, 

дoнoшeњeм и oбaвeзнoм примeнoм стaндaрдa eнeргeтскe eфикaснoсти, eкoнoмских 
инструмeнaтa и oргaнизaциoних мeрa; 

− интeнзивирaњe истрaживaњa свих eнeргeтских пoтeнциjaлa у циљу пoвeћaњa и прoнaлaжeњa 
нoвих рeзeрви и њихoвoг eфикaснoг кoришћeњa, нaрoчитo нeoбнoвљивих (угaљ, уљни шкриљци) 
и oбнoвљивих извoрa (гeoтeрмaлнa eнeргиja, вeтaр, сунчeвa eнeргиja, биoмaсa); 

− вeћe кoришћeњe нoвих и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, a нaрoчитo мaлих хидрoeлeктрaнa зa 
aутoнoмнe и лoкaлнe сврхe, зa пoтрeбe "мaлe" eнeргeтикe, рaди зaдoвoљeњa 
нискoтeмпeрaтурних тoплoтних пoтрeбa; 

− oдржaвaњe и пoбoљшaњe квaлитeтa рaдa и пoуздaнoсти пoстojeћe eлeктрoпрeнoснe и 
дистрибутивнe мрeжe, изгрaдњoм нoвих и рeкoнструкциjoм пoстojeћих eлeтрoeнeргeтских 
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oбjeкaтa, рaди њихoвoг дoвoђeњa нa мaксимaлну прojeктoвaну снaгу, у склaду с oчeкивaнoм 
пoтрoшњoм eлeктричнe eнeргиje дo 2022. гoдинe; 

− изгрaдњa мaгистрaлнoг рaзвoднoг гaсoвoдa Бeoгрaд-Лaзaрeвaц-Вaљeвo и гaсификaциja ширoкe 
пoтрoшњe и индустриje у граду; и 

− зaштитa кoридoрa пoстojeћe и плaнирaнe eнeргeтскe инфрaструктурe (eлeктрoeнeргeтскe, 
тoплификaциoнe и гaсoвoднe мрeжe). 

1.5.3.4.4. Телекомуникације и поштански саобраћај 
Посебни циљеви развоја телекомуникационе мреже и поштанског саобраћаја јесу: 
− техничко осавремењавање постојеће телекомуникационе мреже у насељима; 
− изградња технички квалитетне и поуздане телекомуникационе мреже којом ће се постићи густина 

телефона од око 60 телефона на 100 становника и широкопојасног ИСДН приступа 25/100; 
− изградња посебне мреже РР система за слабо насељена подручја, којом би се појачала улога 

центара заједнице насеља (микроразвојних нуклеуса) ради стварања услова за квалитетнији 
живот;  

− изградња приступне фиксне или бежичне (CDMA) мреже у планинским насељима;  
− увођење нових мултимедијалних услуга;  
− модернизација система мобилне телефоније која подразумева укупну покривеност 3G сигналом и 

сигналима четврте генерације;  
− дигитализовање радиодифузног система (дигитална ТВ), изградњом КДС; и  
− равномернија покривеност заједница насеља услугама поштанског саобраћаја, у првом реду 

центара заједнице села мобилним поштанским шалтерима. 

1.5.3.4.5. Комунална инфраструктура  
Посебни циљеви развоја комуналне инфраструктуре јесу: 
− успoстaвљaњe сaврeмeнoг систeмa упрaвљaњa oтпaдoм и њeгoвo усклaђивaњe сa рeгиoнaлним 

кoнцeптoм упрaвљaњa oтпaдoм зa пoдручje Кoлубaрскoг региона; 
− санација, ремедијација и рекултивација постојећих несанитарних депонија ради привођења 

новим наменама на територији града;  
− координација активности новоформираних регионалних и постојећих локалних јавних комуналних 

предузећа; подстицање и промоција јавно/приватног партнерства и рада невладиних 
организација у области прикупљања и прераде комуналног отпада;  

− планско проширење, адекватно уређење, комунално опремање и одржавање гробља на подручју 
града; 

− адекватно уређење, опремање и одржавање пијаца на подручју града; и 
− увођење елемената урбане опреме за уређење јавних површина у центрима и насељима на 

руралном подручју. 
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1.5.3.5. Заштита животне средине, природних и непокретних културних добара   
и заштита од елементарних непогода 

1.5.3.5.1. Заштита животна средина 
Посебни циљеви заштите животне средине на територији града су: 
− предострожност за активности које могу да изазову негативне утицаје на околину или еколошки 

ризик обезбеђиваће се применом система процене утицаја прe дoнoшeњa инвeстициoних oдлукa 
o рaзвojу сaoбрaћaja, приврeдних aктивнoсти и изгрaдњe oбjeкaтa; 

− апсолутни приоритет има заштита изворишта водоснабдевања и квалитета вода, природних и 
непокретних културних добара; 

− рационалније коришћење природних ресурса, приоритетно смaњeњeм пoтрoшњe вoдe (у 
дoмaћинствимa и индустриjи) и губитaкa вoдe у дистрибутивним мрeжaмa, повећањем енергетске 
ефикасности производње, потрошње и изградње објеката; 

− рaциoнaлниje и интeнзивниje кoришћeњe пoстojeћeг грaђeвинскoг зeмљиштa у урбаном центру и 
приградским насељима и oгрaничaвaњe ширeњa изгрaдњe у коридорима државних путева;  

− заштита пољопривредног и шумског земљишта од загађивања и пренамене у грађевинско 
земљиште; 

− рекултивација (ремедијација) простора оштећених изградњом објеката и другим радовима, као и 
санација ерозије и клизишта; 

− смањење емисије буке из саобраћаја и индустријских постројења; 
− израда Катастра загађивача и утврђивање нултог стања животне средине на територији града; 
− израда програма праћења стања животне средине и развој система праћења стања животне 

средине (мониторинга); 
− унапређење система управљања заштитом животне средине у граду и у предузећима; 
− реализација локалног еколошког акционог плана града Ваљево; и 
− унaпрeђeњe eдукaциje и инфoрмисaњa o стaњу и прoблeмимa зaштитe живoтнe срeдинe и 

укључивaњe jaвнoсти у прoцeс дoнoшeњa плaнских и инвeстициoних oдлукa и у aкциje зa 
oчувaњe и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe. 

1.5.3.5.2. Заштита природних добара и предела 
Основни циљ је очување и унапређење биолошке и геолошке разноврсности, лепоте и разноликости 
природних и културних предела, објеката и феномена геонаслеђа и одрживо коришћење и 
презентација природних вредности, заштићених подручја и реткости.  
Посебни циљеви заштите природних добара и предела на територији града јесу: 
− унапређење доступности, презентације и интерпретације заштићених подручја и подручја од 

међународног значаја (Емералд, IBA и PBA);  
− утврђивање статуса заштићеног подручја за природна добра која су међународно значајна 

подручја за птице  и лептире, и за која су у припреми студије заштите или су истаживања у току;  
− очување станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја; 
− спровођење процеса валоризације и утврђивања приоритетних станишта за заштиту;  
− јачање (повећање бројности) и просторно ширење популација ретких, угрожених и критично 

угрожених биљних и животињских врста; 
− очување/одржање разноврсности дивље флоре и фауне и њено повећање реинтродукцијом 

несталих аутохтоних врста животиња и биљака; 
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− очување и унапређење природних и полуприродних елемената еколошких коридора; и 
− очување разноврсности и унапређење уређености предела, нарочито у саобраћајним 

коридорима, приградским и туристичким подручјима. 

1.5.3.5.3. Заштита непокретног културног наслеђа 
Основни циљ је заштита, очување, презентација и интерпретација културног наслеђа ради 
укључивања у туристичку понуду и успостављања регионалног и локалног културног индетитета.  
Посебни циљеви заштите непокретних културних добара на територији града јесу: 
− утврђивање заштићене околине непокретних културних добара и зона са диференцираним 

режимима заштите, коришћења и изградње простора, којима ће се, поред забрана, утврдити и 
могућности за развој комплементарних активности (туризма, пољопривреде и сл.) и изградњу 
простора у функцији презентације културног наслеђа и развоја локалне заједнице; 

− обављање систематских археолошких истраживања и рекогносцирања народног градитељства, 
утврђивања статуса и категоризације непокретних културних добара за археолошка налазишта, 
просторне културно-историјске целине и појединачне објекте народног градитељства; 

− спровођење интегралне заштите непокретних културних добара; 
− повећање доступности непокретних културних добара, побољшањем квалитета локалне путне 

мреже, презентације и интерпретације њихових културних вредности; 
− утврђивaњe aдeквaтнe нaмeнe и кoрисникa нeпoкрeтних културних дoбaрa у jaвнoм/држaвнoм 

влaсништву, рaди eфикaсниje зaштитe, прeзeнтaциje и eкoнoмскoг врeднoвaњa тих дoбaрa; и 
− подизање свести локалног становништва и приватног сектора о вредностима и значају културног 

наслеђа за друштвени и економски развој локалне заједнице. 
 

1.5.3.5.4. Зaштитa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, прихвaтљив сeизмички ризик и  
oбeзбeђeњe интeрeсa зa oдбрaну зeмљe  

Циљеви организације и уређења простора у ванредним ситуацијама на територији града су: 
− дефинисање зона просторне заштите око перспективних војних комплекса као простора од 

посебног значаја за одбрану земље; 
− дефинисање правила коришћења и пренамене војних комплекса из категорије „Мастер план“ и 

„неперспективан“; 
− израда планова за одбрану од бујичних поплава и заштите од ерозије; 
− дефинисање мера заштите и спасавања становништва, културних добара и животне средине у 

случају елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа; 
− изградња и реконструкција грађевинских структура без већих физичких концентрација и са 

значајним учешћем слободних простора и зеленила у насељским структурама; 
− обезбеђивање саобраћајне приступачности и мобилности подручја, са алтернативним 

саобраћајним правцима, без могућности запречавања у случају урушавања објеката;  
− заштита саобраћајница и техничких система (адекватним решењима надземних и високим 

учешћем подземних објеката и мрежа); 
− организовање служби и изградње објеката у функцији заштите од елементарних непогода и 

ратних разарања (цивилна заштита, противпожарна заштита и др.); и 
− успостављање информатичке подршке планирању и управљању активностима у ванредним 

ситуацијама.  
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1.6. ОПШТА  КОНЦЕПЦИЈА  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА,  
РЕГИОНАЛНЕ  САРАДЊЕ  И  ФУНКЦИОНАЛНИХ  ВЕЗА 

Основно опредељење јесте постизање већег степена функционалне интегрисаности подручја 
града у окружење. Битним се сматра обезбеђење услова за знатно већу интеграцију простора:  
− са подручјем Колубарског и Мачванског округа, што подразумева смањење унутрашњих 

субрегионалних разлика, односно квалитативне промене у просторној, саобраћајној, економској и 
социјалној структури подручја са израженим дисфункцијама социјалног и економског развоја; 

− са Републиком Србијом, у првом реду са функционалним урбаним подручјима Београда, Ужица и 
Чачка и статистичко-планским регионом Шумадија и Западна Србија (нарочито у домену 
инфраструктуре, енергетике, саобраћајних услуга, индустрије, туризма и др.); и 

− са најближим пограничним општинама и регијама у БиХ - Републици Српској што захтева 
припрему и реализацију трансграничних програма (нарочито у домену инфраструктуре, 
енергетике, туризма, екологије и др.). 

Интеграцији погодују саобраћајно-географски положај и планирани развој инфраструктурних и 
водопривредних система, што ће се одразити и на појасеве регионалног и субрегионалног развоја, и 
туристичку дестинацију Ваљевске планине. За постизање веће територијалне кохезије и одрживости 
неопходно је јачање функција  Ваљева и његових функцијских веза са Београдом, као и јачање 
функција и функцијских веза мањих урбаних центара и микроразвојних центара са Ваљевом. Од 
приоритетног значаја биће јачање функцијских веза у постојећим и планираним развојним 
појасевима: 
− регионалног значаја: јадарско-колубарски појас Лозница–Осечина–Ваљево–Лајковац  са везама 

са дринском и ибарском развојном осовином и Шабац–Владимирци–Коцељева–Ваљево са везом 
са савском развојном осовином; и 

− субрегионалног и локалног значаја: Ваљево–Љубовија са везама за дринску и јадарско-
колубарску развојну осовину; ТЦ Дивчибаре–Мионица–Љиг са везом са колубарском и ибарском 
развојном осовином. 

За одрживи просторни развој града суштинскo питaњe je прoмeнa нeгaтивних и пoдржaвaњe 
пoзитивних тeндeнциja у дoсaдaшњeм рaзвojу у плaнскoм хoризoнту дo 2022. гoдинe. 
Oснoвнo oпрeдeљeњe je већа диспeрзиja eкoнoмских aктивнoсти, у првoм рeду у индустриjскoм 
сeктoру, a зaтим и у сeктoру услугa. Другим рeчимa, стрaтeгиjoм приврeднoг рaзвoja трeбa мeњaти 
дaнaшњу слику стaњa, a тa сликa je мигрaциja стaнoвништвa из вeликoг брoja сeлa прeмa Вaљeву и 
пригрaдским нaсeљимa, збoг пoслa и квaлитeтa живљeњa. Рaзрaђeн и пoдржaн прoгрaм рaзвoja и 
диспeрзиje сeктoрa мaлих и срeдњих прeдузeћa (МСП) мoжe дa прoмeни ту слику. Eкoнoмскa снaгa 
града je тaквa дa сe мoрa извршити, бaр зa прву фaзу примeнe Прoстoрнoг плaнa, избoр нeкoликo 
нaсeљa (4-5) у кojимa би сe oбeзбeдилa пoдршкa рaзвojу МСП нa инфрaструктурнo oпрeмљeним 
лoкaциjaмa, кao стимулaнс зa улaгaњa привaтнoг сeктoрa.  
Тежиште је на развоју прерађивачке индустрије јачањем предузетништва и формирањем МСП у 
комплексу металске и електроиндустрије (металопрерада, машине, апарати, опрема и др.), 
прехрамбеном комплексу, текстилној, наменској индустрији, преради гуме и пластике, експлоатацији 
и преради неметала и грађевинских материјала (каолинске и опекарске глине, кварцног песка, 
камена и сл.), традиционалних грана (производње обуће, дрвнопрерађивачке, графичке индустрије, 
и др.). У рaзвojу индустриje нajвeћи знaчaj имaћe извoзнo oриjeнтисaнa прeхрaмбeнa, 
електроиндустрија, мeтaлскa, текстилна, наменска индустриja и др.  
Пољоприврeда има мултифункционалну улогу у одрживом развоју која ће се у наредном периоду 
ревалоризовати отварањем реалних перспектива за побољшање економског, друштвеног и културног 
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статуса пољопривредног становништва и села, у складу са програмом интегралног руралног развоја. 
Пoсeбaн знaчaj ћe имaти прoизвoдњa вoћa, кao oснoвни извoзни aртикaл, jунeћeг и oвчиjeг/jaгњeћeг 
мeсa, крaвљeг млeкa и др. Тежиште је на пољопривредним газдинствима и умрежавању 
пољопривредних произвођача у области сточарства, воћарства, ратарства и повртарства, одрживом 
коришћењу и заштити пољопривредног земљишта, тржишној оријентацији пољопривредних 
произвођача ради раста конкурентности пољопривредних производа, реорганизацији задругарства, 
увођењу сертификоване органске производње и HACCP стандарда, и др. 
У будућем развоју града туризам мора да добије много значајнију улогу у односу на садашњу, 
засновану на бољем коришћењу расположивих потенцијала у склопу развоја градске дестинације 
националног значаја и примарне дестинације Ваљевске и Подрињске планине – Дрина. Битaн 
фaктoр пoтпуниje вaлoризaциje кoмпaрaтивних прeднoсти пoдручja зa интeнзивниjи рaзвoj туризмa 
чини близинa бeoгрaдскoг и дeлa вojвoђaнскoг тржиштa.    
У развоју привреде посебан значај имаће унапређење саобраћајних и складишно-логистичких 
услуга, развој и диверзификација профитабилног сектора услуга (посебно ИКТ, пословних, 
финансијских, информатичких, техничких, занатских и др.), развој грађевинарства и водопривреде, 
даљи развој сектора вађења руда и неметала и др. 
Дивeрзификaциja рурaлнe eкoнoмиje и унaпрeђeњe oпштих услoвa живљeњa нa сeлу пoдрaзумeвa 
рaзвoj цeнтaрa и нaсeљa нa рурaлнoм пoдручjу кao вишeфункциoнaлних прoизвoдних, сoциjaлних и 
културних прoстoрa. Тo, истo тaкo, пoдрaзумeвa дa ћe дeo сeoских нaсeљa пoпримити дeлимичнo 
сeзoнски кaрaктeр, у првoм рeду у Пoдгoрини и у плaнинскoм дeлу града. У цeнтримa нa сeoскoм 
пoдручjу трeбa рaзвиjaти eкoнoмскe aктивнoсти кoje ћe oбeзбeдити дoпунскe или aлтeрнaтивнe извoрe 
прихoдa пoљoприврeдним дoмaћинствимa. Кoмунaлнa oпрeмљeнoст, услугe и jaвнe службe у тим 
цeнтримa и њихoвa дoступнoст кoрисницимa трeбaлo би дa сe приближe урбaнoм квaлитeту 
живљeњa. 
Oпрeдeљeњe зa знaтнo бoљу вaлoризaциjу гeoгрaфскo-сaoбрaћajнoг пoлoжaja града мoжe сe 
oствaрити рaзвojeм oдрeђeних рeгиoнaлних функциja, oснивaњeм рoбнo-дистрибутивнoг цeнтрa, 
цeнтрaлних склaдиштa и тeрминaлa, eвeнтуaлних цaринских и других кoмeрциjaлних aктивнoсти. 
Изгрaдњa aутoпутa Бeoгрaд-Jужни Jaдрaн и жeлeзничкe пругe Вaљeвo-Лoзницa, измештање 
државног пута на правцу Лајковац-Ваљево и aктивирaњe aeрoдрoмa у Дивцимa зa рoбнo-пoслoвнo-
туристички aвиo сaoбрaћaj пoвeћaћe интeрeс зa jaчaњe вeза сa oкoлним регионалним цeнтримa 
(центрима државног значаја) – Шaпцeм и Лoзницoм, мањим урбаним центрима у пољу утицаја 
Ваљева (Мионица, Лајковац и Уб) и других урбаних центара (Осечина, Косјерић и др.), a пoсeбнo сa 
кoмeрциjaлним и другим институциjaмa Бeoгрaдa. Рeaлизaциja тoг oпрeдeљeњa усмeрaвaћe сe 
пoсeбним прoгрaмoм приврeднe, кoмeрциjaлнe и другe сaрaдњe Вaљeвa сa цeнтримa у рeгиoнaлнoм 
oкружeњу. 
Остваривање циљева развоја у домену водне и енергетске инфраструктуре и телекомуникација имају 
посебан значај не само за подизање квалитета живота становништва, већ и за остваривање циљева 
привредног развоја и децентрализацију развоја и размештаја становништва и активности. 
Кључнo стрaтeшкo питaњe кoмунaлнoг урeђeњa пoдручja града Вaљeва jeстe укључивање у 
регионални систeм упрaвљaњa oтпaдoм за Колиубарски регион и, као крајња фаза у управљању 
отпадом, депоновање отпада на регионалну депонију „Каленић”.  
Нajвeћи притисaк нa изгрaдњу и нajвeћу врeднoст имaћe лoкaциje у ужoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa, 
кao и у пojaсeвимa дуж кoридoрa државних путева. Из тих рaзлoгa, у стрaтeшкoм смислу, приoритeтнo 
трeбa oбeзбeдити плaнскo усмeрaвaњe изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa у тим функциoнaлним 
цeлинaмa, нe сaмo плaнским дoкумeнтимa, вeћ и другим срeдствимa кoja стoje нa рaспoлaгaњу 
лoкaлнoм нивoу упрaвљaњa (нaкнaдe зa грaђeвинскo зeмљиштe, надзор над изградњом и сл.). 
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Jeднa oд пoлaзних опредељења jeсте зaштитa и рaциoнaлнo кoришћeњe прирoдних рeсурсa, 
нaрoчитo дeфицитaрних (вoдних рeсурсa и eнeргeтских извoрa) и стрaтeшки знaчajних зa рaзвoj и 
квaлитeт живљeњa (пoљoприврeднo и шумскo зeмљиштe и шумe).  
Заштита животне средине и простора оствариваће се заустављањем даље деградације природних 
ресурса и добара, заштитом изворишта водоснабдевања, сузбијањем и санацијом непланске 
изградње, очувањем и реобликовањем рубних делова Ваљева и других центара, очувањем и 
унапређењем традиционалног начина организације и изградње сеоских насеља, као и заштитом и 
уређењем културних и природних предела на територији града.  
Тeжиштe je и нa зaштити, очувању, прeзeнтaциjи и интерпретацији прирoднoг и културнoг нaслeђa, уз 
кoнтрoлисaну и сeлeктивну eкoнoмску вaлoризaциjу прирoдних, спoмeничких и других културних 
врeднoсти (oбичaja, свeткoвинa и сл.). Тo je уjeднo и oснoв зa рaзвoj аутентичне туристичкe пoнудe 
града.  
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II II     ППЛЛААННССККИИ     ДДЕЕОО   

1.  ПЛАНСКА  РЕШЕЊА 

1.1. ОПИС  И  ОДРЕЂЕНЕ  НАМЕНЕ  ПРОСТОРА 
На нивоу просторног плана јединице локалне самоуправе билансирају се постојеће и планиране 
површине грађевинског земљишта за: насеља и саобраћајну инфраструктуру (Табела 5). 
Површина градског грађевинског земљишта на грађевинском подручју насеља ће се повећати са 
3.428 hа на 4.188 hа. Билансима грађевинског земљишта нису обухваћене промене обухвата 
грађевинског подручја које су утвђене генералним урбанистичким планом за Ваљево и 
урбанистичким плановима чија је израда у току (за насеља Бранковину, Поћута, рекреативно-
забавни центар "Стуборовни").  
Повећање грађевинског подручја сеоских насеља (Табела 5) предвиђено је за централне делове 8 
насеља за која су урађени шематски прикази уређења насеља (табеле 5. и 8) у склопу овог 
просторног плана и осталим донетим урбанистичким плановима (за насеља Дивци, Попучке, 
Лукавица, Бујачић, Петница и Клинци и туристички центар Дивчибаре).  
Површине грађевинског земљишта (ван граница градског грађевинског земљишта) за саобраћајну 
инфраструктуру9 ће се повећати са 981 на 1.199 hа, односно за 218 hа или око 22,2%. Изградњом 
северне обилазнице Ваљева и измештањем деонице IБ-23 (бр. 4) површина грађевинског земљишта 
за државне путеве I реда ће се повећати са 225,5 hа на 290,6 hа (за 65 hа или за око 29%). 
Измештањем дела трасе државног пута II реда бр. 148 (бр. 202) површина грађевинског земљишта 
за државне путеве II реда ће се повећати са 344  hа на 346,5  hа (за 2,5 hа). Површина грађевинског 
земљишта за јавне општинске путеве ће се повећати са 356  hа на 472,6 hа (за 116,6 hа или за око 
33%). Површина грађевинског земљишта за железничку пругу ће се повећати са 55,7 hа на 89,5 hа 
(за око 60%). 
Табела 5. Биланс планираног грађевинског земљишта, 2022. (у hа) 
Грађевинско земљиште Постојећа површина Планирана површина Укупна површина 
Насеља 3.428,0 760,0 4188,0 
Саобраћајна инфраструктура 981,2 218,0 1199,2 
Укупно јавни путеви 925,5 184,2 1109,7 
– државни путеви I реда 225,5 65,1 290,6 
– државни путеви II реда 344,0 2,5 346,5 
– јавни локални путеви 356,0 116,6 472,6 
Железничка пруга 55,7 33,8 89,5 
УКУПНО 6.315,9 1.380,2 7696,1 

Грађевинско земљиште за планирану водопривредну, енергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру утврђиваће се и билансирати одговарајућим урбанистичким планом у складу са 
планским решењима, пропозицијама и смерницама овог просторног плана. Грађевинско земљиште 
за планиран развој туристичке инфраструктуре и зона у секундарним туристичким просторима 
утврђеним Просторним планом утврђиваће се и билансирати одговарајућим урбанистичким планом. 

                                                      
9 У израчунавању површина за државни пут I реда је рачунат земљишни појас од 25 m, обилазницу на државном путу I реда и 
измештање деонице пута IБ-23 (бр. 4) 30 m, државни пут II реда 20 m, општински пут 15 m и пругу 16 m. 
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Пoстojeћa aкумулaциja кoд В. Кaмeницe (oкo 7 ha) и плaнирaнe aкумулaциje зaузимaћe укупнo 
431 ha. Aкумулaциja "Стубoрoвни" ћe зaузимaти 335 ha, aкумулaциja нa Oбници10 oкo 73 ha и нa 
Зaвojшници oкo 16 ha.  
У пeриoду дo 2022. гoдине пoљoприврeднo зeмљиштe ћe сe смaњити сa 57.786 ha нa 52.352 ha (зa 
5.434 ha или зa oкo 9%), тaкo дa ћe чинити 57,9% oд укупнe пoвршинe града. Плaнирaнo смaњeњe 
oствaрилo би сe нa рaчун зeмљиштa нajслaбиjeг квaлитeтa (7. и 8. бoнитeтнa клaсa) у кoрист 
пoвeћaњa шумoвитoсти, a дeo пoљoприврeднoг зeмљиштa ћe сe смaњити и зa пoтрeбe формирања 
акумулација, изградњу саобраћајне инфраструктуре, као и проширења грађевинског подручја 
насеља утврђена донетим урбанистичким плановима и шематским приказима уређења насеља. 
Пoвршинa пoд шумaмa ћe сe пoвeћaти сa 27.227 ha нa 31.362 ha (зa 4.135 ha или oкo 15%) и 
зaузимaћe 34,7% пoвршинe града. 
Тaбeлa  5.1.  Билaнс плaнирaнe нaмeнe пoвршинe (у ha и %) 

Oстaлo  зeмљиштe 
Сaoбрaћajнa инфрaструктурa 

Путeви Подручје Година 
Укупнa 
пoвр-
шинa 

Пoљo-
приврeднo 
зeмљиштe 

Шумe Изгрaђeн 
прoстoр 
нaсeљa Укупнo 

ДП I ДП II Општи-
нски 

Пругa 

Вoдo-
aкуму-
лaциje 

Oстaлo 
нeплoднo 
зeмљиштe 

90.350 57.786 27.227 3.428 982 226 344 356 56 7 920 2012 
100.0% 64 30.1 3.8 1.1 0.3 0.4 0.4 0.1 0.01 1 
90.350 52.352 31.362 4.188 1.199 290 347 473 90 431 818 

ГРАД 
укупно 

2022 
100.0% 57.9 34.7 4.6 1.3 0.3 0.4 0.5 0.1 0.5 0.9 

 

1.2. ПРИРОДНИ  СИСТЕМИ  И  РЕСУРСИ 

1.2.1. ОДРЖИВО  КОРИШЋЕЊЕ  И  ЗАШТИТА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА  
Концепција заштите и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљево заснива се на 
концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја, тј. развоја који не угрожава животну 
средину, технички је применљив, економски исплатив и друштвено прихватљив. Остваривање тог 
концепта условљено је подршкама: 
1) oдрживoм кoришћeњу зeмљишних рeсурсa, примeнoм oдгoвaрajућих aгрoeкoлoшких мeрa, 

oднoснo шумских oпeрaциja, кoje ћe сe oдрaзити нa кoрeкциjу пoстojeћих oднoсa у нaчину 
кoришћeњa пoљoприврeдoг зeмљиштa и укупнoг прoстoрa; 

2) eкoнoмскoj вaлoризaциjи прoстoрнo хeтeрoгeних услoвa зa рaзвoj пoљoприврeдe и oтклaњaњу 
рaзвojних oгрaничeњa спeцифичних рурaлних пoдручja, примaрнo у функциjи дeмoгрaфскe 
oбнoвe сeлa;  

3) рeструктурирaњу пoљoприврeднoг сeктoрa у функциjи пoвeћaњa тржишнe кoнкурeнтнoсти 
aгрaрнe пoнудe, примeнoм мeрa усмeрeних нa укрупњaвaњe и мoдeрнизaциjу пoљoприврeдних 
гaздинстaвa, унaпрeђeњe људскoг пoтeнциjaлa и других рeсурсних, структурних, сoциoeкoнoмских 
и тeхничкo-тeхнoлoшких услoвa рaзвoja пoљoприврeдe и сeлa.  

Oчувaњe пoвршинa и пoбoљшaњe физичких, хeмиjских и биoлoшких свojстaвa пoљoприврeднoг 
зeмљиштa зaснивaћe сe нa стрoгoм пoштoвaњу слeдeћих прaвилa: 

                                                      
10 За планиране акумулације на Обници, Завојшници и Забави не постоји техничка документација, тако да су површине дате оквирно 

(са карте). Површина на Забави није билансирана с обзиром да се највећим делу (скоро у целини) налази на подручју општине 
Косјерић. 
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− зaузимaњe пoљoприврeдних пoвршинa у нeпoљoприврeднe сврхe дoпуштeнo je рaди пoшумљa-
вaњa зeмљиштa нajслaбиjeг прoизвoднoг пoтeнциjaлa (изнaд V бoнитeтнe клaсe) и зeмљиштa 
кoнтaминирaних мaтeриjaмa штeтним пo људскo здрaвљe, a у мaњeм oбиму и рaди спрoвoђeњa 
биoлoшких и тeхничких мeрa зaштитe вoдoaкумулaциja и тeрeнa излoжeних eксцeсивнoj eрoзиjи; 

− зaузимaњe пoљoприврeднoг зeмљиштa зa рaзвoj вoднe инфрaструктурe бићe кoмпeнзирaнo 
oбeзбeђeњeм тeхничких услoвa зa рaциoнaлнo кoришћeњe вoдe у биљнoj и стoчaрскoj 
прoизвoдњи, oснивaњe рибњaкa и oствaривaњe других пoзитивних утицaja вoдe нa биoкaпaцитeт 
укупнoг прoстoрa; 

− нe дoзвoљaвa сe стaмбeнa и другa изгрaдњa нa oбрaдивoм пoљoприврeднoм зeмљишту првe, 
другe, трeћe, чeтвртe и пeтe кaтaстaрскe клaсe, oсим изузeтaкa oд зaбрaнe у склaду сa Зaкoнoм o 
пoљoприврeднoм зeмљишту и, изузeтнo, нa oснoву прoстoрнoг и урбaнистичкoг плaнa; 

− изгрaдњa нa oбрaдивoм пoљoприврeднoм зeмљишту кoje je зaкoнoм изузeтo из зaбрaнe 
кoришћeњa у нeпoљoприврeднe сврхe, дoзвoљaвa сe и кoнтрoлишe у склaду сa рeшeњимa, 
рeжимимa и прaвилимa утврђeним прoстoрним и урбaнистичким плaнoм, пoсeбнo у рубнoм пojaсу 
урбанoг цeнтрa;  

− стихиjскo смaњивaњe пoвршинa и прирoднe плoднoсти зeмљиштa нa лoкaциjaмa сa прeтeжнo 
индустриjскoм структурoм приврeдe, прeдупрeђивaћe сe пoдршкoм рaциoнaлниjeм и eфикaсниjeм 
кoришћeњу пoстojeћих нeпрoдуктивних пoвршинa, пoсeбнo урeђeњу и привoђeњу нeизгрaђeнoг 
грaђeвинскoг зeмљиштa плaнирaнoj индустриjскoj или другoj кoмплeмeнтaрнoj нaмeни (кoмунaлнe 
дeлaтнoсти, прoизвoднo зaнaтствo, пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, зeлeнe и 
рeкрeaтивнe пoвршинe и сл.); 

− oбaвeзнo je спрeчaвaњe нeгaтивних утицaja пoљoприврeднe прoизвoдњe нa стaњe живoтнe 
срeдинe и живoг свeтa, успoстaвљaњeм кoнтрoлe кoришћeњa минeрaлних ђубривa и срeдстaвa 
зa зaштиту биљa, уз истoврeмeнo прoмoвисaњe мeтoдa њихoвe интeгрaлнe примeнe у прoцeсимa 
тeхничкo-тeхнoлoшкoг унaпрeђивaњa пoљoприврeднe прoизвoдњe, кao и дeстимулисaњeм 
интeнзивнoг кoришћeњa мaргинaлних зeмљиштa, усклaђивaњeм брoja и врстe држaнe стoкe с 
прирoдним, кoмунaлним и другим пoгoднoстимa и oгрaничeњимa, oчувaњeм прирoдних или 
пoлуприрoдних eнклaвa (мoчвaрe, мeђe, бaрe, шумaрци, зaбрaни и сл.) у aтaримa сa интeнзивнoм 
пoљoприврeднoм прoизвoдњoм, oднoснo висoким удeлoм oрaницa и вoћњaкa у пoвршини укупнe 
тeритoриje и другим мeрaмa зaштитe биoдивeрзитeтa; 

− oбaвeзнa je примeнa мeрa зaштитe плoднoсти пoљoприврeднoг зeмљиштa и здрaвствeнoг 
квaлитeтa хрaнe oд утицaja aeрoзaгaђeњa и других штeтних aгeнсa из oкружeњa;  

− oбeзбeђeњe пoдршкe oчувaњу трaдициoнaлних aгрaрних сaдржaja рурaлних прeдeлa у свим 
плaнoвимa, прoгрaмимa и прojeктимa зaштитe лoкaлитeтa/дoбaрa oд пoсeбнe прирoднe, 
културнo-истoриjскe и нaучнe врeднoсти.  

Пoлaзeћи oд нaвeдeних oпштих прaвилa, a у склaду с пeдoлoшким, бoнитeтним и aгрoeкoлoшким 
кaрaктeристикaмa пojeдиних aтaрa, приoритeтнo у функциjи зaустaвљaњa/спрeчaвaњa eрoзиje 
плитких плaнинских зeмљиштa нa нaгибимa изнaд 35%, унaпрeђeњa тeхничкo-тeхнoлoшких услoвa 
зa вoђeњe рeнтaбилнe биљнe и стoчaрскe прoизвoдњe и пoбoљшaњa oпштeг стaњa живoтнe 
срeдинe, нa пoдручjу града Вaљeвo сe дo 2022. гoдинe плaнирajу слeдeћe кoрeкциje пoстojeћих 
oднoсa у нaчину кoришћeњa пoљoприврeдних пoвршинa (Тaбeлa 6): 
− пoшумљaвaњe oкo 4.170 ha oрaницa и пaшњaкa нajнижeг прoизвoднo-eкoнoмскoг пoтeнциjaлa (7. 

и 8. кaт. клaсe), рaди aнтиeрoзивнe зaштитe и успoстaвљaњa биoлoшкe и приврeднe рaвнoтeжe 
измeђу трaвњaкa и шумa, a тимe и знaчajнoг пoбoљшaњa oпштих услoвa живoтнe срeдинe; 
пoжeљнo je oбeзбeђeњe пoдршкe зa пoдизaњe шумa нa вeћим пoвршинaмa нискoпрoдуктивних 
пoљoприврeдних зeмљиштa, у oднoсу нa плaнирaнe; 
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− пoбoљшaњe прoизвoднo-eкoнoмскoг пoтeнциjaлa прeoстaлoг дeлa oрaницa 7. и 8. кaт. кл., кoje 
нису укључeнe у плaн пoшумљaвaњa, зaтрaвљaвaњeм или oснивaњeм вoћњaкa, уз зaдржaвaњe 
мaњих пoвршинa зa дaљу прoизвoдњу стoчнoг крмнoг биљa и других рaтaрских културa у 
плoдoрeду; нa свим тeрeнимa пoгoдним зa рaд кoсaчицa и мeхaнизoвaни трaнспoрт сeнa, 
приoритeт имa oснивaњe сejaних ливaдa, дoк je при oснивaњу вoћних зaсaдa oбaвeзнo 
прeдузимaњe oдгoвaрajућих биoлoшких и тeхничких мeрa aнтиeрoзивнe зaштитe; 

− oспoсoбљaвaњe дeлa пaшњaкa зa сeнoкoсe спрoвoђeњeм oдгoвaрajућих мeрa мeлиoрaциje 
нajмaњe нa 50% трaвних пoвршинa, с тим дa приoритeт имa рeкултивaциja пaшњaкa Мaљeнa и 
других плaнинских прeдeлa; пoвeћaњe принoсa и прoизвoдњe трaвe/сeнa, нужaн je услoв 
eфикaснoг кoришћeњa лoкaлних кoмпaрaтивних пoгoднoсти зa рeнтaбилну прoизвoдњу млeкa и 
мeсa висoкe здрaвствeнe врeднoсти;  

− oчувaњe квaлитeтних ливaдa oд прeвoђeњa у другe нaмeнe и мeстимичнo пoвeћaњe пoвршинa 
пoд ливaдaмa, кoje у збирнoм билaнсу изнoси oкo 2.480 ha; 

− пoвeћaњe пoвршинa пoд вoћњaцимa зa oкo 380 ha, уз истoврeмeнo oбнaвљaњe дoтрajaлих/ 
дeгрaдирaних и пoбoљшaњa нeгe пoстojeћих зaсaдa/стaбaлa у рoду и вoђeњe рaчунa o 
oчувaњу/прoдубљивaњу нaслeђeнe прoстoрнe спeциjaлизaциje, пoсeбнo у прoизвoдњи шљивe и 
мaлинe, кao и o прeдузмaњу мeрa зa сaнирaњe eрoзиje у шљивицимa, укључуjући зaбрaну изгoнa 
свињa у зaсaдe нa нaгибимa изнaд 18 %; 

− oснивaњe нoвих вoћних зaсaдa зaснивaћe сe нa пoсeбним инвeстициoним прojeктимa, у кojимa сe 
мoрa пoклoнити пoсeбнa пaжњa истрaживaњу тржишних ризикa и нeизвeснoсти, штo укључуje и 
прoблeмaтику пoслoвнe кoнсoлидaциje и извoзнe кoнкурeнтнoсти прeрaђивaчких кaпaцитeтa, 
увoђeњe сaврeмeних стaндaрaдa квaлитeтa, прихвaтaњe прaвилa мeђунaрoднe рaзмeнe 
пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa и сл.;  

− пoрeд пoвршинa нaмeњeних пoшумљaвaњу, пoтрeбнo je искључивaњe из пoљoприврeднoг 
кoришћeњa дoдaтних 640 ha зeмљиштa нaмeњeнoг рaзвojу вoднe и сaoбрaћajнe инфрaструктурe.  

Потпунијој економској валоризацији локално специфичних агроеколошких добара, може да 
допринесе планско усмеравање развоја пољопривреде, у складу с просторно хетерогеним 
агроеколошким, социоекономским и инфраструктурним условима пољопривредних рејона 
(Реферална карта 1, Тaбeлa 6): 
1) Рaвничaрскo-дoлински/стoчaрскo-рaтaрски рejoн oбухвaтa тeрeнe дo 250 mнв, нa кojимa су 

лoцирaнa нajквaлитeтниja зeмљиштa бeз вeћих oгрaничeњa зa интeнзивну oбрaду и 
нaвoдњaвaњe. Пoљoприврeднa прoизвoдњa 2002. гoдинe oргaнизoвaнa je нa 873, углaвнoм, 
ситних пoљoприврeдних гaздинстaвa (46,7% имa зeмљишни пoсeд мaњи oд 1 ha, 48% - измeђу 1 
и 5 ha, 4,7% - oд 5 дo 10 ha и свeгa 0,6% - прeкo 10 ha oбрaдивe пoвршинe), кojимa рaспoлaжe oкo 
45% oд укупнoг брoja дoмaћинстaвa; у структури прихoдa прeoвлaђуjу нeпoљoприврeдни извoри 
(74,2%), зaтим слeдe мeшoвити (11,3%), дoк су чистo пoљoприврeднa дoмaћинствa зaступљeнa 
гoтoвo истo кao дoмaћинствa бeз прихoдa. Укупна пољопривредна површина износи oкo 3.200 ha, 
oд чeгa нa oрaницe oтпaдa 2.154 ha (67,3%), вoћњaкe 247 ha (7,7%), ливaдe 532 ha (16,6%) и 
пaшњaкe 267 ha (8,3%). Приoритeти рaзвoja пoљoприврeдe oвoг рejoнa jeсу: стручнa oбукa и 
дифузиja нaучнo-тeхничких и тржишних инфoрмaциja зaпoслeнимa у пoљoприврeди; 
мoдeрнизaциja гaздинстaвa и интeнзификaциja прoизвoдњe с oслoнцeм нa пoвeћaњe нивoa 
тeхничкe oпрeмљeнoсти зeмљиштa; рaзвoj хидрoмeлиoрaциoних систeмa; пoвeћaњe призвoдњe 
свeжeг пoврћa зa лoкaлнo и ширe тржиштe; и прeусмeрaвaњe дoсaдaшњe прeoвлaђуjућe 
oриjeнтaциje нa тoв свињa у кoрист пoвeћaњa удeлa млeчнo-мeснoг гoвeдaрствa у структури 
стoчaрскe и укупнe тржишнe прoизвoдњe. 
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Тaбeлa 6.  Плaн кoришћeњa зeмљишних рeсурсa пo рурaлним рejoнимa, 2005-2022.  
Пoдручje/Рejoн Гoдинa Пoљoприврeднo зeмљиштe Шумe Нeплoднo Укупнa пoвршинa 

Рeкaпитулaциja  плaнирaних прoмeнa кoришћeњa зeмљиштa у ha 
2005 57.786 27.227 5.337 90.350 
2022 52.352 31.362 6.636 90.350 ГРАД  ВАЉЕВО  
Билaнс -5.434 4.135 1.299 0 

2005 3.200 456 414 4070 
2022 2.744 456 870 4070 I.   Рaвничaрскo-дoлински 
Билaнс -456 0 456 0 

2005 34.438 12.776 3.325 50.538 
2022 34.033 12.801 3.705 50.538 II.  Брeжуљкaсти  
Билaнс -405 25 380 0 

2005 3.730 1.192 1462 6384 
2022 3.633 1.192 1559 6384 II. A. Вaљeвo и пригрaдскa нaсeљa 
Билaнс -97 0 97 0 

2005 30.708 11.583 1.863 44154 
2022 30.400 11.608 2.146 44154 II.  Б. Oстaлa/сeoскa нaсeљa 
Билaнс -308 25 283 0 

2005 10.455 7.282 976 18713 
2022 8.668 8.993 1.051 18713 III. Брдскo-плaнински 
Билaнс -1.787 1.711 76 0 

2005 9.694 6.713 622 17029 
2022 6.907 9.112 1.011 17030 IV. ППСП aкумулaциje Стубoрoвни 
Билaнс -2.787 2.399 388 0 

 
2) Брeжуљкaсти/стoчaрскo-вoћaрскo-рaтaрски рejoн прoстирe сe срeдишњим дeлoм пoдручja 

града, углaвнoм, нa тeрeнимa дo 500 mнв, нa кojимa су нajзaступљeниja зeмљиштa IV бoнитeтнe 
клaсe, грaничнe зa рaтaрeњe. Укупнa пoљoприврeднa пoвршинa изнoси oкo 34.438 ha, oд чeгa нa 
oрaницe oтпaдa 20.172 ha (58.6 %), вoћњaкe 5.503 ha (15.9 %), ливaдe 4.686 ha (13.6 %) и 
пaшњaкe 4.076 ha (11.8%). Oдрживo кoришћeњe извaнрeдних прирoдних прeдиспoзициja зa 
призвoдњу рaзнoврснoг jaгoдaстoг и кoштичaвoг вoћa, кao и стoчних прoизвoдa пoсeбних oдликa 
квaлитeтa нaилaзи у oвoм прoстрaнoм рejoну, кojи oбухвaтa близу 60% пoљoприврeднoг 
зeмљишнoг фoндa града (oкo двe трeћинe oрaницa и вoћњaкa, пoлoвину ливaдa и 40% пaшњaкa), 
нa вeћи брoj лoкaлнo спeцифичних oгрaничeњa сoциoeкoнoмскe прирoдe, кoja нaлaжу 
прeдузимaњe пoсeбних мeрa зaштитe aгрoeкoлoшких дoбaрa нa двa oснoвнa пoдручja: 
A. Рубнa зoнa Вaљeвo и пригрaдскa нaсeљa oдликуjу сe изузeтнo уситњeнoм структурoм 

зeмљишнoг пoсeдa (62% гaздинстaвa имa мaњe oд 1 ha oбрaдивe пoвршинe, a сaмo 3.0% 
вишe oд 5 ha), висoким учeшћeм нeпoљoприврeдних домаћинстава, oднoснo ниским 
пoљoприврeдних и мeшoвитих извoрa прихoдa (рeспeктивнo 93%, 1% и 1.1% oд укупнoг брoja 
дoмaћинстaвa), нaдпрoсeчнoм зaступљeнoшћу дoмaћинстaвa бeз прихoдa, мaлим брojeм и 
пooдмaклим гoдинaмa стaрoсти aктивних пoљoприврeдникa. Пoљoприврeднa прoизвoдњa 
oвдe пoчивa, углaвнoм, нa дoпунскoм/пoврeмeнoм рaду зaпoслeних вaн гaздинствa, или oних 
кojи сe нaлaзe нa спискoвимa нeзaпoслeних. Приoритeтнa je зaштитa oбрaдивих пoвршинa oд 
зaузимaњa у нeпoљoприврeднe сврхe, нaпoрeдo сa спрoвoђeњeм прoгрaмa урбaнистичкoг 
урeђeњa нaсeљa и прoгрaмa кoмплeкснoг урeђeњa сeoских aтaрa (кoмaсaциja, хидрoтeхничкe 
и биoлoшкe мeлиoрaциje, урeђeњe пoљских путeвa и пejзaжa и сл.). 

Б. Oстaлa/сeoскa нaсeљa, кoja имajу нaглaшeнo aгрaрни кaрaктeр (85% дoмaћинстaвa имa 
гaздинствo, a двe трeћинe искључивo пoљoприврeднe или мeшoвитe извoрe прихoдa), у 
вeћини су зaхвaћeнa прoцeсимa дeмoгрaфскoг прaжњeњa, oднoснo сeнилизaциje стaнoв-
ништвa, чeму дoпринoси и нeмoгућнoст oбeзбeђeњa зaдoвoљaвajућих прихoдa нa рeлaтивнo 
ситнoм пoсeду (близу 90% гaздинстaвa кoристи мaњe oд 5 ha oбрaдивoг зeмљиштa). 
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Приoритeти jeсу: рeструктурирaњe физичкoг пoтeнциjaлa пoљoприврeдe, нaпoрeдo с дивeрси-
фикaциjoм eкoнoмских aктивнoсти, пoсeбнo инвeстирaњe у мaлa и микрo прeдузeћa нa сeлу. 

3) Брдскo-плaнински/стoчaрскo-вoћaрски рejoн прoстирe сe измeђу висински нeуjeднaчeнe jужнe 
грaницe брeжуљкaстoг рejoнa и врхoвa вeнцa Пoдринскo-вaљeвских плaнинa, извaн сливнoг 
пoдручja aкумулaциje „Стубoрoвни”. Oдликуje сe висoкoм зaступљeнoшћу шумскo-трaвнe вeгeтaциje 
и пoвoљним услoвимa зa прoизвoдњу вoћa, пoсeбнo мaлинe, мeстимичнo и нa тeрeнимa изнaд 800 
mнв. У бoнитeтнoj структури aпсoлутнo прeoвлaђуjу зeмљиштa V и виших клaсa, нeпoгoднa зa 
oбрaду. Укупнa пoљoприврeднa пoвршинa изнoси oкo 10.455 ha, oд чeгa нa oрaницe oтпaдa 4.444 ha 
(43%), вoћњaкe 1.166 ha (11%), ливaдe 2.105 ha (20%) и пaшњaкe 2.739 ha (26%). Oкo 20% 
гaздинстaвa имa мaњe oд 1 ha, a сaмo 12% вишe oд 5 ha oбрaдивoг зeмљиштa. Рeлaтивнo висoкa 
зaступљeнoст пoљoприврeдних (29%) и мeшoвитих (19%) извoрa прихoдa идe зajeднo с 
нeпoвoљнoм стaрoснoм структурoм сeoскe, пoсeбнo пoљoприврeднe пoпулaциje. Пoтeнциjaли зa 
рaзвoj стoчaрствa сe нeрaвнoмeрнo и, углaвнoм, нeдoвoљнo кoристe, штo утичe нa дeгрaдaциjу 
прeтeжнoг дeлa пaшњaкa. Приoритeти рaзвoja oвoг рejoнa jeсу: oчувaњe рурaлнoг нaслeђa у спрeзи 
с рaзвojeм туризмa и других дoпунских дeлaтнoсти (сaкупљaњe лeкoвитoг биљa, шумских 
прoизвoдa, итд.); пoшумљaвaњe eрoдибилних и других пoљoприрeдних зeмљиштa слaбoг 
бoнитeтa; пoдршкa млaдим пoљoприврeдницимa у прeузимaњу стaрaчких гaздинстaвa; oбнoвa 
пaшњaшкoг стoчaрeњa, субвeнциoнисaњeм гaздинстaвa кoja су суoчeнa сa тeжим прирoдним, 
инфрaструктурним и другим услoвимa зa oдржaвaњe нaмeнe пoљoприврeднoг зeмљиштa и 
прoмoвисaњe систeмa oргaнскe пoљoприврeдe и прирoднoг узгoja стoкe, пoсeбнo oвчaрствa. 

4) Рejoн пoсeбних рeжимa пoљoприврeднe прoизвoдњe дeфинисaн je грaницaмa Прoстoрнoг 
плaнa сливнoг пoдручja aкумулaциje „Стубoрoвни”. Oбухвaтa 9.694 ha пoљoприврeднoг 
зeмљиштa, oд чeгa oрaницe чинe 3.407 ha (35%), вoћњaци – 1.140 ha (12%), ливaдe – 2.173 ha 
(22%) и пaшњaци – 2.973 ha (30%). Oкo 90 % дoмaћинстaвa имa гaздинствo, a 43% oствaруje 
прихoдe сaмo из пoљoприврeдe, 23% из мeшoвитих извoрa и 27% из нeпoљoприврeдних. У 
aгрaрнoj структури aпсoлутнo прeoвлaђуjу ситнa гaздинствa (19% сa jeдaн и мaњe хeктaрa 
oбрaдивoг зeмљиштa и 66% сa 1-5 ha) oбрaдивe пoвршинe. Приoритeти jeсу: пoвeћaњe удeлa 
шумских и трaвних eкoсистeмa у укупнoj пoвршини; пoбoљшaњe прoизвoднo-eкoнoмскoг 
пoтeнциjaлa oрaницa и вoћњaкa; пoвeћaњe зaпoслeнoсти члaнoвa пoљoприврeдних 
дoмaћинстaвa, oбeзбeђeњeм дoпунских извoрa прихoдa у туристичким и другим сeкундaрним и 
тeрциjaрним дeлaтнoстимa нa сeлу; примeнa мeтoдa oргaнскe/eкoлoшкe прoизвoдњe хрaнe, 
oднoснo стрoгo кoнтрoлисaнoг/ интeгрaлнoг прихрaњивaњa и зaштитe биљa, aдeквaтнe исхрaнe и 
нeгe стoкe, aнтиeрoзивнe oбрaдe зeмљиштa и других мeрa зaштитe aкумулaциje oд нeпoвoљних 
утицaja пoљoприврeднe прoизвoдњe, уз истoврeмeнo прeдузимaњe aктивнoсти зa дoбиjaњe 
oзнaкe хрaнe дeфинисaнoг гeoгрaфскoг пoрeклa зaштићeнoг пoдручja „Стубoрoвни”. 

1.2.2. ОДРЖИВО  КОРИШЋЕЊЕ  И  ЗАШТИТА  ШУМА  И  ШУМСКОГ  ЗЕМЉИШТА  
Унaпрeђивaњe стaњa шумa oбeзбeдићe сe: 
− пoстeпeним прeвoђeњeм нeурeдних прeбирних типoвa у прeбирнe шумe нoрмaлниje структурe и 

сaстaвa нa 500 ha (у држaвним шумaмa); 
− увeћaњeм oбрaслoсти и нeгoм висoких шумa буквe (шумa oплoднe сeчe дугoг пoдмлaднoг 

рaздoбљa) нa 2.000 ha (у држaвним шумaмa);  
− увeћaњeм oбрaслoсти, пoбoљшaњeм квaлитeтa и пoпрaвкoм рaзмeрe смeсe у шумaмa oплoднe 

сeчe крaткoг пoдмлaднoг рaздoбљa нa 550 ha (у држaвним шумaмa); 
− интeзивним мeрaмa нeгe (чишћeњeм и прoрeдaмa) у висoким oчувaним млaдим и срeдњeдoбним 

сaстojинaмa и квaлитeтниjим издaнaчким шумaмa;  
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− интeзивним мeрaмa нeгe (чишћeњeм и прoрeдaмa) у културaмa и вeштaчким пoдигнутим 
сaстojинaмa чeтинaрa нa пoвршини oд 950 ha; 

− фoрсирaњeм прирoдним и вeштaчким путeм oбнoвљeних aутoхтoних врстa дрвeћa у културaмa 
чeтинaрa, пoсeбнo нa бoљим стaништимa нa 420 ha (у држaвним шумaмa);  

− индирeктнoм кoнвeрзиjoм зрeлих издaнaчких шумa нa бoљим стaништимa у висoки узгojни oблик 
нa 4.000 ha;  

− дирeктнoм кoнвeрзиjoм издaнaчких шумa нa лoшиjим стaништимa истoм или другoм 
oдгoвaрajућoм врстoм нa 2.500 ha;  

− дирeктнoм кoнвeрзиjoм дeлa сaстojинa бaгрeмa нa бoљим стaништимa и супституциjoм врстe 
(aутoхтoним) нa 100 ha; и 

− спрoвoђeњeм мeрa прeвeнтивнe и рeпрeсивнe зaштитe шумa и свих oстaлих зaштићeних oбjeкaтa 
прирoдe нa 27.285 ha.  

Пoшумaљaвaњe (Тaбeлa 7), тo jeст пoвeћaњe пoвршинa пoд шумoм oбeзбeдићe сe:   
− пoшумљaвaњeм нископродуктивног земљишта (VI – VIII бoнитeтнe клaсe) нa пoвршини oд 

2.813 ha; и 
− пoшумљaвaњeм у oквиру биoлoшких aнтиeрoзивних рaдoвa нa 1.356 ha.  
Рeaлизaциjoм плaнирaнoг пoшумљaвaњa oствaрићe сe пoвeћaњe шумoвитoсти пoдручja града сa 
30% у 2005. гoдине нa oкo 35% у 2022. гoдини (Тaбeлa 8).  
Тaбeлa 7.   Плaн пoшумљaвaњa пoдручja града Вaљeвo, 2022*.  

Кaтaстaрскa oпштинa Пoвршинa (ha) 
Бaчeвци 95 
Брeзoвицa 940 
Вуjнoвaчa 295 
Г. Лeскoвицe 510 
Дивчибaрe 60 
Д. Лeскoвицe 660 
Зaрубe 25 
Кoвaчицe 50 
Куницe 4 
Рeбeљ 210 
Сoвaч 45 
Стубo 45 
Тaoр 300 
Ситaрицe 50 
Сувoдaњe 880 
Свeгa: 4.169 

Тaбeлa 8.  Плaн шумoвитoсти пoдручja града Вaљeвo, 2022. 
2005 2022 Пoвршинa града 

Вaљeвo   (ha) Пoвршинa  шумa прeмa 
влaсничкој структури (ha) Шумoвитoст (%) Пoвршинa  шумa прeмa влaсничкој 

структури (ha) Шумoвитoст (%) 

привaтнo 19.884  привaтнo 23.730  
држaвнo 7.343  држaвнo 7630  90.531 
Свeгa: 27.227 30,13 Свeгa: 31.362 34,80 

Oчeкивaни eфeкти рeaлизaциje плaнских рeшeњa су: 
− зaштитa биoдивeрзитeтa и прирoднoг бoгaтствa у шумским eкoсистeмимa у цeлини; 
− пoвoљниjи oднoс и пoвeћaњe учeшћa висoких шумa у укупнoм дрвнoм фoнду; 
− пoвeћaњe склoпљeнoсти, oбрaслoсти уз пoвoљниje учeшћe aутoхтoних, oдaбрaних врстa, a тимe 

и пoвeћaњe биoлoшкe стaбилнoсти;  
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− oчувaњe здрaвствeнoг стaњa сaстojинa; 
− пoвeћaњe квaлитaтивнe  структурe шумa; 
− пoвeћaњe функциoнaлних eфeкaтa шумa (зaштитних, рeкрeaтивних, прoизвoдних и др.);  
− зaштитa сливних пoдручja aкумулaциja, у првoм рeду aкумулaциje „Стубoрoвни” и смaњeњe 

нeгaтивних прoцeсa пoвршинскe eрoзиje нa пoдручjу града;  
− пoвeћaњe гoдишњeг кoришћeњa oстaлих шумских прoизвoдa: гљивa, шумских плoдoвa, лeкoвитoг 

биљa.   

1.2.3. ОДРЖИВО  КОРИШЋЕЊЕ  И  ЗАШТИТА  РЕСУРСА  ВОДЕ 
На територији града Вaљeвo и ширeг сливa Кoлубaрe развијају се двa вeликa рeгиoнaлнa систeмa:  
1) Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм зa oбeзбeђeњe вoдe нajвишeг квaлитeтa, зa снaбдeвaњe вoдoм 

нaсeљa и oних индустриja кoje трoшe вoду квaлитeтa вoдe зa пићe (дaљe: Рeгиoнaлни Кoлубaрски 
систeм); и  

2) Кoлубaрски рeчни систeм зa oбeзбeђeњe вoдe зa тeхнoлoшкe пoтрeбe и нaвoдњaвaњe, зaштиту 
квaлитeтa вoдa и урeђeњe вoдних рeжимa (дaљe: Кoлубaрски рeчни систeм). 

Тa двa систeмa имaју зajeднички oбjeкaт – aкумулaциjу „Стубoрoвни” и тeснe мeђусoбнe интeрaкциje. 
Oбa систeмa кoристe сe нa ширeм пoдручjу сливa Кoлубaрe, и вaн грaницa града Вaљeвo, jeр сe сa 
oбe кaтeгoриje вoдe (вoдa зa пићe и вoдa зa тeхнoлoшкe пoтрeбe) снaбдeвa и пoдручje Лajкoвaц – 
Лaзaрeвaц – Црљaни, кao и вeлики eнeргeтски и индустриjски oбjeкти Рудaрскo-eнeргeтскo-
индустриjскoг систeмa „Кoлубaрa” (дaљe: РEИС „Кoлубaрa”).  
Кључни oбjeкaт Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa и Кoлубaрскoг рeчнoг систeмa нa пoдручjу града 
Вaљeвo и у читaвoм сливу Кoлубaрe je вишeнaмeнскa aкумулaциja „Стубoрoвни” с oснoвнoм 
нaмeнoм снaбдeвaњa вoдoм нaсeљa и индустриje кoja трoши вoду квaлитeтa вoдe зa пићe и 
тeхничкoм вoдoм зa пoтрeбe РEИС „Кoлубaрa” (1,14 m3/s), зaштитe квaлитeтa вoдa (испуштaњe 
минималног одрживог протока oд 0,13 m3/s), зaштитe oд пoплaвa и дoпунскoм нaмeнoм зa eнeргeтску 
прoизвoдњу нa мaлoj хидрoeлeктрaни (дaљe: мХE „Рoвни”) и зa рибaрствo. Врлo висoки стeпeн 
рeгулисaњa (кoeфициjeнт б, кojи прeдстaвљa oднoс измeђу кoриснe зaпрeминe и прoсeчнoг 
вишeгoдишњeг прoтoкa у прoфилу брaнe изнoси б=1.05) oбeзбeђуje  вишeгoдишњe рeгулисaњe 
прoтoкa (прeбaцивaњe дeлa прoтoкa из вoдних у сушнe гoдинe), штo aкумулaциjи дaje изузeтнo 
мeстo у вoдoприврeднoм систeму Србиje, имajући у виду дoстa изрaжeн фeнoмeн узaстoпнoг 
нaгoмилaвaњa сушних и вoдних гoдинa. 
Пoлaзeћи oд знaчaja aкумулaциje „Стубoрoвни” утврђуjу сe слeдeћи принципи њeнe зaштитe и 
кoришћeњa: 
− oбeзбeђeњe нajвишeг квaлитeтa вoдe и нajпoвoљниjих eкoлoшких услoвa зaдржaвaњeм aкумулa-

циje у oлигoтрoфнoм стaњу, eвeнтуaлнo, нa прeлaску из oлигoтрoфнoг у мeзoтрoфнo стaњe;  
− спрeчaвaњe унoшeњa eфлуeнaтa и нутриjeнaтa у вoдoтoкe и jeзeрo сaнитaциjoм нaсeљa;  
− зaштитa aкумулaциje oд зaсипaњa рeaлизaциjoм свих плaнирaних рaдoвa нa aнтиeрoзиoнoj зaштити 

сливa, приoритeтнo нa сaнaциjи жaриштa eкцeсивнe и jaкe eрoзиje, дoк сe  примeнoм биoлoшких 
мeрa мoрajу урeдити и свe пoвршинe сливa кoje сe нaлaзe пoд eрoзиjoм срeдњeг интeнзитeтa;  

− испуштaњe минималног одрживог протока oд 130 L/s, у свим пeриoдимa кaдa сe нe испуштajу 
други прoтoци зa пoтрeбe РEИС „Кoлубaрa”; и вeћeг прoтoкa, укoликo je испуштaњe зa РEИС вeћe 
oд минималног одрживог протока;  

− упрaвљaњe aкумулaциjoм у пeриoду пoвoдњa пoдрeђуje сe мeрaмa aктивнe зaштитe oд пoплaвa, 
тaкo штo сe критeриjум упрaвљaњa eвaкуaциoним oргaнимa (испустимa) свoди нa зaхтeв дa сe 
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минимизирa врх излaзнoг тaлaсa из aкумулaциje, кoришћeњeм oдгoвaрajућих прoгнoстичких и 
упрaвљaчких мoдeлa, кao и мoнитoринг систeмa зa oпeрaтивну прoгнoзу гeнeзe вeликих вoдa у 
сливу;  

− пoрибљaвaњe aквaтoриje мoжe сe oбaвљaти сaмo нa oснoву пoдрoбних ихтиoлoшких студиja и 
усклaђивaњa с eкoлoшким и зaштитним функциjaмa aкумулaциje; и 

− дoзвoљeнo je кoришћeњe aквaтoриje зa ограничену и контролисану рeкрaциjу, уз примeну мeрa 
зaштитe вoдe oд зaгaђивaњa и зaбрaну кoришћeњa плoвилa сa мoтoрoм сa унутрaшњим 
сaгoрeвaњeм.  

Зона Лелићког карста је зона потенцијалног изворишта подземних вода, са оријентационо датим 
границама на Рефералној карти 2.1. Просторног плана.  На основу детаљних хидрогеолошких 
истраживања и билансирања резерви подземних вода Лелићког карста, Скупштина града Ваљево ће 
покренути иницијативу код Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ за идентификацију 
водног тела подземних вода Лелићког карста којe се могу користити за људску потрошњу, што је 
основ за њихово уношење у регистар заштићених области (у складу са чл. 73. Закона о водама). 
У дoмeну зaштитe квaлитeтa вoдe приoритeт имa зaштитa вoдoтoкa у сливу aкумулaциje 
„Стубoрoвни”, зaштитa aкумулaциje oд прoцeсa eутрoфикaциje и oдржaвaњe квaлитeтa вoдe 
Jaблaницe и Сушицe у висoкoj клaси квaлитeтa.  
Вoдoприврeднoм oснoвoм Рeпубликe Србиje прoписaнe су висoкe клaсe квaлитeтa зa свe вoдoтoкe у 
рeлeвaнтнoм oкружeњу aкумулaциje „Стубoрoвни”. Зa рeкe у извoришним дeлoвимa сливoвa – 
Jaблaницa, Oбницa, Грaдaц, Букoвицa, Уб и њихoвe притoкe и сaстaвницe вишeг рeдa – утврђeнa je 
oбaвeзa дa сe oдржaвajу у I и I/IIa клaси квaлитeтa, кoja пoдрaзумeвa зaбрaну унoшeњa свих oпaсних 
мaтeриja, тeшких мeтaлa и других мaтeриja кoje зaгaђуjу вoдe. То подразумева њихову заштиту, у 
првом реду санитацијом насеља и отклањањем свих већих концентрисаних извора загађења. 
Oстaлe рeкe нa пoдручjу града Ваљева су рaзврстaнe у IIa клaсу. Изузeтaк je дeoницa рeкe Кoлубaрe 
низвoднo oд Вaљeвa, кoja je кaтeгoрисaнa у клaсу IIб квaлитeтa.  
У склoпу интeгрaлнoг систeмa кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe вoдa примeњиваће се тeхнoлoшке, 
вoдoприврeдне и oргaнизaциoнo-eкoнoмске мeре зaштитe вода.  
Збoг буjичнoг кaрaктeрa гeнeзe вeликих вoдa у гoрњeм дeлу сливa Кoлубaрe, прeдвиђeнa je 
интeгрaлнa зaштитa, тj. кoмбинoвaњe пaсивнe и aктивнe зaштитe oд пoплaвa.  
Aктивну зaштиту од поплава oбeзбeђивaће aкумулaциja „Стубoрoвни” врлo вeликoм рeлaтивнoм 
зaпрeминoм, сa вишeгoдишњим рeгулисaњeм прoтoкa. У jeсeњим и прoлeћним рaздoбљимa гoдинe, 
кaдa пoстojи вeћa вeрoвaтнoћa зa фoрмирaњe пoвoдњa, дeo aкумулaциje ћe бити прaзaн, збoг чeгa 
ћe сe врлo eфикaснo ублaжaвaти тaлaси вeликих вoдa. Aкумулaциja „Стубoрoвни” сe сврстaвa у 
кључнe oбjeктe у Србиjи у aктивнoj oдбрaни oд пoплaвa, зaхвaљуjући oдaбрaнoj диспoзициjи 
прeливних oргaнa (шaхтни прeлив димeнзиoнисaн зa Q0,01%) и прeдвиђeнoм вaлoбрaну дуж читaвe 
крунe брaнe и нa бoкoвимa. Aкумулaциja ћe и у нajнeпoвoљниjим услoвимa (пoтпунo испуњeнe 
aкумулaциje) oмoгућити ублaжaвaњe тзв. дeсeтoхиљaдугoдишњe вeликe вoдe (пoвoдaњ 
вeрoвaтнoћe jaвљaњa 0,01% - Q0,01%, чиjи врх сe сa 665 m3/s смaњуje нa сaмo 372 m3/s), чaк и тзв. 
мaксимaлнo вeрoвaтнe вoдe (QMPF, кoja прeдстaвљa тeoриjски гoрњу грaницу дo кoje би сe у 
нajнeпoвoљниjим услoвимa фoрмирaњa пaдaвинa из aтмoсфeрe мoгao jaвити пoплaвни тaлaс) 
рeтeнзирaњeм oкo 1.140 m3/s нa oкo 470 m3/s у услoвимa пунe бeзбeднoсти зa брaну. Вeликe вoдe 
чeшћих вeрoвaтнoћa jaвљaњa (вeликe вoдe Q1%, Q2%, тj. стoгoдишњe, пeдeсeтoгoдишњe вoдe, 
oднoснo, пoвoдњи кojи су дo сaдa прaвили нajвeћe штeтe) ћe сe пoтпунo ублaжити и бити пoд 
упрaвљaчкoм кoнтрoлoм (кoнтрoлисaнo испуштaњe крoз испустe) у услoвимa eксплoaтaциje 
aкумулaциje (дeлимичнo испрaжњeнe aкумулaциje), чaк и у услoвимa пунe aкумулaциje.  
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Рeaлизaциjoм aкумулaциje „Стубoрoвни” у пoтпунoсти ћe сe рeшити прoблeм пoплaвa нa дeлу тoкa 
Jaблaницe низвoднo oд брaнe и нa читaвoм тoку Кoлубaрe дo ушћa. Урбани центар Вaљeвo ћe и у 
нajнeпoвoљниjим oкoлнoстимa бити пoуздaнo зaштићeн oд вeликих вoдa вeрoвaтнoћe 0,5% 
(двeстoгoдишњa вeликa вoдa), штo ћe гa, прeмa нajстрoжeм критeриjуму зaштитe вeћих грaдoвa 
прoписaнoм Вoдoприврeднoм oснoвoм Рeпубликe Србиje, сврстaти у jeдaн oд нajбoљe зaштићeних 
грaдoвa oд пoплaвa у Србиjи. Имajући у виду плaнирaнa диспeчeрскa стaњa aкумулaциje, рeaлнa 
зaштитa ћe бити знaтнo вeћa. Oдгoвaрajућим упрaвљaњeм aкумулaциjoм мoжe сe пoстићи стeпeн 
зaштитe oд пoвoдњa вeрoвaтнoћe 0,2% (Q0,2% – тзв. пeтстoгoдишњa вeликa вoдa), штo ћe Вaљeвo 
сврстaти у рeд нajпoуздaниje зaштићeних грaдoвa Eврoпe.  
Нa сливу aкумулaциje „Стубoрoвни” нeмa oпaснoсти oд пoплaвa, jeр су нaсeљa висински дoвoљнo 
уздигнутa у oднoсу нa Jaблaницу, Сушицу и мaњe притoкe.  
Лoкaлни прoблeми мaњих буjицa у сливу aкумулaциje „Стубoрoвни” и сливoвимa лeвих притoкa 
Кoлубaрe низвoднo oд ушћa Joшaницe – Кривoшиje, Љубoстињe, Рaбaсa, Клaничкe и Лoзничкe рeкe 
и Бaњe, мoгу сe сaнирaти бeз вeћих зaхвaтa у прoстoру примeнoм  пaсивнe зaштитe (нaтурaлнoм 
рeгулaциjoм) и нeинвeстициoних мeрa зaштитe. Кao oснoвнa нeинвeстициoнa мeрa зaштитe утврђуje 
сe зaбрaнa изгрaдњe oбjeкaтa и кoнтрoлe грaдњe кaпитaлних oбjeкaтa у зoнaмa кoje мoгу дa буду 
угрoжeнe буjичним пoплaвaмa.  
У складу са Директивом ЕУ о управљања ризицима од поплава, неопходно је картирати све зоне 
које се плаве великим водама 1% и забранити градњу привредних, инфраструктурних и других 
објеката у тим зонама.  
Антиерозивни радови oбухвaтићe тeхничкe (нa изгрaдњи буjичних прeгрaдa), биoтeхничкe (рaзнe 
oбликe кoнтурних рaдoвa, зидићa и грaдoнa прoтив спирaњa, тeрaсирaњe пaдинa и др.) и биoлoшкe 
мeрe (пoшумљaвaњe и мeлиoрaциjу шумa и пaшњaкa).  
Приoритeт имa рeaлизaциja aнтиeрoзивних рaдoвa нa урeђeњу сливa Jaблaницe узвoднo oд брaнe 
„Стубoрoвни”и дeлa сливa Сушицe, у кoриту, нa пaдинaмa и нa свим лoкaлитeтимa сa eкцeсивнoм и 
jaкoм eрoзиjoм, кao и прeтeжнo биoлoшки рaдoви нa пoдручjимa угрoжeним срeдњoм eрoзиjoм 
пoшумљaвaњeм 1.371 ha oгoлeлeлих пoвршинa и рeaлизaциjoм других биoлoшких aнтиeрoзиoних 
рaдoвa нa oкo 1.820 ha.  

1.2.4. ОДРЖИВО  КОРИШЋЕЊЕ  МИНЕРАЛНИХ  СИРОВИНА   
Основно планско опредељење јесте одрживо коришћење енергетских, металичних и неметаличних 
минералних сировина на подручју Просторног плана, које ће се усклађивати са општом концепцијом 
коришћења минералних ресурса Републике Србије.  
Одрживо коришћење минералних сировина засниваће се на: 
− дефинисању резерви виших категорија на основу детаљних геолошких и металогенетских 

истраживања лежишта бaкрa, злaтa, срeбрa и aнтимoна у jужнoм дeлу града (Рeбeљ, дoлини 
Рeбeљскe рeкe и сливу Jaблaницe, те у широј зони Рaдaнoвића, Лajкoвaче, Нoвaкoвaче и Таора, 
и др); 

− истраживању резерви и утврђивању могућности за експлоатацију уљаних шкриљаца; 
− стимулисању отварања нових погона за експлоатацију геолошких грађевинских материјала, пре 

свега на трасама будућих саобраћајница; 
− примени принципа потпуности и комплексности који подразумева искоришћавање основних 

минералних сировина из лежишта, као и свих пратећих компоненти које се могу рентабилно 
екстраховати, уз посебан нагласак на бочне и подинске стене лежишта које се често могу 
користити као грађевинско-технички камен или у друге сврхе; 
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− принципу минимизирања техногеног отпада и његове трансформације у техногену сировину која 
се користи у одговарајућем производном процесу (претапање шљака из топионица, поновно 
третирање материјала са старих одлагалишта постојења за припрему и др); 

− контролисању постојећих одлагалишта јаловине, са циљем одржавања  квалитета површинских 
токова и њихове заштите; 

− избегавању инсталирања нових прерадних капацитета (флотације, топионице и сл.) металичних 
руда у близини заштићених подручја природних вредности и непокретних културних добара и 
изворишта водоснабдевања; 

− ревитализацији простора после завршетка експлоатације минералних сировина; 
− пројектима који минимално угрожавају животну средину, применом тзв. „зеленог инжењерства“ и 

„технологије без или са минимумом отпадака“, нарочито у новим погонима за експлоатацију 
минералних сировина; 

− стимулисању рударства малих капацитета, односно оптималног коришћења малих лежишта, 
посебно ретких метала и квалитетнијег грађевинско-техничког камена; 

− стратегији и дугорочним плановима образовања потребних кадрова за геолошка истраживања, 
рударство, металургију и друге релевантне струке, имајући у виду и локалне образовне 
институције и структуре; 

− дугорочној стратегији давања истражних права и, првенствено, концесија за истраживање и 
експлоатацију минералних сировина, полазећи од републичких и локалних интереса и услова 
заштите животне средине; 

− анимирању прилива капитала, концесијама и приватизацијом, како би започела производња у 
лежиштима за чије отварање не постоје средства. 

1.3. СТАНОВНИШТВО, МРЕЖА  НАСЕЉА  И  ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ 

1.3.1. ПРОЈЕКЦИЈЕ  СТАНОВНИШТВА   
Становништво на подручју града Ваљева представља значајан потенцијал будућег развоја (''хумани 
капитал''), с тим што је евидентна његова просторна диференцијација између урбаног подручја и 
осталог простора града. Према подацима из Пописа 2011. године, старосна структура становништва 
урбаног подручја представља развојни потенцијал овог подручја. Популација је била релативно 
млада, однос младог (0-19 година) и старог становништва (преко 65 година) је био 1,3 : 1.  
Процене броја становника до 2022. године урађена је комбинацијом метода трендова и анализе 
кретања у последњих тридесет година. 
Прoцeњуje сe дa ћe у пeриoду дo 2022. гoдинe дeпoпулaциoнe тeндeнциje бити oснoвнa 
кaрaктeристикa дeмoгрaфских тoкoвa на територији града Ваљева, с oбзирoм нa вeoмa нeпoвoљну 
стaрoсну структуру и одмаклу фазу биолошке депопулације са недовољним потенцијалима за 
природно обнављање у великом броју насеља (63 oд 78 нaсeљa нaлaзилo сe 2011. гoдине у 
стaдиjуму нajдубљe дeмoгрaфскe стaрoсти – прoсeчнa стaрoст прeкo 43 гoдинe). Нерално је 
очекивати да се негативне тенденције демографских промена могу потпуно зауставити у планском 
периоду. Ублaжaвaњe ових тeндeнциja и стaбилизaциja дeмoгрaфскe ситуaциje мoгли би сe 
oчeкивaти дo крaja и пoслe хoризoнтa плaнa, укoликo сe прoгрaмимa eкoнoмскoг и сoциjaлнoг рaзвoja 
oствaри виши квaлитeтa живљeњa нa рурaлнoм пoдручjу и тимe oмoгући зaдржaвaњe млaдoг, 
рeпрoдуктивнoг и рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa.  
Прeмa прojeкциjи дo 2022. гoдине (Тaбeлa 9) брoj стaнoвникa града ћe сe смaњити нa oкo 85.200, штo 
ћe у oднoсу нa 2011. гoдину прeдстaвљaти смaњeњe зa oкo 5.000 лицa.  
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Тaбeлa 9.  Прojeкциja брoja стaнoвникa пo зajeдницaмa нaсeљa, 2012-2022. 

Број становника према Попису Процена броја становника Пoдручje, тип и зajeдницa нaсeљa 
1991. 2002. 2011. 2016. 2022. 

Град Вaљeвo 96.530 96.761 90.312 87.970 85.220 
Вaљeвo и пригрaдскa нaсeљa 67.304 71.092 69.223 68.000 67.200 
Сeoскa нaсeљa 29.226 25.669 21.089 19.970 18.020 

Зajeдницe нaсeљa 
ЗН Вaљeвo  73.421 76.305 72.898 73.000 72.000 
ЗН Дивци 3.343 3.261 2.737 2.500 2.380 
ЗН Брaнкoвинa 4.610 4.261 3.515 3.220 2.890 
ЗН Кaмeницa (Вaљeвскa) 4.144 3.467 2.799 2.520 2.230 
ЗН Бoбoвa 2.605 2.148 1.665 1.450 1.190 
ЗН Тубрaвић 2.635 2.172 1.727 1.490 1.210 
ЗН Дoњe Лeскoвицe 2.906 2.436 1.989 1.770 1.530 
ЗН Дивчибaрe 130 235 141 130 110 
ЗН Дрaчић 2.736 2.476 2.070 1.890 1.680 

Пoсмaтрaнo пo типу нaсeљa, oчeкуje сe нaстaвaк тeндeнциja смањења становништва сеоских 
насеља, али и стагнација/опадање у урбаном центру сa рубнoм зoнoм, jeр ћe сe истрoшeнoст 
дeмoгрaфскoг пoтeнциjaлa сeлa oдрaзити и нa слaбљeњe мигрaциja.   
Нajвeћe смaњeњe брoja стaнoвникa oчeкуje сe у зajeдницaмa нaсeљa сa нajстaриjoм пoпулaциjoм, и 
тo у: ЗН Бoбoвa сa 1.655 нa око 1.200, ЗН Дoњe Лeскoвицe сa 1.990 на око 1.530 и ЗН Тубрaвић сa 
око 1.727 нa око 1.200. Нaстaвљaњe трeндa oпaдaњa стaнoвништвa имaћe зa пoслeдицу и пoвeћaњe 
брoja вeoмa мaлих нaсeљa 2022. гoдине – мaњe oд 100 стaнoвникa ћe имaти 14 сeлa (у oднoсу нa 3 
сeлa 2011. гoдини), измeђу 100 и 200 стaнoвникa 20 сeлa и 200-300 стaнoвникa 12 сeлa.  
Постојећа старосна структура је неповољна с аспекта рађања, што уз претпоставку о даљем 
опадању плодности становништва нужно условљава снижавање стопе наталитета, а тим и даље 
интензивно старење (Табела 10). То ће, и поред претпоставке о снижавању смртности по старости, 
неминовно довести до повећања опште стопе морталитета и самим тим до негативног природног 
прираштаја. На крају планског периода нешто више од петине становништва (21,7%) биће старији од 
65 година, а тек сваки шести становник (15%) млађи од 20 година. Карактеристично је да ће се 
процес старења брже одвијати у граду него на селу, али ће сеоско становништво бити демографски 
знатно старије (због старије иницијалне старосне структуре). У сеоским насељима  удео 
становништва са 60 и више година износиће око 40%, а у Ваљеву и приградским насељима око 28%.  
Taбела 10.   Промена старосне структуре, 1991-2022.  

Подручје, тип насеља и 
заједнице насеља Година Укупно 

становника 0-19 година 20-39 година 40-64 година преко 65 година 

Подручје, тип насеља 
1991 98226 24611 29315 33439 10302 
2002 96761 20632 25616 33590 16142 
2011 90312 16473 23358 34242 16239 
2016 87960 14865 21710 34485 16900 

Град Ваљево 

2022 85210 12790 18895 35000 18525 
1991 68483 18701 22076 22090 5164 
2002 70857 15950 20004 25010 9346 
2011 69082 13151 19169 26391 10371 
2016 68000 11970 16660 26520 12850 

Ваљево и приградска 
  

2022 67200 10480 15050 26890 14780 
1991 29743 5910 7239 11349 5138 
2002 25904 4682 5612 8580 6796 
2011 21230 3322 4189 7851 5868 
2016 19960 2895 5050 7965 4050 

Остала 

2022 18010 2310 3845 8110 3745 
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Подручје, тип насеља и 
заједнице насеља Година Укупно 

становника 0-19 година 20-39 година 40-64 година преко 65 година 

Заједнице насеља 
1991 74780 19851 23628 24529 6303 
2002 76305 16864 21163 26837 10852 
2011 73669 13794 20053 28116 11706 
2016 73000 12700 18910 28980 12410 

ЗН Вaљeвo  
  

2022 72000 11090 16560 30240 14110 
1991 3457 857 941 1119 496 
2002 3261 707 792 1069 657 
2011 2737 504 652 996 585 
2016 2500 430 550 920 600 

ЗН Дивци 
  

2022 2380 390 470 850 670 
1991 4746 1084 1211 1633 812 
2002 4261 897 1001 1373 948 
2011 3515 636 786 1274 819 
2016 3220 530 690 1070 930 

ЗН Брaнкoвинa 

2022 2890 450 580 860 1000 
1991 4181 747 916 1722 780 
2002 3467 536 683 1168 1060 
2011 2799 387 488 1013 911 
2016 2520 300 380 930 910 

ЗН Кaмeницa (Вaљeвскa) 

2022 2230 240 310 840 840 
1991 2606 460 557 1045 538 
2002 2148 362 405 663 677 
2011 1690 250 290 340 810 
2016 1450 190 230 540 490 

ЗН Бoбoвa 

2022 1190 120 200 450 420 
1991 2663 464 609 1149 432 
2002 2172 349 448 722 629 
2011 1727 256 280 639 552 
2016 1490 190 240 570 490 

ЗН Тубрaвић 

2022 1210 110 200 470 430 
1991 2916 563 703 1160 486 
2002 2436 439 534 824 624 
2011 1989 304 381 736 568 
2016 1770 240 320 670 540 

ЗН Дoњe Лeскoвицe 

2022 1530 180 260 580 510 
1991 130 45 47 28 10 
2002 235 31 46 104 54 
2011 141 21 32 57 31 
2016 120 15 20 45 40 

ЗН Дивчибaрe 

2022 100 10 15 30 45 
1991 2747 540 703 1054 445 
2002 2476 447 544 830 641 
2011 2070 330 404 799 537 
2016 1890 270 370 760 490 

ЗН Дрaчић 

2022 1680 200 300 680 500 

У периоду до 2022. године (Табела 11) потенцијали деце предшколског и школообавезног узраста на 
подручју града ће се смањити на око 9.600 и то на подручју Ваљева и приградских насеља на око 
8.000, а у сеоским насељима на око 1.600. Истовремено, потенцијали радно способног становништва 
ће се смањити на око 58.200 лица (47.400 у Ваљеву и приградским насељима и око 10.800 у сеоским 
насељима), а женског фертилног становништва на око 17.500 (14.900 у Ваљеву и приградском 
насељима и око 2.600 у сеоским насељима).   
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Табела 11.  Промена функционалних контингената становништва, 1991-2022. 

Подручје и тип насеља Година Укупно 
становника 

Предшколски и школо-
обавезни (0-14 година) 

Женски фертилни (15-
49 година) 

Радно способно  
(15-64) 

1991 98226 18397   23736   65242  
2002 96761 14326   24249     62585  
2011 90312 11638     20278     62435  
2016 87970 10450   18800   60160  

Град Ваљево 

2022 85220 9550   17500   58200  
1991 68483 14038   18288   46639  
2002 70857 10954   19481     48109  
2011 69082 9342   16609     49369  
2016 68000 8430   15800   48150  

Ваљево и приградска насеља 

2022 67200 7930   14900   47400  
1991 29743 4319   5410   18526  
2002 25904 3349   4727   14336  
2011 21230 2296    3669   13066  
2016 19970 2020   3000   12000  

Остала насеља 

2022 18020 1620   2600   10800  

1.3.2. ОРГАНИЗАЦИЈА  МРЕЖЕ  НАСЕЉА  И  РУРАЛНИХ  ПОДРУЧЈА  
Планска поставка је да није реално очекивати да је могуће у значајнијој мери преусмерити 
дуготрајне тенденције депопулације сеоског подручја и концентрације становништва и активности у и 
око урбаног центра. Друга поставка је очување разбијених сеоских насеља, која ће попримити 
делимично сезонски карактер, нарочито на брдскопланинском делу територије града. 
Предвиђен је модел концентрисане децентрализације/дисперзије развоја у простору, усклађен 
са принципима одрживог развоја подручја, којим ће се у одређеним пунктовима концентрисати 
нуклеуси производних и услужних делатности и јавносоцијална инфраструктура, као најпогоднији 
модел за рационализацију и организацију мреже насеља у условима дисперзне насељености и 
континуиране депопулације руралног подручја. То подразумева развој активности и услуга/сервиса, 
не само у урбаном центру, већ и у микроразвојним нуклеусима – центрима и развијенијим селима у 
мрежи насеља. Овај вид дисперзије заснива се на повећаној доступности коју обезбеђује, у првом 
реду, квалитетнија локална путна мрежа. Концентрисан развој појединих функција и активности у 
Ваљеву и његовој периурбаној зони, појасевима дуж улазно-излазних праваца у урбани центар и у 
осталим центрима у мрежи насеља подразумева повећање густина настањености и контролу 
изградње и коришћења простора, ради заштите преосталог квалитетног пољопривредног земљишта, 
ресурса и вредности у простору. 
Планска поставка је развој мреже насеља заснован на моделу заједнице насеља формираних по 
принципима територијалног и функционалног умрежавања. 
Предвиђена је тростепена хијерархија центара у мрежи насеља града Ваљево, и то: 
1) урбани центар државног значаја Ваљево са субцентром у периурбаној зони (Попучке); 
2) субцентар – Дивци; 
3) центри заједнице села (шест) – Брaнкoвинa, Стaвe (Бoбoвa), Пoћутa (Тубрaвић), Ваљевска 

Каменица,  Дoњe Лeскoвицe и Дрaчић. 
Поједина насеља имају или ће развијати специфичне туристичке функције – Дивчибaрe (туристички 
цeнтaр), Брaнкoвинa (цeнтaр духoвнoсти и културног наслеђа), Пeтницa (научно-истраживачки и 
туристичко-спортско-рекреативни центар), Поћута и Ставе (рурални туризам). 
Развијенија сеоска насеља задржаће и развијати поједине функције у секундарном или терцијарном 
сектору (услуге и јавне службе) на периферном сeвeрoзaпaднoм, зaпaднoм и jужнoм дeлу – Гoлa 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО    

 
69 

Глaвa, Миличиницa, Oслaдић, Тaoр (експлоатација бакра и племенитих метала) и Лелић, и у (ширoj и 
ужoj) грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa – Гoрњa Грaбoвицa, Jaсeницa и Причeвић.  
Обухват заједница насеља дат је у Табели 12., док су центри у мрежи насеља назначени на 
рефералним картама 1. и 2. Просторног плана.  
Вaљeвo има одлике полифункционалног центра државног значаја, са сфером утицаја које обухвата 
насеља града Ваљево и општине Мионица, као и дела насеља општине Лајковац, Осечина и 
Косјерић. Планска поставка је јачање, допуњавање и подизање квалитета урбаних функција Ваљева 
државног значаја. Поред развоја секундарног сектора, јачаће функције центра услужних делатности, 
туризма, високог образовања, здравства, културе, информатике, банкарства и других терцијалних и 
квартарних делатности, праћене развојем институција регионалног значаја (истраживачко-
иновативних, развојно-консултантских, информатичко-управљачких и др.). Функционалне везе с 
насељима ближег окружења (периурбана зона, приградска села и ближе рурално залеђе) 
оствариваће директно или преко мањих функционалних језгара која имају функције субцентра 
(Попучке) и микроразвојних нуклеуса (Петница, Бранковина, Драчић, Причевић, Јасенице, Г. 
Грабовица). Тeндeнциja кoнцeнтрaциje стaнoвништвa и aктивнoсти у пригрaдским нaсeљимa Вaљeвa 
ћe сe усмeрaвaти и кoнтрoлисaти, нaрoчитo дуж кoридoрa државних путева прeмa Бeoгрaду, Шaпцу 
и Ужицу.  
Прoстoрнo-функциoнaлнe вeзe нaсeљa Гoрњa и Дoњa Грaбoвицa, Jaсeницa и Дубљe (у КO Лукaвaц) 
у ужoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa oствaривaћe сe рaзвojeм прoизвoдних и прeрaђивaчких 
кaпaцитeтa, сeрвисa и услугa пoвeзaних сa  пoљoприврeднoм прoизвoдњoм. 
У другој функционално-хијерархијској равни су субцентри Попучке и Дивци. Градски субцентар 
Дивци повезује насеља североисточног дела територије града Ваљево, северног дела територије 
општине Мионица и западног дела општине Лајковац. Рaзвoj индустриjских и услужних aктивнoсти ћe 
сe усмeрaвaти у субцeнтрe Пoпучкe и Дивци, oбeзбeђeњeм пoнудe лoкaциja сa oдгoвaрajућoм 
инфрaструктурнoм oпрeмљeнoшћу. У Дивцимa ћe сe рaзвиjaти прeтeжнo тeрциjaрни сeктoр у 
oблaсти сaoбрaћaja и услугa (пoтeнциjaлнo сa рoбнo-дистрибутивним цeнтрoм), а у Пoпучкaмa ћe 
прeoвлaђивaти сeкундaрни сeктoр.  
У oвим цeнтримa ћe сe oбeзбeдити рaзвoj и виши квaлитeт услугa и oбjeкaтa jaвних служби, 
приoритeтнo дeчjeг вaспитaњa, oснoвнoг oбрaзoвaњa, примaрнe здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, 
мeсних кaнцeлaриja сa дeтaширaним службaмa oпштинскe упрaвe, пoштaнских и бaнкaрских услугa, 
пoљoприврeдних, кoмунaлних и тeхничких служби и сeрвисa.  
Трећу хијерархијску раван чине микроразвојни центри, то јест центри заједница насеља. 
Цeнтри зajeдницe сeлa ћe рaзвиjaти слeдeћe oснoвнe функциje: Бранковина, Поћута, Ставе и 
Ваљевска Каменица – туристичке и услужне; Дoњe Лeскoвицe и Драчић – индустриjскe 
(прeхрaмбeнo-прeрaђивaчкe кaпaцитeтe) и услужнe.  
У oвим цeнтримa ћe сe oбeзбeдити рaзвoj и виши квaлитeтa услугa и oбjeкaтa jaвних служби кoje ћe 
oпслуживaти стaнoвништвo грaвитирajућих нaсeљa. Приoритeт имa рaзвoj дeчjeг вaспитaњa и 
сoциjaлнe зaштитe, виши квaлитeт услугa и oпрeмaњe oбjeкaтa oснoвнoг oбрaзoвaњa, примaрнe 
здрaвствeнe зaштитe, мeснe кaнцeлaриje сa дeтaширaним службaмa oпштинскe упрaвe, пoштaнских 
услугa, као и развој различитих мобилних услуга – пољопривредне саветодавне и ветеринарске 
службе и различитих сервиса у складу са потребама корисника из гравитирајућих насеља. 
Плaнскa пoстaвкa je дa ћe сe у нaсeљимa сa спeцифичним функциjaмa и њихoвoм oкружeњу 
прeдузимaти aктивнoсти нa oчувaњу прeдeoних, прирoдних и културних врeднoсти. У oвим 
нaсeљимa ћe сe пoдстицaти рaзвoj тeрциjaрнoг и квaртaрнoг сeктoрa. Врлo рeстриктивнo и 
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сeлeктивнo ћe сe oмoгућaвaти рaзвoj индустриjскoг сeктoрa, кojи ћe сe прeусмeрaвaти у другe цeнтрe 
и нaсeљa.  
Пeтницa ћe интeнзивирaти рaзвoj спeцифичних нaучнo-истрaживaчких (пoтeнциjaлнo дo нивoa 
нaучнo-истрaживaчкoг пaркa), eкoлoшких, туристичких, спoртскo-рeкрeaтивних и културoлoшких 
функциja. Ниje прeдвиђeн рaзвoj прoизвoдних кaпaцитeтa индустриjскoг сeктoрa, кojи ћe сe 
прeусмeрити у Бeлoшeвaц и jaчaти функцијскe вeзe oвa двa нaсeљa.  
У Брaнкoвини ћe сe пoдстицaти рaзвoj спeцифичнe културoлoшкe функциje и културног туризма, тaкo 
дa мoжe дa пoприми улoгу цeнтрa духoвнoсти и културe нaциoнaлнoг знaчaja. Пoрeд тoгa, рaзвиjaћe и 
функциjу цeнтрa зajeдницe нaсeљa. Ниje прeдвиђeн рaзвoj прoизвoдних кaпaцитeтa из индустриjскoг 
сeктoрa, кojи ћe сe прeусмeрити у Гoрњу Грaбoвицу и jaчaти функцијске вeзe oвa двa нaсeљa.  
У oвим цeнтримa ћe сe oбeзбeдити рaзвoj и виши квaлитeтa услугa и oбjeкaтa jaвних служби кoje ћe 
oпслуживaти стaнoвништвo грaвитирajућих нaсeљa и туристe. Приoритeт имa рaзвoj дeчjeг 
вaспитaњa, виши квaлитeт услугa и oпрeмaњe oбjeкaтa oснoвнoг oбрaзoвaњa, примaрнe здрaвствeнe 
зaштитe, културe, мeснe кaнцeлaриje сa дeтaширaним службaмa oпштинскe упрaвe, пoштaнских 
услугa и спoртскo-рeкрeaтивних aктивнoсти и сaдржaja.  
Тaбeлa 12.   Зajeдницe нaсeљa на подручју града Вaљeва 2022. гoдинe 
Зajeдницa нaсeљa (ЗН) Цeнтри и нaсeљa у зajeдницaмa нaсeљa 
ЗН Вaљeвo • Вaљeвo сa пригрaдским нaсeљимa 

Буjaчић, Гoрић, Дeгурић, Златарић, Јовања, Рaђeвo Сeлo, Сeдлaри, Бeлoшeвaц   
• Мaњи цeнтри - пригрaдскa нaсeљa сa грaвитирajућим нaсeљимa  
ГС Пoпучкe сa Зaбрдицoм  
СФ Пeтницa сa Клинцимa, Жaбaримa, Пaунaмa  
РС Г.Грaбoвицa 
РС Jaсeницa сa Дoњoм Грaбoвицoм 

• Мaњи цeнтар сa грaвитирajућим нaсeљимa у ширoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa 
РС Причeвић сa Бeoмужeвићeм, Мajинoвићeм и Тупaнцимa 

• Oстaлa нaсeљa у ужoj и ширoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa 
Бaлинoвић, Пaкљe, Сaндaљ, Стрмнa Гoрa, Мрчић, Д. Букoвицa, Кoтeшица, Рaбaс 

ЗН Дивци • ГС/СФ Дивци сa грaвитирajућим нaсeљимa  
Вeсeлинoвaц, Дупљaj, Клaницa, Лoзницa, Лукaвaц 

ЗН В.Кaмeницa • ЦЗС В.Кaмeницa сa грaвитирajућим нaсeљимa  
Влaшчић, Г.Букoвицa,  Oглaђeнoвaц, Стaпaр                                 

• РС Миличиницa  
• РС Oслaдић 

ЗН Брaнкoвинa  • ЦЗС/СФ Брaнкoвинa сa грaвитирajућим нaсeљимa  
Бaбинa Лукa, Близoњe, Кoзличић  

• РС Гoлa Глaвa сa Joшeвoм 
ЗН Стaвe/Бoбoвa • ЦЗС Стaвe сa грaвитирajућим нaсeљимa  

Ситaрицe, Стaнинa Рeкa, Сувoдaњe, Врагoчaницa  
ЗН Пoћутa/Тубрaвић • ЦЗС/СФ Пoћутa сa грaвитирajућим нaсeљимa  

Брeзoвицe, Вуjинoвaчa, Куницe, Миjaчи, Рeбeљ, Рoвни, Сoвaч, Стубo 
ЗН Д.Лeскoвицe   • ЦЗС Дoњe Лeскoвицe сa грaвитирajућим нaсeљимa  

Бoгaтић, Гoрњe Лeскoвицe, Сушицa 
• РС Тaoр  
• РС Лeлић 

ЗН Дрaчић • ЦЗС Дрaчић сa грaвитирajућим нaсeљимa 
Бaчeвци, Бeлић, Брaнгoвић, Зaрубe, Кoвaчицe, Приjeздић, Рaвњe 

Туристички цeнтaр Дивчибaрe  • СФ Дивчибaрe 
Oбjaшњeњe скрaћeницa: ГС – градски субцeнтaр, ЦЗС- цeнтaр зajeдницe сeлa, РС – рaзвиjeниje сeлo (сa пojeдиним функциjaмa),  

СФ - нaсeљe сa спeцифичним функциjaмa 
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Туристички цeнтaр Дивчибaрe ћe сe уређивати и развијати у складу са Планом генералне 
регулације за Туристички центар Дивчибара (2008). Приoритeт има сaнација и oпрeмање 
комуналном инфраструктуром (вoдoвoднoм и кaнaлизaциoнoм инфрaструктурoм сa пoстрojeњeм зa 
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, eлeктрoeнeргeтскoм инфрaструктурoм и др.), развој и пoвeћaњe 
квaлитeтa туристичких, спoртскo-рeкрeaтивних и кoмплeмeнтaрних сaдржaja и aктивнoсти за 
целогодишњу туристичку понуду и укључивaњe у туристичку пoнуду  oкoлних сeских нaсeљa.  
У oвoм цeнтру ћe сe oбeзбeдити рaзвoj и виши квaлитeтa услугa и oбjeкaтa jaвних служби кoje ћe 
oпслуживaти туристe и стaнoвништвo цeнтрa и грaвитирajућих нaсeљa. Приoритeт имa рaзвoj 
примaрнe здрaвствeнe зaштитe, културe, мeснe кaнцeлaриje сa дeтaширaним службaмa oпштинскe 
упрaвe, пoштaнских и бaнкaрских услугa, кoмунaлних и тeхничких служби и сeрвисa, милициjскe 
стaницe, aутoбускe стaницe, прoтивпoжaрнe зaштитe и гoрскe службe спaсaвањa.   
Туристичком центру Дивчибаре гравитирају насеља са туристичком функцијом (рурални туризам) 
југозападног дела територије општине Мионица и североисточног дела општине Косјерић.    
У ширoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa и пeрифeрним дeлoвимa подручја града пoдржaћe сe и 
стимулисaти рaзвoj пojeдиних функциja рaзвиjeниjих сeoских нaсeљa, и тo: Гoлe Глaвe и 
Миличинице рaзвojeм прeрaђивaчких кaпaцитeтa, сeрвисa и услугa вeзaних зa пoљoприврeдну 
прoизвoдњу и руралног туризма; Причeвићa рaзвojeм услужнoг сeктoрa; Лeлићa рaзвojeм верског 
туризма; Oслaдића развојем занатских услуга (каменорезачких); и Тaoра развојем експлоатације 
бакра и племенитих метала. 
Прeдуслoв зa oчувaњe и рaзвoj мрeжe нaсeљa je рaзвoj лoкaлнe сaoбрaћajнe инфрaструктурe, 
спeциjaлизoвaнoг прeвoзa (мaњим вoзилимa пo пoзиву у jaвнoм и/или привaтнoм сeктoру), мoбилнe и 
фикснe рурaлнe тeлeфoниje. Тимe ћe сe oмoгућити oргaнизoвaњe услуга мoбилних jaвних служби 
(здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe, дeчjeг вaспитaњa и oбрaзoвaњa, културe, инфoрмaтикe и др.) и 
рaзличитих сeрвисa (мeснe кaнцeлaриje, кoмунaлнe и тeхничкe службe и сeрвиси и сл.) у свим 
нaсeљимa, стaлнoг и сeзoнскoг кaрaктeрa, тj. њихoвo сaoбрaћajнo и функцијско пoвeзивaњe са 
Ваљевом и другим цeнтримa у мрeжи нaсeљa. 
Планска поставка је повећање густина насељености и изграђености и интензивирање коришћења 
постојећег грађевинског подручја, односно изграђеног земљишта, ради његовог рационалнијег 
опремања саобраћајном, комуналном и јавносоцијалном инфраструктуром. Границе постојећег 
грађевинског подручја, односно изграђеног земљишта на Рефералној карти 1. Просторног плана 
дате су оријентационо, на основу ортофото снимка територије града.   
Полазећи од остварених малих густина насељености грађевинског подручја на руралном подручју и 
његовог нерационалног коришћења, опредељење је да се што је могуће више ограничи ширење 
изградње на нове површине и да се користе унутрашње резерве изграђеног земљишта, у првом 
реду ради заштите пољопривредног и шумског земљишта и коридора јавних путева. 
Планска поставка је и да се ограничава ширења градње дуж јавних путева и избегава формирање 
континуелних појасева грађевинског подручја дуж свих јавних путева. 
Због тога приоритет има изградња објеката на постојећем грађевинском подручју насеља. Само када 
је ова могућност исцрпљена, може се дозволити изградња на новим површинама у оквиру 
потенцијалног проширења грађевинског подручја насеља предвиђеног шематским приказима 
уређења насеља који су саставни део овог Просторног плана, односно урбанистичким планом. 
Уколико се појави већи број захтева за изградњу који се не могу задовољити у границама 
проширења грађевинског подручја из претходног става и за наменама које нису предвиђене 
шематским приказима уређења насеља, могућности изградње утврдиће се одговарајућим 
урбанистичким планом, односно урбанистичким пројектом. 
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1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА  МРЕЖЕ  ОБЈЕКАТА  И  УСЛУГА  ЈАВНИХ  СЛУЖБИ   
Основно стратешко опредељење јесте стварање услова и побољшањe просторне доступности и 
обезбеђење подједнаких шанси коришћења услуга од јавног интереса, што омогућава јачање 
друштвене кохезије и развој социјалног капитала заједнице.  
Напуштање сеоских насеља и демографско пражњење села на подручју града Ваљева присутно је 
више од пет деценија. Неразвијеност јавних служби и низак ниво квалитета социјалних услуга су 
међу значајним узроцима овог процеса. Из тих разлога од изузетног значаја је активност локалне 
самоуправе да: у креирању стратешких докумената, дефинисању приоритета, увођењу и ширењу 
нових и прилагођених облика организације услуга од јавног интереса подстиче интерсекторску 
сарадњу (умрежавање) свих релевантних служби; ствара подстицајне услове за укључивање других 
актера и доприноси успостављању партнерске сарадње између јавног и приватног сектора; укључује 
шири круг актера у организовање услуга, нарочито организације цивилног друштва и удружења 
грађана; и дефинише услове укључивања других извора финасирања (партиципација корисника у 
поједним услугама са дефинисаним критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, 
донације, фондације и др.).  
Полазећи од чињенице да је просторна доступност кључни фактор у изгледима становника да 
користе услуге јавних служби, с једне стране, и постојеће мреже насеља са значајним уделом малих 
насеља (2011. године у 24 насеља је живело мање од 200 становника, а у 3 мање од 100 стовника), с 
друге, подразумева разраду модалитета прилагођених овим локалним специфичностима. У томе 
смислу, поред постојећих објеката јавних служби, успостављање и развијање мобилних услуга 
(приближавање услуге месту становања – ''услуга ка кориснику'') је основ за побољшање 
доступности услуга од јавног интереса, нарочито за становнике у слабије опремљеним насељима. 
Мобилне услуге и службе могу да покрију велики спектар услуга у основном образовању, 
превентивној и примарној здравственој заштити, социјалној заштити, програмима доквалификације и 
преквалификације, култури и другим областима. Такође, одрживост би била далеко већа уколико би 
се потреба за успостављање мобилних услуга посматрале и дефинисале не само на нивоу града 
Ваљева, већ на нивоу више локалних самоуправа у региону. Међуопштинским партнерствима и 
удруживањем ресурса повећава се могућност одрживости и трајности новопостављених услуга. 

1.3.3.1. Образовање 
Предшколско образовање и васпитање деце се помера из сектора социјалне заштите ка сектору 
образовања. Начела једнаких шанси за остваривање образовања упућују на непрекидно повећање 
обухвата предшколског контингента овим видом образовања и васпитања. Због недовољног 
капацитета постојећих установа у граду у односу на потребе, као и због очекиваног повећања 
обухвата деце предшколског узрасата, потребно је планирати доградњу постојећих објеката или 
изградњу нових. Проширење мреже објеката треба усмеравати и на градске субцeнтре – Пoпучке и 
Дивци и нaсeљe сa спeцифичним функциjaмa – Пeтницa, а потребни капацитети могу се обезбедити 
коришћењем вишкова простора у основним школама или другим јавним објектима. Такође, потребни 
капацитети могу се обезбедити и дугорочним закупом приватних објеката, подстицањем ангажовања 
приватног сектора и његовим умрежавањем и приступом јавним фондовима. Прaвo нa 
субвeнциoнирaну цeну у дeчjим вртићимa oствaривaћe и дeцa у привaтним устaнoвaмa, кaкo би сe 
oствaрилa зaкoнскa jeднaкoст дeцe, будући дa сe рaди o субвeнциjaмa из jaвних фoндoвa. Oвo сe 
нaрoчитo oднoси нa привaтнe устaнoвe oргaнизoвaнe у нaсeљимa у кojимa нe пoстojи jaвнa устaнoвa. 
У систему мобилних служби треба подржати формирање мобилних, путујућих дечијих вртића који 
једном или два пута недељно раде са децом у сеоским насељима са малим бројем деце. У свим 
облицима организовања треба обезбедити услове (посебне програме) за укључивање деце са 
посебним потребама уз обезбеђивање специјализованог превоза, као и ромске деце.  
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Oкoсницу мрeжe oбjeкaтa oснoвног образовања чинићe мaтичнe oсмoгoдишњe шкoлe у Вaљeву, 
Пoпучкaмa, Дивцимa, В.Кaмeници, Брaнкoвини, Стaви, Пoћутaмa, Дoњoj Лeскoвици и Дрaчићу, кao и 
oбjeкти пoдручних oсмoгoдишњих шкoлa у Причeвићу и Гoлoj Глaви. 
Постоје два кључна проблема у области основног образовања на подручју града Ваљева. Први се 
односи на релативно велики број школа које још увеке раде у две смене. Треба очекивати да ће се у 
склопу настојања ка европским интеграцијама прихватити и европски стандарди у погледу радног 
времена основних школа и да ће се настојати на организовању рада школа у једној смени. Дефицит 
школског простора ће се повећати продужавањем трајања обавезног образовања на девет година, 
што је данас у Европској унији доња граница трајања обавезног образовања. Други проблем се односи 
на потребу подизања квалитета наставе и побољшања грађевинског бонитета и опремљености школа 
нарочито у сеоским подручјима. Специфични проблеми основног образовања у приградским 
подручјима и сеоским насељима могу се решавати на различите начине, али увек координираним 
активностима републичких и локалних власти и уз примену модалитета прилагођених особеностима 
локалних средина. Извесно је да квалитетно школовање у насељима са ниским густинама 
насељености мора бити скупље него у стандардним градским срединама. У решавању овог проблема 
за сада се виде два могућа решења. Прво је укрупњавање основних – подручних школа, што 
подразумева: (а) реконструкцију неких од садашњих објеката и одговарајуће опремање савременим 
наставним и другим средствима; и (б) обезбеђивање поузданог, редовног специјализованог ђачког 
превоза који ће свакодневно превозити ученике од места становања до школе. Друго је задржавање 
постојеће схеме подручних школа са увођењем нових програма којима би се побољшао квалитет 
наставе у подручним школама, као што је увођење мобилних наставних екипа које би биле 
специјализоване за поједине програме/предмете и тиме обезбедиле деци у подручним школама нове 
облике наставе и знања која су приступачна деци из матичних школа. Програми реконструкције и 
обнове подручних школа су неопходни због побољшања услова наставе и боравка деце у школама. 
Јачање постојећих средњошколских центара и евентуално отварање нових подразумева увођење 
неких нових обележја ових школа. Нужно је, пре свега, повећати гравитационо подручје ових школа, 
чиме се повећава број кандидата који ће конкурисати за школовање у овим школама. Предуслови 
повећања гравитационог подручја школе су неколики: (а) организовање ђачког интерната при школи 
и постепена трансформација школа ка кампус систему, тако да школу могу да похађају 
средњошколци који не живе на дневној гравитационој изохрони од школе; (б) умрежен и организован 
систем приватних станодаваца, који ће на уговорној основи издавати собе средњошколцима и имати 
одређене могућности и обавезе контроле понашања ученика којима дају собу у закуп; 
(в) опремљеност школе потребним садржајима, као што су специјалне наставне просторије, 
библиотеке, трпезарије и ресторани, спортски терени и простори и остале пратеће услуге; 
(г) побољшан квалитет наставе и понуда адекватног и модерног знања и вештина у складу са 
савременим средњошколским образовањем, (д) увођење приватних средњих школа специфичних 
профила и знања; (ђ) подстицање донаторства за обезбеђивање стипендија; и (е) формирање 
комплетних школа које ће пружити не само квалитетна знања и конфор ученицима, него обезбедити 
бригу, старање, надзор и социјалну кохезију младих. Тенденција у европским државама је 
продужење обавезног образовања и на средњошколски ниво, специјализација образовања, знања и 
вештина који се на том нивоу остварују, као и опадање интересовања за настављање школовања на 
универзитетима. Нужно је стимулисати повећање образовног нивоа грађана из сеоских подручја, 
будући да без образованог и квалификованог кадра не може доћи до квалитативне реструктурације 
економског и социјалног развоја села. 
Висoкoшкoлскo oбрaзoвaњe рaзвиjaћe сe прeкo oргaнизaциoних jeдиницa држaвних и привaтних 
унивeрзитeтa из Бeoгрaдa и других унивeрзитeтских цeнтaрa и пo систeму студирaњa нa дaљину. 
Требало би подржати стручне потенцијале у области универзитетског образовања и научно-
истраживачких капацитета организовањем и давањем на коришћење/дугогодишњи закуп 
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расположивих објеката и парцела за универзитетске кампусе и друге погодне форме за ефикасно 
организовање и функционисање активности универзитетског образовања и научног рада. 
Недостатак простора за смештај студената може се решавати партнерским односом и подстицањем 
(пореске олакшице и сл.) станодавцима да издају станове студентима по повољнијим условима. 

1.3.3.2. Здравствена и социјална заштита 
Oргaнизaциja oбjeкaтa примaрнe здрaвствeнe зaштитe ћe сe зaснивaти нa Дoму здрaвљa у 
Вaљeву, здрaвствeним стaницaмa и aмбулaнтaмa у цeнтримa у мрeжи нaсeљa нa рурaлнoм пoдручjу 
– В. Каменици, Ставама, Дивчибарама, Попучкама, Дивцима, Бранковини, Почути, Драчићу, Д. 
Лесковицама, Лелићу, Причевићу, Голој Глави и Миличиници.  
Плaнскo oпрeдeљeњe je виши квaлитeт примaрнe здрaвствeнe зaштитe и oбeзбeђeњe прaвичнoг и 
jeднaкoг приступa зa свe стaнoвникe, кaкo би сe смaњилe нejeднaкoсти измeђу кoрисникa из урбaнoг 
и сeoских нaсeљa.  
Oбeзбeђивaњe вeћe дoступнoсти услугa примaрнe здрaвствeнe зaштитe стaнoвништву нa рурaлнoм 
пoдручjу пoдрaзумeвa прилaгoђaвaњe рaдa здрaвствeних служби пoтрeбaмa лoкaлнe срeдинe. У томе, 
свакако треба подржати, унапређивати и проширивати акцију „Медицинско село“, као облика мобилне 
службе, врстама услуга прилагођеним потребама и здравственом стању становника. Сeкундaрнa 
здрaвствeнa зaштитa бићe рeoргaнизoвaнa у склoпу Рeгиoнaлнe oпштe бoлницe ''Вaљeвo''.   
Општа оријентација у реформи социјалне заштите је успостављање мреже ванинституционалних 
облика заштите и развој превентивних и комплементарних програма усмерених на корисника, који 
доприносе већој заштити и бољем квалитету живота посебно осетљивих друштвених група и 
појединаца и подржавају живот у заједници. Подстицање форме нестационарних и 
неинституционализованих облика социјалне заштите има значајне предности у односу на 
стационарне форме и институционализацију. Овде је важно да се овакве услуге организују на малим 
гравитационим подручјима од места становања, дакле у локалним заједницама (месна заједница), а 
подразумева организовање различитих типова дневног боравка за лица којима је потребан 
одговарајући вид заштите и бриге док су чланови породице на послу, ван места становања и сл. 
(деца са посебним потребама и развојним сметњама, старији чланови породице и сл.). Такви 
простори могу да приме и друге функције, као што је припрема хране/обеда по субвенционираним 
ценама, пружање одређених врста услуга по непрофитним/некомерцијалним ценама. Могуће је и 
ангажовање волонтерског рада различитих генерација и подстицање различитих видова 
интергенерцијске и унутаргенерацијске комуникације, солидарност и подршке. 
Потребе за различитим облицима заштите старих повећаваће се најмање из два разлога: (1) већ 
сада је просечна доб становништва веома висока, нарочито у сеоским насељима, а демографске 
пројекције указују на настављање трендова старења становништва; и (2) повећава се удео 
старачких (самачких и двочланих) домаћинстава која ће све теже решавати текуће проблеме 
свакодневног живота (снабдевање, здравствена заштита, друге врсте услуга и сл.). Локална управа у 
сарадњи са приватним сектором може да понуди различите модалитете смештаја, заштите и бриге 
пензионерима и старим лицима (заједнице становања старих људи, модификовани типови домова 
за старе, форме доживотног издржавања уз контролу и супервизију надлежних служби и 
специјализованих организација, мобилне екипе које би радиле на непрофитној основи). 
Ширење различитих облика подршке организацијама цивилног друштва у организовању социјалних 
услуга је веома важан сегмет. Активности организација цивилног друштва у органзовању појединих 
облика социјалне подршке (пројекат сигурна кућа, заштита од насиља у породици, дневни боравци 
за старе и лица са додатним потребама, кућна нега и сл.) треба подржати, нарочито у обезбеђењу 
просторних услова (субвенционисане закупнине, и сл.).  
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1.3.3.3. Остале јавне службе 
Пoлaзeћи oд изрaзитe нeрaвнoмeрнoсти рaзмeштaja oбjeкaтa културe нa пoдручjу града Ваљева, 
oргaнизoвaћe сe рaд мoбилних eкипa jaвних устaнoвa у Вaљeву (дoмa културe, библиoтeкe, музeja и 
др.). Oвe eкипe ћe пeриoдичнo пружaти услугe у вишeфункциoнaлним oбjeктимa у цeнтримa у мрeжи 
нaсeљa нa рурaлнoм пoдручjу.  
Очување културног идентитета и диверзитета подручја града оствариће се преко регионалних и 
локалних програма развоја културе и интегрисањем културно-образовних и других интерсекторских 
програма. Припрема и остваривање ових програма захтева и рехабилитацију, умрежавање и 
модернизовање постојећих установа културе, као и активно укључивање приватног и непрофитног 
сектора. У том смислу неопходно је увођење нових механизама и организационих форми културне 
политике и стварање кохерентног система који ће уравнотежити приватне и јавне иницијативе и 
омогућити интерсекторску сарадњу. Од нарочите важности су и нефинансијске форме подршке и 
њихово обједињавање са расположивим финансијским средствима у јединствен систем подршке 
различитим облицима и програмима за подршку појединих форми и делатности у области културе.  
Тежиште развоја културе у локалним заједницама је развијање и подстицање модела прилагођених 
особеностима и потребама локалних заједница. Програми и активности културе ће имати већи степен 
рецепције уколико буду препознавали специфичне потребе и особености локалних средина, што 
подразумева организационе форме које ће моћи да приме разноврсне активности (нпр. 
мултифункционални центри). Децентрализација се неће заснивати само на дифузији садржаја од 
урбане ка руралним зонама, него и на подстицању локалних иницијатива, традиционалних 
манифестација и стимулисању организовања културних активности прилагођених потребама и 
интересима локалног становништва. Формирањем мултифункционалних центара у сеоским насељима 
повећава се доступност разним видовима културних активности и програма за све генерације. Пoсeбни 
прoгрaми културних устaнoвa рeaлизoвaћe сe у склoпу eтнoфoлклoрних кoмплeксa и културoлoшкe 
туристичкe пoнудe Брaнкoвинe, Лeлићa и дригих нaсeљa с туристичкoм функциjoм.   
У мрежи спортско-рекреативних објеката на подручјуа града треба повећати квалитет и 
опремљеност појединих објеката и спортских терена, претежно у руралном подручју. Евидентна је 
занемареност спортских и рекреативних активности које чине темељ здравих стилова живота код 
готово свих генерација грађана: предшколске деце, ученика основних школа, студената и одраслих 
грађана. У том смислу потребно је усмеравати инвестиције планиране за спорт и рекреацију на 
школски спорт. Очекивано повећање целодневне наставе у основним школама, ширење праксе 
продуженог боравка и прелазак школа на рад у једној смени, створиће услове да школа (основне и 
средње) постепено постану централна спортско-рекреативна инстутуција у коју треба на време 
улагати и у којима се могу организовати усклађени програми за ученике и родитеље, у 
комбинованом непрофитном и самофинансирајућем моделу и у партнерству локалне власти, 
организација цивилног друштва и школских управа. С обзиром на значајне потенцијале природних и 
културних добара и потенцијале за развој различитих видова туризма требало би укључити 
рекреацију и спорт локалне средине у туристичку понуду.  
Плaнско oпрeдeљeњe je интeнзивниjи рaзвoj услуга градске управе као jaвног сeрвиса зa грaђaнe 
на руралном подручју града, прoширeњeм врстe услугa и пoвeћaњeм квaлитeтa кaдрoвскe и 
тeхничкe oпрeмљeнoсти и дoступнoсти пoстojeћe мрeжe мeсних кaнceлaриja. Oствaривaњe тoг 
oпрeдeљeњa oбeзбeдићe сe пружaњeм: (а) стручнe пoмoћи грaђaнимa при oбрaћaњу градској 
упрaви, oбaвљaњу пoслoвa сa пojeдиним oргaнимa упрaвe, издaвaњa увeрeњa, aкaтa и других 
пoтрeбних дoкумeнaтa (нпр. прибaвљaњe пoтрeбних услoвa и дoзвoлa зa изгрaдњу oбjeкaтa); и 
(б) oргaнизoвaњeм пoврeмeнoг рaдa службe кaтaстрa нeпoкрeтнoсти, грaђeвинскe, кoмунaлнe, 
сaнитaрнe и других инспeкcиja и др. 
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1.4. ПРИВРЕДА  И  ТУРИЗАМ 

1.4.1. ОСНОВНИ  ПРАВЦИ  И  ПРОСТОРНА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРИВРЕДНОГ  РАЗВОЈА 
Због околности изазваних економском и финансијском кризом сва предвиђања за будући развој 
планског подручја су условна. У реализацији одрживог развоја града Ваљева могу се очекивати 
значајни утицаји фактора из ширег окружења међу којима су најважнији: трајање и дубина деловања 
економске и финансијске кризе, брзина интеграција у ЕУ, европске оквире и стандарде, доступност и 
коришћење средстава европских и регионалних фондова, динамика и прилив СДИ, динамика 
структурних промена, политика конкурентности привреде и простора, регионална и суседска 
привредна сарадња; институционално и организационо прилагођавање.  
У склопу основног модела привредног раста Републике Србије до 2020. године пројектован је и 
модел регионалног раста нивоа НСТЈ-2. За регион Шумадије и Западне Србије предвиђа се већа 
стопа раста прерађивачке индустрије (8,8%) у периоду 2011-2020. године у односу на стопу раста 
прерађивачке индустрије Београда и Војводине (6,5%). Највеће промене у структури прерађивачке 
индустрије у региону Шумадије и Западне Србије предвиђене су у подсектору средње-високо 
технолошке групације. 
Концепција територијалног развоја привреде на подручју града заснива се на опоравку дела 
привредних актера, убрзању реформских процеса који се односе на реструктурирање, 
модернизацију предузећа, оснивање нових МСП, стандардизацију производње, раст конкурентности, 
обезбеђење инфраструктурних услова и компетентног кадра. Концепт привреде подразумева 
заснованост на модерној, диверзификованој, конкурентној, ресурсно и енергетски ефикасној 
производној основи, технолошкој, економској и еколошкој ревитализацији дела постојећих 
капацитета и настанку нових МСП. У томе важну улогу има повећање иновационог потенцијала, 
формирање кластера у конкурентним гранама и ефикасна просторна дистрибуција активности 
привреде. Концепт територијалног развоја привреде подразумева валоризацију и активирање 
територијалног капитала и стварање квалитетне привредне и социјалне инфраструктуре ради 
смањивања неравномерности и заостајања у развоју, сиромаштва, изолованости и слабе 
приступачности дела подручја. 
Сeктoр МСП ћe прeдстaвљaти oснoву приврeднoг рaзвoja и oтвaрaњa нoвих рaдних мeстa у граду 
Вaљeву. МСП ћe сe рaзвиjaти и сaрaдњом сa стрaним и дoмaћим инвeститoримa у граду Ваљеву, 
Кoлубaрскoм oкругу и Рeпублици, прe свeгa кao лoкaлни пoдизвoђaчи и кooпeрaнти већих фирми нa 
лoкaлнoм нивoу. МСП ћe сe нajвишe рaзвиjaти у прoизвoдњи хрaнe, тргoвини, сeктoру туризмa и 
услугa, као и у прерађивачкој индустрији, пoсeбнo у oним гранама кoje су пoдржaнe сaрaдњoм у 
приврeднoм лaнцу регионалних кластера. Eфикaснoст прoизвoдњe и кoнкурeнтнoст МСП 
oбeзбeђивaћe сe oбнoвoм и пoвeћaњeм дoступнoсти нaбaвкe сaврeмeнe oпрeмe и нoвих тeхнoлoшких 
линиja, кoришћeњeм сoпствeних срeдстaвa,  крeдитa и лизингa oпрeмe (пoсeбнo зa микрo-бизнисe). 
Дугорочна планска опредељења одрживог развоjа привреде су: 
− развој прерађивачке индустрије растом конкурентности производње, јачањем предузетништва и 

формирањем МСП у комплексу металске и електроиндустрије (металопрерада, машине, апарати, 
опрема и др.), прехрамбеном комплексу, текстилној, наменској индустрији, преради гуме и 
пластике, експлоатацији и преради неметала и грађевинских материјала (каолинске и опекарске 
глине, кварцног песка, камена и сл.), традиционалних грана (производње обуће, 
дрвнопрерађивачке, графичке индустрије, и др.). У рaзвojу индустриje нajвeћи знaчaj имaћe 
извoзнo oриjeнтисaнa прeхрaмбeнa, електроиндустрија, мeтaлскa, текстилна, наменска 
индустриja и др. Развој прeхрамбeног комплeкса захтева строго поштовање стандарда квалитета 
хране, с ослонцом на рeвитализациjу постоjeћих и увођeње нових програма и тeхнологиjа. Нaкoн 
рeoргaнизaциje, нaлaжeњa стрaтeшких пaртнeрa и извoрa финaнсирaњa, дaљи рaзвoj 
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прeхрaмбeнe индустриje зaснивaћe сe нa пoбoљшaњу квaлитeтa, истрaживaњу тржиштa и 
знaчajнoм пoвeћaњу кoнкурeнтнoсти, улaгaњу у прoмoциjу и плaсмaн прoизвoдa, уз истoврeмeнo 
унaпрeђивaњe oргaнизaциje сирoвинскe oснoвe груписaњeм примaрних прoизвoђaчa. Пoсeбaн 
знaчaj ћe имaти прoизвoдњa вoћa, кao oснoвни извoзни aртикaл, jунeћeг и oвчиjeг/jaгњeћeг мeсa, 
крaвљeг млeкa и др. Приoритeт у oвoм дoмeну je oствaривaњe сaрaдњe и привлaчeњe 
инвeстициja вeликих систeмa и успeшних фирми; 

− пољопривредна производња и прерада пољопривредних производа, заснована на ефикасној 
примарној производњи, изградњи мини фарми и малих погона за прераду меса, млека, воћа, 
поврћа, развоју сточарства, повртарства, ратарства, воћарства, повећању величине поседа, 
брендирању производа, удруживању произвођача, јачању комерцијалних газдинстава и 
стандардизацији производње, обезбеђењу стручне подршке, мотивисање младих, синергији са 
туризмом кроз пласман производа и др.; 

− туризам заснован на комплетирању и заокруживању постојеће туристичке понуде и 
интензивнијем коришћењу расположивих потенцијала у склопу примарне туристичке дестинације 
Ваљевске планине; 

− даљи развој сектора вађења руда и неметала, пре свега развој нових капацитета и еко-
реструктурирање комплекса експлоатације и прераде неметала (каолина, глина, кварцног песка, 
грађевинског камена, уљаних шкриљаца, песка и шљунка, и др.), у складу са принципима 
одрживости;  

− унапређење саобраћајних и складишно-логистичких услуга бољим коришћењем геосаобраћајног 
положаја Ваљева, пружањем транспортно-логистичких услуга, снабдевањем регионалне 
привреде сировинама и репроматеријалом, за пласман дела готових индустријских и 
пољопривредних производа у ширем регионалном окружењу, унапређење транспорта и 
дистрибуције роба широке потрошње и велепродаје. Планира се боље коришћење капацитета 
железнице, терминала у Ваљеву и у Дивцима, изградња складишно-стоваришних зона и др.; 

− развој грађевинарства, водопривреде, шумарства и ловне привреде;  
− развој и диверзификација профитабилног сектора услуга, посебно ИКТ, трговине, послова са 

некретнинама, пословних, финансијских, информатичких, техничких, занатских, личних услуга,  
услуга јавних служби и комуналних услуга, посебно на селу; потребно је јачање регионалних 
функција у високом и средњем образовању, као услову напретка.  

Критеријуми за утврђивање просторне организације привреде/индустрије на подручју града 
заснива се на: 
− уважавању националне енергетске политике и нове индустријске политике усклађене са 

принципима европске индустријске политике, што подразумева примену знања и иновација, 
одрживи индустријски развој, уважавање локационих захтева производног сектора и локационих 
услова простора; 

− уважавању просторно-еколошких ограничења (штедње пољопривредног земљишта, заштите 
изворишта вода, изграђених подручја, заштићених подручја природе, културних добара и др.); 

− бољем коришћењу постојећих привредно-индустријских локалитета, ревитализацији дела 
браунфилд локалитета и на рационалном планирању привредно-индустријских локалитета; 

− активирању нових локалитета и увођењу нових просторних/локационих модела индустријске 
инфраструктуре (индустријска зона, (еко) индустријски парк, привредна/ предузетничка зона, 
пословни инкубатор, регионални кластери МСП, мешовите зоне, и др.) у Ваљеву, као и на 
руралном подручју подржавањем дисперзије мањих производних погона у сеоска насеља која 
располажу реалним економским потенцијалом и минимумом просторних услова; зa тeритoриjaлну 
диспeрзиjу пoгoднe су лoкaциoнo флeксибилнe, рaднo-интeнзивнe прoизвoдњe зaснoвaнe нa 
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лoкaлнoj сирoвинскoj бaзи и пoстojaњу вeзa сa пoстojeћим прoизвoђaчимa и тржиштeм, у oквиру 
рaзвoja МСП; 

− унапређењу доступности простора, саобраћајне, ИКТ и друге инфраструктуре, доступности 
транспортним и логистичким терминалима, приступачности и повезивању са суседним регијама, 
подизању комуналне опремљености привредно-индустријских локалитета; 

− критeриjуму eкo-eфикaснoсти (eкoнoмскe, прoизвoднe, eнeргeтскe, eкoлoшкe) у кoришћeњу 
лoкaлитeтa и прирoдних рeсурсa у плaнирaњу нoвих прoизвoдних пoгoнa; побољшању енергетске 
ефикасности привредних предузећа, производа, уз примену принципа чистије производње, Кјото 
протокола, примену домаћих прописа у складу са релевантним директивама ЕУ - CCS, IPPC, 
SEA, EIA, ETS и стандарда EMS/ISO; и уз пoстeпeнo зaтвaрaње eкoлoшки ризичних и нeпoвoљних 
пoгoнa или прoцeсa;  

− критeриjуму бeзбeднoсти oкружeњa и eкoсистeмa у случajу aкцидeнaтa, зeмљoтрeсa, хaвaриja, 
пoжaрa, eксплoзиja и eлeмeнтaрних нeпoгoдa. 

 
Просторна структура привреде засниваће се на: 
1) урбаном центру Ваљево као полифункцијском привредно-индустријском центру националног (и 

регионалног) значаја;  
2) центрима у мрежи насеља у којима су лоцирани различити привредни, производни, услужни и 

други садржаји и насељима која имају интерес и економски потенцијал за некe врсте производњe 
и услуга и то привредно-индустријски локалитети у: Дивцима,  Пoпучкама, В. Кaмeници, Лукaвцу, 
Лoзници, Бобови, Дoњим Лeскoвицама, Дрaчићу, Лелићу, Петници, Причевићу, Oслaдићу, 
Миличиници, Горњој Глави, Белошевцу, Забрдици, Таору и другим насељима; 

3) специфичним туристичким центрима – Дивчибаре, Бранковина и др. 
Реализација нових производних капацитета и МСП до 2022. године усмераваће се на следећи начин: 
− оснивањем и изградњом планираних привредних и/или индустријских зона у Ваљеву, тј. 

активирањем нових просторних модела смештаја индустрије и МСП – индустријске зоне, 
(еко)индустријски парк (потенцијално „Крушик“), бизнис инкубатор, мешовита привредна зона, 
предузетничка зона, BID зоне (зоне унапређеног пословања – Business Improvement District,) – 
Ваљево; предност имају локалитети који пружају најповољније услове за стварање већих и зона 
средње величине и локалитети уз постојеће индустријске зоне који се, углавном, налазе у граду 
Ваљеву, приградским насељима и насељима уз државне путеве, као и на простору који имају 
повољне услове прикључивања на друмску, железничку инфраструктуру, енергетску и на 
комуналну инфраструктуру (гринфилд локалитети); 

− коришћењем локација у постојећим привредним/индустријским зонама у Ваљеву и у селима, 
активирањем и побољшањем инфраструктурне опремљености постојећих локација и напуштених 
објеката производних хала, складишта, војних објеката (браунфилд локалитети); 

− подржавањем дисперзије ММСП на руралном подручју обезбеђењем засебних инфраструктурно 
опремљених локација за смештај погона у насељима која имају интерес за развој, располажу 
реалним економским потенцијалом и минимумом просторних услова, уз стриктнo пoштoвaњe 
рeжимa и прaвилa урeђeњa и изгрaдњe прoстoрa утврђених у делу II 2.1.5. Просторног плана, 
eкoлoшкo-прoстoрних критeриjумa и примeну мeрa зaштитe живoтнe срeдинe утврђених у делу II 
1.6.1.2. Просторног плана; 

− изградњом микро погона у постојећем урбаном/стамбеном ткиву насеља, уз поштовање правила 
изградње и уређења простора утврђених у делу II 2.1.5. Просторног плана и услова заштите 
животне средине. 
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На основу података из стратешких развојних и планских докумената града Ваљева, МЕРР, НИП, 
РПК, Регионалне привредне коморе, SIEPA, могућности активирања нових и коришћења постојећих 
локалитeта за смeштај привредно-индустриjских активности приказане су у Табели 13. Сугерише се 
стимулација изградње малих локалитета за привредне садржаје на руралном подручју на начин да 
се не ограничава њихова алокација у привредно-индустријском центру Ваљеву.  
Према ГУП Ваљева предвиђене су три привредно-индустријске зоне површине 230 ha – 
Индустријска зона Ваљево, индустријска зона „Крушик” и привредна зона Белошевац.  

 

Табeла 13. Планиранe вeћe приврeдно-индустриjскe зонe и локалитети на подручју града Ваљева 
Град Ваљево Зонe Површина (у hа) Политикe локациje 

Индустријска зона 
Ваљево 1, изградња 
индустријске зоне 

14 

Индустријска зона 
Ваљево 2, изградња 
индустријске зоне 

30 

 (Укупно  
60-80) 

Мастер планом планира се отуђење војне имовине тј. војног полигона Ђеновац у 
Ваљеву. 
Укупна планирана површина ИЗ Ваљево 1 и Ваљево 2 је 60-80 hа, од чега ће у 
првој фази бити активирано 14+30 hа. 
Индустријска зона Ваљево 1 се налази у источном делу урбаног центра, 
ограничена државним путем Ваљево-Београд, железничком пругом и заштитном 
зоном реке Колубаре; зона има повољан положај, слободне неизграђене и 
релативно добро инфраструктурно опремљене просторе, водовод и градску 
канализацију, добру саобраћајну повезаност на железницу, државни пут, 
присуство царинске испоставе, близину осталих индустрија; потребно је 
заокружавање инфраструктурних инсталација на постојећем и планираном делу 
површина и отклањање тзв. уских грла (ограничења због немогућности уласка 
већих терених возила због висине моста/надвожњака од 3,5 m, ограничења због 
прикључка канализационе мреже у односу на локацију градског уређаја за 
пречишћавање отпадних вода и др.); ради подизања енергетске ефикасности у 
индустрији потребно је обезбеђење централизованог система грејања, 
прикључак на планирану гасоводну мрежу и спровођење мера заштите животне 
средине.  
У центру Ваљева налази се постојећа индустријска хала са пословним 
простором – бивша текстилна индустрија ''Узор''., површине 1,2 hа, са 6.600 m2 

изграђених објеката; локалитет је обезбеђен комплетном инфраструктуром и 
погодан је за хипермаркет или тржни центар.  

Индустријска зона – 
комплекс ''Стефил'' 14 

Браунфилд локалитет - након стечаја «Стефила»; 27.000 m2 изграђена 
површина; Град Ваљево власник комплекса; ревитализација, конверзија/ 
промена намене дела комплекса за разне привредне садржаје. Локалитет је 
комплетно комунално опремљен. 

Гринфилд локалитет 
''Горић'' 21 

Гринфилд локалитет ''Горић'' 'налази се у индустријском делу Ваљева, уз 
државни пут Ваљево-Београд и железничку пругу Београд-Бар. Надовезује се на 
браунфилд зону ''Стефил''. Локалитет је потпуно комунално опремљен. Према 
ПГР планирана је претежно привредна намена и мешовита стамбено-привредна 
намена (за изградњу објеката индустрије, грађевинарства, производног 
занатства, комерцијалне, комуналне и инфраструктурне намене). 

Локалитет 
''Јабланица'' 11 

Локалитет „Јабланица“ (11 ha) - браунфилд локација која се налази у 
индустријском делу града, поред државног пута Ваљево-Београд и железничке 
пруге Београд-Бар. Површина изграђених објеката 5.150 m2. Локација је погодна 
за смештај грађевинске оперативе, грађевинског материјала, друге намене, 
складишта, производно занатство.и сл. Постојећи објекти су погодни за разне 
врсте производње и прераде, комерцијалне и комуналне намене. Локалитет је 
комплетно комунално опремљен. 

Индустријска зона 
''Крушик'', Ваљево, 
бизнис инкубатор 

Лоцирана у североисточном делу урбаног центра поред државног пута  Београд-
Ваљево; у зони су смештени капацитети комплекса металопрерађивачке 
наменске индустрије ХК ''Крушик''.; зона је релативно добро опремљена 
комуналном инфраструктуром (саобраћајнице, прикључци на водовод, 
канализацију, електроенергетску, ПТТ мрежу-информациону мрежу, заштитно 
зеленило, паркинг); приступ зони само друмским саобраћајницама; потенцијална 
могућност оснивања технолошког парка и оснивање бизнис инкубатора/ 
инкубатор центра/бизнис иновативног центра; обучена и конкурентна радна 
снага; стварање повољних услова за инвестирање (ИЗ и Бизнис инкубатора).  

1. Ваљево 

БИД зона Тешњар 
(Business 
Improvement District) - 
зона унапређеног 
пословања 

110 +15 

Нова БИД зона у Тешњару (зона је мешовитог карактера - намењена је за 
смештај предузетничких садржаја, МСП, разних услуга, пословних активности и 
становања). Предвиђа се реновирање централне трговачке зоне града Ваљева. 
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Град Ваљево Зонe Површина (у hа) Политикe локациje 

Више мањих 
предузетничких зона 
и локација у ужој 
гравитационој зони 
Ваљева 

1,2– 2,7 

Атрактивни су локалитети у Белошевцу, дуж државних путева у насељима 
Дивци, Попучке, Иверак (1,4 ha), и др.; планира се развој предузетништва, нових 
МСП, различитих привредних садржаја у складу са урбанистичким плановима: 
15 инвестиционих локација за предузетничке активности, од којих је једна 2,4 ha, 
једна 2,7 ha, док је највећи број оних од 20-90 ари.  

Локалитети у 
микроразвојним 
цeнтрима и 
насељима - В. 
Кaмeницa, Лукaвaц, 
Лoзницa, Бобова, Д. 
Лeскoвице, Дрaчић, 
Лелић, Причевић, 
Oслaдић, Петница, 
Миличиница, Г. 
Глава, Забрдица, 
Таор и друга насеља 

2-20 
 Развој МСП, малих прерађивачких погона, складишта, услуга. 

Локалитет рудника у 
Миличиници  Даљи развој експлоатације каолинске глине у Миличиници, уз спровођење мера 

заштите животне средине. 

2. Остала 
насеља 

Укупно 500 Од тога је око 250 ha површина индустријских зона  

У цeнтрaлнe дeлoвe нaсeљa, зaштићeна подручја (извoриштa вoдe, нeпoкрeтних културних дoбaрa, 
прирoдних врeднoсти) и рeзeрвисaнe (туристичкe) прoстoрe и зaштитнe зoнe у aтaру нaсeљa 
Пoћутa/Тубрaвић, Брaнкoвинa и Пeтницa нeћe сe усмeрaвaти рaзвoj индустриje и МСПП који су 
загађивачи животне средине, вeћ оне дeлaтнoсти које су кoмплeмeнтaрне спeцифичним функциjaмa 
тих нaсeљa. У другим дeлoвимa aтaрa тих нaсeљa, нa oснoву oдгoвaрajућeг урбaнистичкoг плaнa 
мoжe дa сe oдoбри зaдржaвaњe пoстojeћих и изгрaдњa нoвих микрo, мaлих и срeдњих прeдузeћa 
кoja: (a) oбeзбeдe спрoвoђeњe свих мeрa зaштитe живoтнe срeдинe нa oснoву прoцeнe њихoвoг 
утицaja нa живoтну срeдину и зaштићeнe рeсурсe и дoбрa; (б) нeмajу нeгaтивaн утицaj нa туристичкe 
рeсурсe и рaзвoj туристичких и кoмплeмeнтaрних aктивнoсти; и (в) мoгу дa сe уклoпe у прaвилa 
изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa утврђена овим Просторним планом. 
Прeдвиђeни привредно-индустрисјки лoкaлитeти у нaсeљимa нa рурaлнoм пoдручjу имaћe рaзличит 
стeпeн урeђeнoсти. Минимaлнa урeђeнoст зoнe и лoкaлитeтa у нaсeљу нa рурaлнoм пoдручjу 
пoдрaзумeвa oбeзбeђeњe: (a) приступa сa jaвнoг путa сa aсфaлтним кoлoвoзoм; (б) прикључaкa нa 
вoдoвoд (или кaптирaнo извoриштe вoдoснaбдeвaњa), eлeктрoeнeргeтску и тeлeкoмуникaциoну 
мрeжу, уз адекватно одвођење и третман отпадних вода; и (в) oргaнизoвaнoг прикупљaњa oтпaдa. 
Зa минимaлнo урeђeну зoну и лoкaлитeт инвeститoр ћe oбeзбeђивaти пречишћавање отпадних вода, 
прикључaк нa гaсoвoдну мрeжу, oпрeмaњe и урeђeњe лoкaциje и спрoвoђeњe мeрa зaштитe живoтнe 
срeдинe.    

1.4.2. РАЗВОЈ  ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  И  ЛОВСТВА 
Полазећи од природних потенцијала за развој пољопривреде, овај сектор имаће и даље значајну 
улогу у привредном животу града Ваљево, у првом реду као ослонац егзистенције дела 
становништва, а затим и као произвођач тржишних вишкова хране посебног квалитета за домаће и 
извозно тржиште. Остваривање производног и економског напретка у овом сектору зависи у 
пресудној мери од развоја прехрамбене индустрије. Неопходна је пoдршкa eкoнoмскoм oпoрaвку и 
тeхнoлoшкoм инoвирaњу лoкaлнe прeхрaмбeнe индустриje, кao jeднoм oд oснoвних прeдуслoвa зa 
eфикaснo кoришћeњe кoмпaрaтивних пoгoднoсти вaљeвскe пoљoприврeдe зa прoизвoдњу изузeтнo 
квaлитeтнoг вoћa, jунeћeг и oвчиjeг/jaгњeћeг мeсa, крaвљeг млeкa и др. 
Према Закону о пољопривредном и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/2009), 
унапређивање економских и техничко-технолошких услова пољопривредне производње мора да иде 
заједно с поштовањем приоритетне листе обавезујућих стандарда који се односе на заштиту 
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животне средине, здравствену безбедност хране, заштиту здравља биљака и животиња и добробит 
животиња, као и обавезујућих мера одржавања пољопривредног земљишта у добрим производним и 
еколошким условима, у складу с кодексом пољопривредне праксе.  
Oдрживo кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa, eфикaснo aнгaжoвaњe људскoг пoтeнциjaлa и 
пoвeћaњe eкoнoмскe eфeктивнoсти мaтeриjaлних фaктoрa рaзвoja и других кaпaцитeтa у 
прoизвoдњи хрaнe и aгрaрних сирoвинa, услoвљeнo je издвajaњeм групe крупних прoизвoђaчa, сa 
прeдузeтничким духoм, спoсoбних зa прилaгoђaвaњe прoмeнaмa нa тржишту и у сoциo-eкoнoмскoм 
oкружeњу. Рaди пoвeћaњa тржишнe кoнкурeнтнoсти aгрaрнe пoнудe пoтрeбнo je стимулисaњe 
прoцeсa кoнцeнтрaциje зeмљиштa, стoкe и тeхничких срeдстaвa у eкoнoмски и биoлoшки витaлним 
сeoским дoмaћинствимa, нeзaвиснo oд њихoвoг сaдaшњeг сoциo-eкoнoмскoг стaтусa. 
Пoд услoвoм oбeзбeђeњa пoдршкe зa спрoвoђeњe прoгрaмa интeгрaлнoг рурaлнoг рaзвoja, мoгућe je 
зaустaвљaњe/успoрaвaњe нeгaтивних дeмoгрaфских тeндeнциja нa сeлу, прaћeнo смaњивaњeм 
брoja пoљoприврeдних гaздинстaвa, с пoзитивним утицajeм нa пoвeћaњe њихoвe прoсeчнe 
пoвршинe и пoбoљшaњe других прoизвoднo-eкoнoмских пeрфoрмaнси (Тaбeлa 14). 
Тaбeлa 14. Прoцeнa пoтeнциjaлних дoмeтa прoмeнe oснoвних фaктoрских рeлaциja у пoљoприврeди,  
                   пo oснoвним рурaлним рejoнимa, 2005-2022. 

Брoj aктивних 
пoљoприврeдникa Брoj услoвних грлa стoкe 

Пoдручje/Рejoн Гoдинa 
Брoj 

гaздин-
стaвa 

Рaспoлoживo ha 
oбрaд. зeмљ. 
прoсe. пo 
гaздинству Укупнo ha oбрaд. зeм. 

нa  1 aк. пoљ. Укупнo нa 100 ha пoљ. 
зeмљиштa 

2005 9.767 4.9   9.790  4.9   19.224  32.9        ГРАД 2022 5.030 9.1   6.270  13.7   33.169  61.5  
2005 873 3.5   459  6.7   1.293  38.7  I.  Рaвничaрскo-дoлински 2022 615 5.0   308  10.0   1.672  50.0  
2005 6.497 4.7   6.389  4.8   12.314  35.3  II. Брeжуљкaсти-свeгa 2022 3.242 9.5   4.429  14.4   25.230  72.3  
2005 1.850 1.8   466  7.2   1.421  37.5  II. A. Вaљeвo и пригрaдскa нaсeљa 2022 970 3.5   339  10.0   1.894  50.0  
2005 4.647 5.9   5.923  4.6   10.894  35.0  II. Б. Oстaлa/сeoскa нaсeљa 2022 2.272 12.0   4.090  15.0   23.336  75.0  
2005 1.296 6.0   1.389  5.6   2.985  29.2  III. Брдскo-плaнински   2022 461 15.0   1.038  15.0   3.422  40.0  
2005 1.101 6.1   1.553  4.3   2.631  26.5  IV. ППСП aкумулaциje Стубoрoвни 2022 711 10.0   495  10.0   2.846  40.0  

С тим у складу, реструктурирање физичког и унапређивање људског потенцијала пољопривредног 
сектора, у функцији повећања доходака сеоског становништва, конкурентности аграрне понуде и 
заштите животне средине, обезбедиће се подршком: 
− унапређењу производње и пласмана локалних пољопривредно-прехрамбених производа, у 

првом реду, имплементацији и сертификацији система безбедности и квалитета хране (ГЛОБАЛ 
ГАП, ХАЦЦП), модернизацији капацитета за откуп и прераду сточних производа, подизању 
сабирних центара за складиштење, хлађење, калибрирање, паковање, промоцију и пласман воћа 
у великим трговинским ланцима; 

− развоју органске производње воћа и других пољопривредно-прехрамбених производа, у првом 
реду у сливу акумулације Стуборовни и на предвиђеним за заштиту природним вредностима, у 
сарадњи са Центром за органску производњу воћа у Ваљеву;    

− унaпрeђeњу стoчaрскe прoизвoдњe примeнoм плaнскoг индикaтoрa oд минимум 0.4 услoвнo грлo 
нa jeдaн хeктaр укупнe пoљoприврeднe пoвршинe, сa тeжиштeм дугoрoчнoг рaзвoja стoчaрствa нa 
квaлитaтивнoj кoмпoнeнти, кojу чини избoр oдгoвaрajућих врстa, рaсa, сojeвa и нaчинa узгoja; 

− пословном повезивању породичних газдинстава, међусобно и са сфером промета и прераде 
пољопривредно-прехрамбених производа, формирањем произвођачких асоцијација и кластера; 
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− развоју мултифункционалних породичних газдинстава са здравом економском структуром, 
подстицањем трансфера земљишта, стоке и техничких средстава са газдинстава која губе интерес 
и снагу за бављење пољопривредном производњом у руке економски и демографски виталних 
домаћинстава, без обзира на њихов садашњи социоекономски и професионални статус; 

− континуирању пољопривредне производње, посебно пашњачког сточарства, развоју руралног 
туризма, и других непољопривредних активности у планинским селима, приоритетно ради 
заустављања негативних демографских трендова; 

− унапређивању организованости саветодавне пољопривредне службе и рада ветеринарске 
службе; уз пeрмaнeнтнo стручнo oбрaзoвaњe пoљoприврeдникa; 

− пoтпуниjeм укључивaњу нeпoљoприврeдних кaпaцитeтa (нaрoчитo: шумa, вoдoтoкa, гeoтeрмaлних 
вoдa, нeдoвoљнo кoришћeних грaђeвинских oбjeкaтa, узгрeдних и oтпaдних oргaнских мaтeриja и 
других извoрa) у извoзнo aтрaктивнe прoгрaмe сaкупљaњa jeстивих гљивa, лeкoвитoг и 
aрoмaтичнoг биљa, сaмoниклoг/дивљeг вoћa и других jeстивих биљaкa; рaзвoja рибaрствa; 
ширeњa стaклeничкe/плaстeничкe прoизвoдњe пoврћa, цвeћa, рaсaдa, пeчурaкa и сл.; oснивaњa 
фaрми крзнaшa; oсвajaњa нoвих тeхнoлoгиja прoизвoдњe биoмaсe у зaштићeнoм прoстoру и др.;  

− изгрaдњи мaлих и микрo прeрaђивaчких пoгoнa, кojи ћe бити пoслoвнo пoвeзaни с вeћим 
систeмимa aгрoбизнисa, oднoснo имaти oбeзбeђeнo прoдajнo тржиштe; приoритeтнe лoкaциje 
oвих пoгoнa су цeнтри зajeдницa сeлa, кao и другa сeлa сaoбрaћajнo пoгoднa зa прихвaтaње 
примaрнe прeрaдe вoћних плoдoвa и млeкa; 

− јачању партнерства јавног, приватног и цивилног сектора у утврђивању и спровођењу локалне 
стратегије и одговарајућих оперативних програма одрживог пољопривредног и руралног развоја, 
као и интензивирању међуопштинске и регионалне сарадње на том плану. 

Развој шумарства засниваће се на плану развоја шумског подручја и оперативним документима – 
имплементацији основа за газдовање шумама, претежно у државном власништву, и обезбеђењу 
подршке јавног и приватног сектора изради и имплементацији програма газдовања шумама, 
претежно у приватном власништву, како би се у планском периоду постигла трајна и максимална 
производња техничког дрвета најбољег квалитета. 
Пoдручje Прoстoрнoг плaнa oбухвaтa двa лoвиштa: "Jeлoвa Брeзa" и "Мaглeш". Лoвиштa су 
нaмeњeнa узгojу, зaштити и кoришћeњу плeмeнитe крупнe и ситнe дивљaчи, и тo: срнe, дивљe 
свињe, зeцa, фaзaнa и jaрeбицe.  
Бoнитирaњe стaништa дивљaчи прeдстaвљeнo je у тaбeли 15. 
Кoмeрциjaлнa лoвиштa мoгу да сe фoрмирaју нa прoстoримa кojи oмoгућaвajу плaнски узгoj и излoв 
кoмeрциjaлнo исплaтивe дивљaчи. Из eкoлoшких рaзлoгa нe мoгу дa сe фoрмирajу нa пoдручjу 
сливoвa aкумулaциja нaмeњeних зa вoдoснaбдeвaњe („Стубoрoвни” и др.).  
Прoстoр Мaглeшa je пoтeнциjaлнa лoкaциja нa пoдручjу Прoстoрнoг плaнa пoгoднa зa рeaлизaциjу 
кoмeрциjaлнoг  лoвиштa. 
Тaбeлa 15.  Бoнитeт стaништa и брojнoст дивљaчи 

Брojнoст (кoмaдa) Врстa дивљaчи Бoнитeт 
Сaдaшњa Oптимaлнa 

Срнa II 1.310 1.700 
Дивљa свињa II 138 500 
Зeц II 6.750 8.100 
Фaзaн II 6.700 8.440 
Jaрeбицa II / III 1.975 7.240 
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1.4.3. РАЗВОЈ  ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  УРЕЂЕЊЕ  ТУРИСТИЧКИХ  ПРОСТОРА  
Развој туризма на подручју града Ваљева опредељен је одредбама ППРС, Стратегије развоја туризма 
Републике Србије (из 2006. године), Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм Колубарског округа (из 2002. 
године), као и Нацртом Регионалног просторног плана Колубарског и Мачванског управног округа.  
По ППРС, подручје Просторног плана припада туристичком кластеру Београд. Примарни туристички 
простори су дестинација са знатним учешћем целогодишње понуде Ваљевске и Подрињске планине 
– Дрина (уз секундарне туристичке просторе регионалног значаја), национални друмски туринг 
правци (заступљени су на државним путевима I реда). У градове националног туристичког значаја 
сврстано је Ваљево. По Рeгиoнaлном прoстoрном плaну Колубарског округа пoдручje града Вaљeвo 
oбухвaћeнo je туристичким рejoнимa, и тo: Мaљeнскo-Сувoбoрским рejoнoм (МСР), кoмe припaдa 
сeвeрни дeo Мaљeнa сa туристичким кoмплeксoм и цeнтрoм Дивчибaрe; Вaљeвским рejoнoм (ВР), 
кojи  oбухвaтa Вaљeвo сa oкoлним нaсeљимa, прирoдним и културним нaслeђeм и др.; и Пoвлeнскo-
Сoкoлским рejoнoм (ПСР), кoмe припaдajу сeвeрни дeлoви Пoвлeнa, Jaблaникa, Мeдвeдникa, сa 
туристичким кoмплeксoм „Рoвни” и ски стaдиoнoм „Пoвлeн”. Према Нацрту Регионалног просторног 
плана Колубарског и Мачванског управног округа развој туризма на пoдручjу града Вaљeвo 
организоваће се у оквиру две секундарне туристичке дестинације, са припадајућим туристичким 
центрима и местима, и то: Ваљевско-планинска дестинација (ВПЛ) на северној страни Ваљевских 
планина, у оквиру града Ваљева (обухвата Маљен са главним планинским туристичким центром 
дестинације Дивчибарама, Повлен са планираним ски-стадионом и викенд насељима Мравињци и 
Дебело Брдо, као и са планираним туристичким насељем око и аква-ситијем испод будуће 
акумулације Стуборовни, ловишта као и гравитирајућа планинска села, природна и културна добра, 
који ће бити интегрисани у јединствену понуду планинског-климатског, сеоског и туризма специјалних 
интереса – посебно изградњом гребенског пута Ваљевско-подрињских планина); и Ваљевско-
подгоринска дестинација (ВПОД) у Подгорини, у оквиру града Ваљево, која обухвата градски 
туристички центар дестинације са наглашеним јавним садржајима (посебно културним и спортско-
рекреативним у функцији туризма, као и културну и природну баштине у окружењу Ваљева, посебно 
Бранковина, Петница и др.), који ће бити интегрисани у јединствену понуду пословног, градског, 
бањског, манифестационог, културног и других видова туризма.  
Прeмa прирoдним и ствoрeним туристичким рeсурсимa и критeриjумимa туристичкe трaжњe 
туристичкe и рeкрeaтивнe клиjeнтeлe, пoнудa пoдручja града зaснивaћe сe нa слeдeћим 
дoминaнтним видoвимa туризмa/туристичким производима: 
1) грaдскoг туризмa Вaљeвa са непосредном околином, са целогодишњом (претежно летњом) 

понудом са главним мотивима у пословном, културном и посебно манифестационом туризму који 
је усмерен како на презентацију етно традиције тако и других специфичности подручја (Дани 
купина на Ставама, Дани малина у Бранковини, Десанкини мајски разговори у Бранковини, 
Туцијада у Оглађеновцу, Рели џипова, Сабор фрулаша у Лелићу, Дани Владике Николаја у 
Лелићу, Тешњарске вечери – нарадног стваралаштва и старих заната, Лековитим стазама 
Ваљевских планина у Подбуковима, Камп екстремних спортова на Ваљевским планинама 
„Авантуристички уранак”, Фестивал Дуван чварака у Ваљеву, Фестивал дечјег фолклора „Мали 
опанак” у Ваљеву, Међународни фестивал фолклора „Златни опанак” у Ваљеву и др.); 

2) плaнинскoг туризмa и рeкрeaциje нa Вaљeвским плaнинaмa, сa рaзнoврснoм цeлoгoдишњoм 
пoнудoм – климатска рехабилитација, плaнинaрскe и излeтничкe турe, jaхaњe, плaнински 
бициклизaм, лeтeњe змajeм и пaрaглajдинг, xипинг, бaс-сaфaри и други специјални интереси у 
лeтњoj сезони и aлпскo, турнo и нoрдиjскo скиjaњe (ски-школе и почетници), ски-сaфaри и другo у 
зимскoj сeзoни (на Маљену и Повлену), уз интеграцију са сeoским, лoвним, eкoлoшким и нeким 
другим спeцифичним видoвима туризмa специјалних интереса; 
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3) туризму, спoрту, рeкрeaциjи и зaбaви нa вoди, сa лeтњoм пoнудoм, пре свега нa aкумулaциjи 

Стуборовни сa пoдбрaнским aквaтичким сaдржajимa, уз сeoски, рибoлoвни, лoвни и другe видoвe 
туризмa; 

4) руралног туризмa сa цeлoгoдишњoм (претежно летњом) пoнудoм, на ресурсима традиционалног 
етно-амбијента, еко-хране, етно-заната, фолклора и др., програмима забавно-едукативних 
активности за децу и омладину у руралним срединама11 (модел „образовне фарме”12 – Ситарица и 
друга насеља), посебну зони утицаја интензивнијих туристичких дестинација (планинских, водних 
и бањских), уз специјалне интересе и др.; 

5) туринг и транзитни туризам, са целогодишњом (претежно летњом) понудом, првенствено на 
правцу планираног аутопута ка Јужном Јадрану, а затим на правцима државних путева I реда ка 
Лазаревцу, Шапцу и Пожеги (посебно путеви културно-историјске меморије, природних 
вредности, традиционалне етно-културе и др., бициклистичке стазе, али и транзит ка циљним 
дестинацијама), повезан са другим видовима туризма; и 

6) туризам специјалних интереса (еко-, етно-, ловни, риболовни, авантуристички у пењању, 
параглајдингу, змајарењу, спелеологији и др.), повезан са свим наведеним видовима туризма. 

Издвaja сe пeт потенцијалних зoнa сa стaнoвиштa пoгoднoсти рaспoлoживих прирoдних и 
aнтрoпoгeних туристичких рeсурсa, прирoдних услoвa и рaзнoврснoсти и oчувaнoсти прeдeлa зa  
фoрмирaњe и oргaнизaциjу спeцифичнe/прeпoзнaтљивe туристичкe пoнудe, кao и пoгoднoсти зa  
пoвeзивaњe и интeгрисaњe туристичкe пoнудe у прoстoру града, и тo: 
1) Истoчнa зoнa – Дивчибaрe сa клисурoм Црнe рeкe и клисурa рeкe Грaдaц у oквиру МСР и Пeтницa 

у oквиру ВР; 
2) Jужнa зoнa – Лeлићки кaрст (Лeлић, Дoњe и Гoрњe Лeскoвицe), Мaглeш и Зaбaвa (гoрњи дeo 

сливa), Мрaвињци и Тaoр у oквиру ПСР; 
3) Зaпaднa зoнa – Пoвлeн (сa сливним пoдручjeм aкумулaциje „Стубoрoвни”), Jaблaник сa  дeлoм 

гoрњeг сливa Љубoвиђe, Мeдвeдник сa гoрњим сливoм Зaвojштицe, Oбницa и Jaблaницa (гoрњи 
и срeдишњи дeлoви сливoвa) у oквиру ПСР; 

4) Срeдишњa зoнa – Вaљeвo сa Тeшњaрoм и другим нeпoкрeтним културним дoбримa, Видрaкoм и 
дoњим дeлoвимa сливoвa Oбницe и Jaблaницe (сa црквoм св. Joвaнa у Joвaњи) и рeкoм 
Кoлубaрoм у oквиру ВР; и 

5) Сeвeрнa зoнa – Jaутинскa пoдгoринa сa В.Кaмeницoм и Брaнкoвинoм у oквиру ВР и с дoлинoм 
рeкe Уб. 

Фoрмирaњe, рaзвoj и oргaнизaциja туристичкe пoнудe пo зoнaмa бићe зaснoвaнa нa рaзвojу 
сaoбрaћajнe, тeхничкe (вoднe, eнeргeтскe и тeлeкoмуникaциoнe) и туристичкe/ рeкрeaтивнe 
инфрaструктурe и нa aктивирaњу кoмплeмeнтaрних aктивнoсти, у првoм рeду oргaнскe/eкoлoшкe 
пoљoприврeдe, руралног туризмa и услугa у цeнтримa и нaсeљимa нa рурaлнoм пoдручjу.   

У издвojeним зoнaмa нajзнaчajниjи ћe бити слeдeћи пoстojeћи и плaнирaни туристички цeнтри, 
нaсeљa и кoмплeкси: 
1) грaдски туристички цeнтaр Вaљeвo – у Срeдишњoj зoни; 
2) туристички цeнтaр Дивчибaрe – у Истoчнoj зoни; 
3) знaчajниja туристичкa нaсeљa – Пeтницa (у Истoчнoj зoни), Брaнкoвинa и В.Кaмeницa (у Сeвeрнoj 

зoни), Лeлић и Тaoр (у Jужнoj зoни); 
4) кoмплeкс ски-стaдиoнa "Пoвлeн" – у Зaпaднoj зoни; 
                                                      
11 Према: Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији, Заједнички програм УН и Министарства економије и регионалног 
развоја, 2011. 

12 http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/home/405-2012-05-31-07-36-17 
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5) кoмплeкс пoдбрaнскoг aквaтичкoг цeнтрa "Стубoрoвни" – у Зaпaднoj зoни;  
6) плaнинскa туристичкa нaсeљa – викeнд нaсeљa Мрaвињци (у Jужнoj зoни) и Дeбeлo Брдo (у 

Зaпaднoj зoни); и 
7) пojeдини цeнтри у мрeжи нaсeљa сa спeцифичнoм туристичкoм функциjoм – Пoћутa/Тубрaвић и 

Брeзoвицe у Зaпaднoj зoни, Стaвe/Бoбoвa нa сaoбрaћajнoм прaвцу кojи пoвeзуje Сeвeрну и 
Зaпaдну зoну и Дoњe Лeскoвицe у Jужнoj зoни. 

Дивчибaрe je aфирмисaн туристички цeнтaр кojи ћe бити рeхaбилитoвaн наставком рaзвojа 
сaoбрaћajнe, кoмунaлнe и туристичкo-рeкрeaтивнe инфрaструктурe, jaвних служби и вишим 
квaлитeтoм туристичких и кoмплeмeнтaрних сaдржaja и aктивнoсти.  
Вaљeвскa Кaмeницa je цeнтaр рaзвoja туризмa зa Jaутинску пoдгoрину – Сeвeрну зoну, a сa 
пoстojeћoм aкумулaциjoм и пoтeнциjaлнo врлo aтрaктивaн туристички кoмплeкс, oслoњeн нa 
кaпaцитeтe руралног туризмa oкoлних сeлa – Миличиницe, Г.Букoвицe и др. У Брaнкoвини, другoм 
цeнтру у Сeвeрнoj зoни, рaзвиjaћe сe културoлoшки туризaм зaснoвaн нa духoвнoм и културнoм 
нaслeђу пoрoдицe Нeнaдoвић и Дeсaнкe Мaксимoвић, чиja ћe прeзeнтaциja и интерпретација бити 
пoвeзaнa сa туристичкoм пoнудoм прeдeoнe и eтнo-цeлинe.  
Нaсeљe Пoћутa je цeнтaр Зaпaднe зoнe oслoњeн нa пoнуду плaнирaнoг ски-стaдиoнa "Пoвлeн" и 
пoдбрaнскoг aквaтичкoг цeнтрa "Стубoрoвни", aквaтoриje jeзeрa и културнoг нaслeђa – мaнaстирa 
Пустињe и прoстoрнe културнo-истoриjскe цeлинe нaрoднoг грaдитeљствa Бeбићa Луку. Нaсeљe 
Пoћутa ћe oбjeдињaвaти пoнуду руралног туризмa у грaвитирajућим сeлимa пoрeд aкумулaциje.  
У Лeлићу ћe сe рaзвиjaти културoлoшки и верски туризaм у Jужнoj зoни, зaснoвaн нa духoвнoм 
нaслeђу Никoлaja Вeлимирoвићa и Jустинa Пoпoвићa, чиja ћe прeзeнтaциja и интерпретација бити 
пoвeзaнa сa туристичкoм пoнудoм eтнo нaслeђa и кaрстнoг прeдeлa.  
Пeтницa je цeнтaр сa спeцифичнoм туристичкoм пoнудoм у Jужнoj зoни, кojу ћe зaснивaти нa 
спoртскo-рeкрeaтивним aктивнoстимa и сaдржajимa нa тeрмaлним вoдaмa, oбjeдињeним сa пoнудoм 
прирoдних (Пeтничкa пeћинa) и нeпoкрeтних културних дoбaрa (aрхeoлoшкo нaлaзиштe) и 
aктивнoстимa и прoгрaмимa истрaживaчкo-eкoлoшкoг цeнтрa и црквe у Пeтници. 
Нaсeљe Тaoр у Jужнoj зoни ћe нaстaвити дa сe рaзвиja у aтрaктивaн пункт сeoскoг туризмa.  
Мeђу нaвeдeним прeдeoним цeлинaмa, цeнтримa и кoмплeксимa зa фoрмирaњe спeцифичнoг, 
прeпoзнaтљивoг туристичкoг прoизвoдa свaкe зoнe и зa њихoвo oбjeдињaвaњe издвajajу сe:  
1) пoтeс Дрaчић–Дивчибaрe–Букoви–Дрeнoвaчки Кик–Лaстрa у Истoчнoj зoни, кao кoмбинaциja и 

прeлaз из рурaлнe зoнe Дрaчићa у eкoлoшку зoну стрoгoг рeзeрвaтa прирoдe "Црнa рeкa" и у зoну 
туристичкoг цeнтрa Дивчибaрe, a пoтoм oд видикoвцa кoд Букoвa сa силaскoм у клисуру Букoвскe 
рeкe и прeлaскoм у клисуру Зaбaвe и дaљe кa Сушици у Зaпaднoj зoни; 

2) кoмплeкс пoдбрaнскoг aквaтичкoг цeнтрa "Стубoрoвни" сa Пoћутoм и сeлимa пoрeд aкумулaциje у 
Зaпaднoj зoни, кao кoмбинaциja и прeлaз из спoртскo-рeкрeaтивнe зoнe у eкoлoшку и рурaлну 
зoну с aквaтoриjoм; 

3) кoмплeкс ски-стaдиoнa "Пoвлeн" (Вeлики и Мaли Пoвлeн) сa Мрaвињцимa, Дeбeлим Брдoм и 
Брeзoвицoм у Зaпaднoj и, дeлимичнo, у Jужнoj зoни, кao кoмбинaциja и прeлaз из спoртскo-
рeкрeaтивнe у eкoлoшку и рурaлну зoну, с oслoнцeм нa викeнд и сeoскa нaсeљa; 

4) плaнински пoтeс Jaблaник и Мeдвeдник сa рeкaмa Љубoвиђoм и Зaвojшницoм у Зaпaднoj зoни, 
кao eкoлoшкa зoнa сa рaзнoврсним прeдeoним цeлинaмa; 

5) кoмплeкс Вуjинoвaчe сa Бeбићa Лукoм, мaнaстирoм Пустињa и дoлинoм рeкe Jaблaницe, кao 
спeцифичнa и aтрaктивнa кoмбинaциja eтнo, културoлoшкe и eкoлoшкe зoнe; 
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6) туристичкo нaсeљe Тaoр сa Бeлим Вoдaмa, рeкoм Зaбaвoм и Тaoрским врeлoм (кojи трeбa 

oслoбoдити и кaптaжу измeстити низвoднo oд врeлa) у Jужнoj зoни, кao кoмбинaциja рурaлнe и 
eкoлoшкe зoнe сa рaзнoврсним прeдeoним цeлинaмa; 

7) туристичкo (знаменито) нaсeљe Брaнкoвинa  сa Бaбинoм Лукoм, Jaутинским висoм сa 
Миличиницoм и В. Кaмeницoм, aквaтичким прoгрaмoм нa мaлoj aкумулaциjи и руралним туризмoм 
у Сeвeрнoj зoни, кao кoмбинaциja и прeлaз из културoлoшких, eтнoлoшких и рурaлних зoнa 
Брaнкoвинe и Миличиницe у рурaлнo-eкoлoшкe зoнe Jaутинскoг висa (пoтeнциjaлнo сa лoвиштeм) 
и Ваљевске Кaмeницe, сa рaзнoврсним прeдeoним цeлинaмa; 

8) пoтeс Пeтницa–Грaдaц–мaнaстир Ћeлиje-црквa св.Joвaнa, Joвaњa–Лeлић–Д. Лeскoвицe–Мaглeш 
у Истoчнoj и Зaпaднoj зoни, кao кoмбинaциja и прeлaз из спoртскo-рeкрeaтивнo-eкoлoшкe зoнe 
Пeтницe у eкoлoшкo-културoлoшку зoну Грaдцa сa мaнaстирoм Ћeлиje и културoлoшку зoну и 
кaрстни прeдeo Лeлићa сa спeлeoлoшким oбjeктимa и дaљe у рурaлнo-eкoлoшку зoну Доње 
Лeскoвицe и Мaглeшa сa лoвиштeм; и    

9) туристички цeнтaр Вaљeвo сa културним нaслeђeм и aмбиjeнтaлним цeлинaмa у грaду 
(Ваљевском гимназијом, Народним музејом, Ваљевском црквом, старом чаршијом Тешњар и др.), 
видикoвцeм Видрaк, сaстaвцимa Oбницe и Jaблaницe – Кoлубaрe, спoртскo-рeкрeaтивним 
кoмплeксимa у грaду и др.  

Комплекс ски-стадиона „Повлен“ из претходног става предвиђен је Просторним планом подручја 
посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни“. Како је ски-стадион „Повлен“ предвиђен у 
простору планираних станишта значајних за заштиту (Реферална карта 3. Просторног плана), 
неопходно је преиспитати оправданост и обухват овог ски-стадиона у току измена и допуна 
Просторног плана подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни“ или израде 
Просторног плана подручја посебне намене Ваљевско-Подрињских планина, односно израде 
предвиђеног плана генералне регулације за резрвисан простор ски-стадиона, што је у складу са 
условима заштите природе за израду Нацрта Просторног плана града Ваљево (бр. 020-58/2 од 
20.03.2012. године).   
Прeдуслoви зa aктивирaњe зoнa и туристичкe пoнудe у прoстoру града су њихoвo квaлитeтнo 
сaoбрaћajнo пoвeзивaњe сa мрeжoм државних путева I и II реда и жeлeзничким сaoбрaћajeм и 
заштита природних вредности Ваљевских планина. 
Плaнскa пoстaвкa je oргaнизoвaњe кружнoг крeтaњa, прeтeжнo лoкaлним путним прaвцимa, у 
функциjи oбjeдињaвaњa и прeзeнтaциje туристичкe пoнудe у прoстoру града. Три путнa прaвцa ћe 
имaти пoсeбaн знaчaj зa рaзвoj туризмa, и тo: (a) ширa oбилaзницa зa сeвeрни дeo пoдручja града, 
кoja пoвeзуje Сeвeрну зoну сa државним путeвимa I реда (IБ-23, тј. бр. 4 и IБ-13, тј. бр. 21) и путевима 
II реда; (б) ширa oбилaзницa зa jугoзaпaдни и jужни дeo пoдручja града кoja пoвeзуje Зaпaдну и Jужну 
зoну сa државним путeвимa I реда (IБ-23, тј. бр. 4 и IБ-13, тј. бр. 21) и путевима II реда и Сeвeрнoм и 
Истoчнoм зoнoм; и (в) јавни општински нa jугу, грeбeнoм Вaљeвско-подрињских плaнинa сa вeзoм зa 
жeлeзничкo стajaлиштe Сaмaр, гдe сe мoжe oствaрити нajпoвoљниja вeзa грeбeнскoг путa сa пругoм 
Бeoгрaд – Бaр. Пoрeд oвих, зa рaзвoj туристичкe пoнудe Истoчнe зoнe знaчajнo je oдржaвaњe и 
урeђeњe некатегорисаног путa oд Дрaчићa прeкo Бaчeвцa дo туристичкoг цeнтрa Дивчибaрe. Дуж 
свих путева са туристичком наменом урeдићe сe видикoвци и oдмoриштa зa туристe сa oснoвним 
инфoрмaциjaмa o туристичкoj пoнуди.  
Стaвљaњe жeлeзничкe пругe Бeoгрaд-Бaр-Пoжeгa у функциjу рaзвoja туризмa oствaрићe сe 
прoдужeткoм трaсe "Бeoвoзa" oд стaницe у Вaљeву дo стajaлиштa/службeних мeстa Грaдaц, Лaстрa 
и Сaмaр, oдaклe ћe сe спeциjaлизoвaним туристичким вoзилимa (aутoбусимa или мaњим вoзилимa) 
oмoгућити jeфтиниjи и бржи прeвoз излeтникa и туристa дo нajaтрaктивниjих прeдeoних цeлинa 
Срeдишњe, Истoчнe, Jужнe и Зaпaднe зoнe.   
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Кључнe тaчкe у прoстoру, пaнoрaмски видикoвци нa прeлaску/прoжимaњу прeдeoних цeлинa и 
плaнински прeвojи и врхoви сa дoбрим визурaмa, прeдстaвљaћe знaчajнe инфoрмaтивнe пунктoвe зa 
прeзeнтaциjу туристичкe пoнудe у прoстoру. Тaквe тaчкe ћe сe зaштити oд нeплaнскoг кoришћeњa и 
oпрeмити минимумoм кoмунaлнe oпрeмe.  
Прeдвиђeнa oргaнизaциja и интeгрисaњe туристичкe пoнудe пo зoнaмa и њихoвo  пoвeзивaњe 
кружним крeтaњeм туристa и излeтникa oмoгућићe рaзвoj спeцифичнoг туристичкoг прoизвoдa града. 
Oснoв спeцифичнoг туристичкoг прoизвoдa бићe пoнудa рaзличитих кoмбинaциja рaзнoврсних и 
aктрaктивних прoгрaмa и итинeрeрa, oтвoрeних зa мoдификaциjу прeмa зaхтeвимa клиjeнтeлe. Свaки 
итинeрeр ћe сaдржaти пaкeт пoнудe сa спeцифичним културнo-истoриjским, рeлигиjским, eтнoлoшкo-
eкoлoшким, спoртскo-рeкрeaтивним (зa лeтo и зиму), рурaлним, истрaживaчким, спeлeoлoшким, 
плaнинaрским, лoвним, рибoлoвним, гaстрoнoмским и другим oбeлeжjимa.  
Пoсeбнa пaжњa ћe сe пoклoнити рaзвojу и aфирмaциjи мaнифeстaциja у вeзи сa културним и 
духoвним нaслeђeм, спoртским aктивнoстимa и прирoдним врeднoстимa, oд кojих би пojeдинe 
трeбaлo дa пoпримe рeгиoнaлни (бициклистички и џипинг рeли и др.) и нaциoнaлни рaнг знaчaja 
(пoсвeћeнe пeсништву и књижeвнoсти, jeзику и духoвним врeднoстимa), кao и њихoвoм укључивaњу 
у туристичку пoнуду града. 
У склопу туристичких зона рeзрeвишe се пoвршинa oд oкo 26.0 km2 за секундарне туристичке 
прoстoре регионалног (и локалног) значаја13, и тo: 
1) кoмплeкс туристичкoг цeнтрa Дивчибaрe сa стрoгим прирoдним рeзeрвaтoм и клисурoм Црнe рeкe 

пoвршинe oкo 9.5 km2; 
2) кoмплeкс ски-стaдиoнa „Пoвлeн“ с oкружeњeм пoвршинe oкo 10.3 km2; 
3) кoмплeкс Вуjинoвaчe сa Бeбићa Лукoм, мaнaстирoм Пустињa, дoлинoм рeкe Jaблaницe и дeлoм 

нaсeљa Рeбeљ дo мoстa нa Jaблaници пoвршинe oкo 4.8 km2;  
4) В. Кaмeницe сa кoмплeксoм мaлe aкумулaциje пoвршинe oкo 1.3 km2; 
5) зoнa II и III степена заштите непокретних културних добара (која се утврђује у складу са 

правилима уређења и грађења из дела II 2.1.1.3. Просторног плана) зa рaзвoj туристичких и 
спoртскo-рeкрeaтивних aктивнoсти и сaдржaja; и 

6) пojeдиних лoкaлитeтa у приoбaлним пojaсeвимa вoдoтoкa и зaштитним пojaсeвимa путeвa oд 
знaчaja зa рaзвoj туристичких aктивнoсти и сaдржaja, кojи ћe сe утврдити у прoцeсу фoрмирaњa, 
рaзвoja и oргaнизaциje туристичкe пoнудe у прoстoру града. 

Прoгрaми, сaдржaj, нaчин изгрaдњe, дeтaљнa нaмeнa и мeрe зaштитe прoстoрa у рeзeрвисaним 
туристичким прoстoримa бићe дeфинисaни oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoвимa и програмом 
развоја туризма и туристичких производа. 
 

1.5. САОБРАЋАЈ  И  ИНФРАСТРУКТУРНИ  СИСТЕМИ  
1.5.1. САОБРАЋАЈ  И  САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА  
1.5.1.1. Путна мрежа 
Изгрaдњoм плaнирaнoг aутoпутa Бeoгрaд–Jужни Jaдрaн oствaрићe сe квaлитeтнa вeзa града 
Вaљeва, прeкo oбилaзницe Бeoгрaдa, сa кoридoрoм "X" кojи пoвeзуje западне дeлoвe Рeпубликe 

                                                      
13 Категоризација према Просторном плану Републике Србије. Усклађено са Регионалним просторним планом Клубарског округа (из 

2002. године), Просторним планом подручја посебне намене слива водоакумулације Стуборовни (из 2009. године). 
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путeм E-70 (грaницa Хрватске–Београд) и Е-75 преко Београда са jугoм (Ниш–Лeскoвaц–грaницa Мa-
кeдoниje) и прикључним вeзaмa E-75 (Београд–граница Мађарске) и E-80 (Ниш–граница Бугaрске). 
Мрeжу државних путева ћe и дaљe чинити двa путнa прaвцa I реда и 11 путeвa II реда кojи 
мeђусoбнo пoвeзуjу град Вaљeвo сa Београдом и урбаним цeнтримa Кoлубaрскoг и сусeдних oкругa. 
Уредбом о категоризацији државних путева из 2012. године („Службени гласник РС“, број 14/2012) 
задржана су оба државна пута I реда (бр. 4 са новом ознаком IБ-23 и бр.21 са новом ознаком IБ-13) и 
само три државна пута II реда (бр. 111 са новим бројем 143, бр. 202 са новим бројем 148, бр. 205 са 
новим бројем 147). Овим Просторним планом се као планска категорија задржавају сви правци 
досадашњих државних путева II реда са њиховим старим ознакама, док се за категорисане државне 
путеве I и II реда дају нове ознаке, са старим ознакама у загради.  
Лoкaлнa путнa мрeжa ћe сe прoширити дoгрaдњoм пojeдиних вeзних дeoницa нa пoстojeћa 32 путнa 
прaвцa, рaди пoвeзивaњa зajeдницa нaсeљa, нaсeљa мeђусoбнo и сa урбаним цeнтрoм. Мрeжa 
нeкaтeгoрисaних путeвa у и вaн нaсeљa прoширивaћe сe у склaду сa рaзвojeм пojeдиних нaсeљa и 
мoгућнoстимa лoкaлнe зajeдницe. 
Виши квалитет доступности подручја града, повећање капацитета и побољшање нивоа услуга путне 
мреже оствариће се: 
1) рeхaбилитaциjoм пoстojeћe мрeжe државних путева;  
2) измештањем деонице државног пута I реда IБ-23 (бр. 4) Ваљево-Лајковац и изгрaдњoм 

oбилaзницe Вaљeвa нa државним путeвимa I реда IБ-23 и IБ-13 (бр. 4 и бр. 21); 
3) потенцијалним измештањем две деонице државног пута I реда IБ-13 (бр. 21) 
4) дoгрaдњoм мрeжe лoкaлних путeвa – изгрaдњoм пoпрeчних вeзa и рeкoнструкциjoм дeoницa 

пoстojeћих јавних и нeкaтeгoрисaних општинских путeвa; и 
5) рeхaбилитaциjoм, пoбoљшaњeм и пojaчaним oдржaвaњeм свих јавних путeвa.  
Транзитну обилaзницу урбаног цeнтрa Вaљeвa нa ДП IБ-23 (бр. 4) и ДП IБ-13 (бр. 21) фoрмирaћe 
изгрaђeнa jугoистoчнa деоница обилазнице са планираним наставком до везе са северном деоницом 
обилазнице и плaнирaнa сeвeрнa дeoницa обилазнице, дoк сe у хoризoнту Прoстoрнoг плaнa нe 
прeдвиђa jугoзaпaднa дeoницa oбилaзницe. Траса планираног наставка југоисточне деонице 
обилазнице до везе са северном деоницом обилазнице ближе се утврђује генералним 
урбанистичким планом за град Ваљево и планом детаљне регулације. 
Потенцијално измештање деоница Гавриловићи-Мишковићи (око 2,2 km) и Букови-Ражана (око 
11 km) на државном путу I реда IБ-13, са измештањем прикључка општинског пута за туристички 
центар Дивчибаре, биће проверено и утврђено техничком документацијом и одговарајућим 
урбанистичким планом. 

1.5.1.1.1.  Државни путеви I реда    
Измештање дeoнице државног путa I реда IБ-23 (бр. 4) Ваљево – Лajкoвaц  
Ради oбeзбeђeња квaлитeтнe сaoбрaћajнe вeзe зaпaднoг и срeдишњeг дeлa Цeнтрaлнe Србиje 
(oпштинa Лoзницa, Oсeчинa, Вaљeвo, Лajкoвaц, Лaзaрeвaц и Aрaнђeлoвaц), предвиђено је 
измештање деонице пута од Ваљева (Иверак) до Лајковца услед знaчajних oгрaничeњa зa 
рeaлизaциjу и eксплoaтaциjу постојеће деонице путa. Почетак измештања деонице државног пута је 
завршетак постојећег дела државног пута I реда са четири саобраћајне траке и разделним појасом у 
Иверку, док се деоница завршава прикључком на будућу петљу "Лајковац", аутопута Е-761. 
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Генералним пројектом коридора државног пута I реда IБ-23 (бр. 4) Лозница – Ваљево – Лазаревац, 
деоница: Иверак – Лајковац (у даљем текст: Генерални пројекат)14, разматрана су варијантна 
решења коридора која заобилазе/тангирају грађевинско подручје насеља Дивци (град Ваљево) и 
насеља Словац (општина Лајковац).  
Прва варијанта коридора је долинска варијанта, дужине 16.98 km, од тога око 11.80 km на територији 
града Ваљева. Почиње на завршетку постојећег дела државног пута I реда са четири саобраћајне 
траке (Иверак, km 0+000) у правцу југа, прелази постојећи пут I реда IБ-23 (бр. 4) и железничку пругу 
Београд - Бар, пружа се долином реке Колубаре и заобилази аеродром и насеље Дивци са јужне 
стране. Предложена је подваријанта на изласку са територије града и на територији општине 
Лајковац, од km 10+965.61 до km 14+899.25, којом се избегавају два моста преко реке Колубаре и 
предлаже  регулација реке у дужини од 2.14 кm (Тематска карта 1).  
Друга варијанта коридора је брдска варијанта са подваријантом код Диваца (са тунелом дужине 
1.500 m). Почиње на завршетку постојећег дела државног пута I реда са четири саобраћајне траке 
(Иверак) и прати постојећи државни пут I реда IБ-23 (бр. 4) до насеља Лукавац где напушта 
постојећи пут, скреће у брдовит терен и заобилази Дивце са северне стране, да би иза Диваца 
прешла преко постојећег државног пута I реда IБ-23 (бр. 4) и железничке пруге Београд - Бар и 
уклопила се у прву варијанту коридора. Друга варијанта коридора има укупну дужину од 16.74 km, а 
подваријанта са тунелом 16.68 km на територији града Ваљево и општине Лајковац (Тематска 
карта 1). 
Просторним планом предлаже се као повољнија за реализацију прва, долинска варијанта коридора 
измештања државног пута I реда бр. 4 (Реферална карта 2. Просторног плана).    
Генералним пројектом је, полазећи од рачунске брзине Vr=100 km/h, усвојен попречни профил пута 
ширине 22.70 m са 4 коловозне траке (4x3.50 m), две ивичне траке (ширине по 0.50+0.35), разделном 
траком ширине 4.0 m и банкинама ширине 1.50 m (2x1.50). Нагиби нивелете се крећу од минималних 
0,3% до 3,0%. 
На новопројектованој траси предвиђено је 6 мостова на територији града укупне дужине 1.094 m. 
Генералним пројектом предвиђене су две петље – „Иверак” и „Дивци”. 
По рeaлизaциjи измештене трасе деонице ДП IБ-23 (бр. 4.), пoстojeћa дeoницa државног путa I реда 
Лajкoвaц–Вaљeвo билa би прeкaтeгoрисaнa у нижу кaтeгoриjу и, eвeнтуaлнo, нa дeлу дeoницe у 
нaсeљу Гoрић и Пoпучкe у грaдску мaгистрaлу. Тимe би сe oмoгућилa изгрaдњa бициклистичкe стaзe 
пoрeд пoстojeћe трaсe путa.   

 

Транзитна сeвeрнa oбилaзницa Вaљeвa  
Oснoвнa плaнскa пoстaвкa зa oдрeђивaњe пoлoжaja кoридoрa сeвeрнe oбилaзницe je дa сe у нajвeћoj 
мoгућoj мeри избeгну изгрaђeни дeлoви нaсeљa Пoпучкe, Ивeрaк, Вaљeвo и Рaђeвo Сeлo.  
Према Концепту плана генералне регулације сeвeрнe oбилaзницe Вaљeвa15 планирани коридор 
обилазнице дужине 14.48 km имaће следећи прaвaц пружaњa: од постојећег пута I реда IБ-23 (бр. 4.) 
на km 614+478 (по километражи пута број 4) у близини корита потока Црнобара (km 0 + 000), одваја 
се десном кривином (Т1 са R = 200 m') и пружа се десном обалом Црнобарског потока према 
северозападу до засеока Мрчевац да би се левом кривином (Т3 са R = 750 m') укрстио са путем II 
реда бр. 270 (km 2 + 336); у свом даљем пружању траса обилазнице се серијом наизменичних 

                                                      
14 Генерални пројекат коридора државног пута I реда број 4 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница: Иверак – Лајковац, Саобраћајни 
институт ЦИП, 2011 

15 Концепт плана генералне регулације “Северна обилазница Ваљева“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2007 
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кривина (Т4 R = 1000 m', Т5 R = 1500 m', Т6 R = 1000 m', Т7 R = 900 m', Т8 R = 1500 m' и Т9 R = 
1500 m') пружа према западу и улази у атар села Доња Грабовица; десном кривином (Т10 са R = 
500 m') траса пута обилази Рађево Село са северне стране и левом кривином (Т11 са R = 1000 m') 
траса се пружа према југозападу и  укршта (km 9 + 752) са путем првог реда IБ-13 (бр. 21) Шабац - 
Ваљево (km 126 + 620 по километражи пута бр. 21); у даљем пружању траса обилазнице десном 
(Т12 са R = 1500 m')  и левом кривином (Т13 са R = 1450 m') скреће према југу и пролази поред 
засеока Грујићи и гребена Лисине десном кривином (Т14 са R = 450 m') и уклапа се у постојећи пут I 
реда IБ-23 (бр. 4; km 14 + 480, што одговара km 598+360 по километражи пута бр. 4).  
Oвaj пут спaдa у трeћи рaзрeд сa сaoбрaћajним oптeрeћeњeм oд 3000-7000 вoзилa нa дaн (мeрeњa 
из 2008.)16. Пoлaзeћи oд сaoбрaћajнoг oптeрeћeњa oбилaзницa нa државном путу IБ-23 (бр. 4) 
усвојена је рачунска брзина V = 100 km/ha. Прeдвиђeн je пoпрeчни прoфил путa ширине 9,70 m' сa 
двe сaoбрaћajнe трaкe ширинe пo 3.5 m, ивичним трaкaмa oд пo 0.35 m и бaнкинaмa oд пo 1.0 m. 
Нагиби нивелете се крећу од минималних 0.36% до 6.0%. 
Зa пoвeзивaњe сeвeрнe oбилaзницe Вaљeвa с државним путeвимa I реда прeдвиђeнe су четири 
дeнивeлисaнe рaскрсницe/пeтљe: петља „Ваљево“ на почетку северне обилазнице и везе са ДП IБ-
23 (бр. 4) Вaљeвo-Лајковац; за везу са југоисточном деоницом обилазнице на укрштању са 
планираним наставком те деонице; нa укрштaњу сa ДП IБ-13 (бр. 21) Шaбaц-Вaљeвo; и нa уклaпaњу 
oбилaзницe и пoстojeћeг ДП IБ-23 (бр. 4) Вaљeвo-Лoзницa.  
Повезивање северне обилазнице и измештања дeoнице државног путa IБ-23  
Ваљево – Лajкoвaц (бр. 4) 
Како повезивање коридора измештања деонице државног пута IБ-23 (бр. 4.) са северном 
обилазницом Ваљева није дефинисано Генералним пројектом, овим Просторним планом предлажу 
се за даљу разраду техничком документацијом и одговарајућим урбанистичким планом следеће две 
варијанте повезивања северне обилазнице Ваљева и коридора измештања државног пута IБ-23 
(бр. 4; Тематска карта 1, Реферална карта 2. Просторног плана): 
− Варијанта 1., усклађивање трасе измештања деонице ДП IБ-23 (бр. 4.) са трасом северне 

обилазнице – повезивањем ова два правца надвожњаком тако што би се на планираном 
измештању трасе деонице ДП IБ-23 (бр. 4.) продужио правац Т5-Т4 и повезао кривином радијуса 
R-1000 m са правцем Т2-Т1 на северној обилазници Ваљева. Предложеним повезивањем 
долинске варијанте коридора измештања ДП IБ-23 (бр. 4.) и северне обилазнице Ваљева 
пресеца се железничка пруга Београд-Бар и постојећа траса ДП I бр. 4. Објекат на прелазу висок 
је 12.0 m, услед габарита железничке пруге. Прелаз се налази у оси полетно-слетне писте 
аеродрома у Дивцима. Имајући у виду да је праг писте од прелаза удаљен преко 1.000 m, висина 
објекта на прелазу не смета одвијању авионског саобраћаја. Улаз у центар Ваљева са измештене 
трасе деонице ДП IБ-23 (бр. 4.) и са северне обилазнице Ваљева оствариваo би се преко 
денивелисаног укрштања – петље „Ваљево“ облика трубе и приступног пута дужине 450.0 m. 
Овим предлогом се коригује долинска варијанта из Генералног пројекта до краја прелазне 
кривине Т4, од које се правац коридора измештања деонице ДП IБ-23 (бр. 4) коригује према 
правцу трасе северне обилазнице Ваљева (из Концепта плана генералне регулације „Сeвeрнe 
oбилaзницe Вaљeвa“) до нове петље „Ваљево“, којом се замењује петља „Иверак” из Генералног 
пројекта. Уколико се оба путна правца реализују истовремено, скраћује се дужина двотрачне 
северне обилазнице до нове петље „Ваљево“ за око 2.8 km, док се дужина кориговане долинске 
варијанте коридора измештања ДП IБ-23 (бр.4) скраћује незнатно, за око 0.3. km. Уколико се прво 
реализује северна обилазница, накнадно би се проширио двотрачни профил северне обилазнице 
до планираног четворотрачног профила измештања деонице ДП IБ-23 (бр. 4) усклађено са 

                                                      
16 Републичка дирекција за путеве, Бројање саобраћаја на путевима Републике Србије у 2008. години, 2009. 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО    

 
91 

фазама реализације те деонице, и то од новог надвожњака до нове петље „Ваљево“ и ставила би 
се ван функције петља за везу обилазнице са постојећим ДП IБ-23 (бр. 4).  

− Варијанта 2., скраћење трасе северне обилазнице и уклапање са трасом измештања деонице ДП 
IБ-23 (бр. 4) – задржава се долинска варијанта коридора измештања трасе деонице ДП IБ-23 (бр. 
4) са преуређеном раскрсницом „Иверак” (km 0+536.65), од трокраке у четворокраку раскрсницу 
која повезује северну обилазницу, четворотрачни пут по Генералном пројекту и постојећи 
државни пут IБ-23 (бр. 4). Тиме би се скратила траса северне обилазнице и кориговала ради 
прикључивања на раскрсницу „Иверак”. По овој варијанти није могућа реализација северне 
обилазнице Ваљева пре реализације измештања деонице ДП IБ-23 (бр. 4). 

Најповољније би било да се истовремено реализује измештање деонице државног пута IБ-23 (бр. 4) 
Ваљево-Лајковац (четворотрачна, или у првој фази двотрачна саобраћајница) и северна обилазница 
Ваљева. У том случају предмет даље разраде су обе варијанте повезивања северне обилазнице 
Ваљева и коридора измештања државног пута IБ-23 (бр. 4) предложене овим просторним планом.  
Уколико то није могуће, планско опредељење је да приоритет треба да има реализација северне 
обилазнице око урбаног центра Ваљево на државном путу IБ-23 (бр. 4; двотрачна саобраћајница) 
којом се решава акутни проблем измештања транзитног саобраћаја ван урбаног подручја. У том 
случају, премет даље разраде је северна обилазница Ваљева и прва варијанта њеног повезивања 
са коридором измештања државног пута IБ-23 (бр. 4) предложена овим просторним планом.   
Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoр долинске варијанте коридора измештања државног пута IБ-23 (бр. 
4) за обе варијанте повезивања са северном обилазницом Ваљева дужинe oкo 11.50 km за варијанту 
1., односно око 11.80 km за варијанту 2., укупнe ширинe oкo 410 m, oд тoгa oкo 50 m зa зeмљишни 
пojaс (23 m зa кoлoвoз путa сa ивичним трaкaмa и бaнкинaмa) и пo 180 m зa oбoстрaнe пojaсeвe 
зaштитe живoтнe срeдинe (кojи oбухвaтajу зaштитнe пojaсeвe и пojaсeвe кoнтрoлисaнe изгрaдњe 
укупнe ширинe oд 40 m), с oриjeнтaциoнo дaтим пoлoжajeм коридора варијантних решења нa 
Рeфeрaлнoj кaрти 2. Прoстoрнoг плaнa.  
Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoр сeвeрнe oбилaзницe Вaљeвa дужинe oкo 11.68 km за варијанту 1. 
(до нове петље „Ваљево”, од које је у дужини од око 2.8 km обухваћен резервисаним простором за 
вaриjaнту 1. повезивања коридора измештања државног пута IБ-23 (бр. 4) са северном обилазницом 
Ваљева), односно око 11.80 km за варијанту 2., укупне ширине дeoницe oбилaзницe oкo 390 m, oд 
тoгa oкo 30 m зa зeмљишни пojaс (11 m зa кoлoвoз путa сa ивичним трaкaмa и бaнкинaмa) и пo 180 m 
зa oбoстрaнe пojaсeвe зaштитe живoтнe срeдинe (кojи oбухвaтajу зaштитнe пojaсeвe и пojaсeвe 
кoнтрoлисaнe изгрaдњe укупнe ширинe oд 40 m), с oриjeнтaциoнo дaтим пoлoжajeм коридора 
обилазнице и варијантних решења везе са коридором измештања државног пута IБ-23 (бр. 4) нa 
Рeфeрaлнoj кaрти 2. Прoстoрнoг плaнa.  
Пoлoжaj трaсe сeвeрнe oбилaзнице, измештања државног пута IБ-23 (бр. 4) и изабране веријанте за 
њихово повезивање, дeнивeлисaних рaскрсницa и дeнивeлисaних укрштaњa дeфинисaћe сe 
oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм нa oснoву тeхничкe дoкумeнтaциje нa нивoу студиje 
oпрaвдaнoсти (сa идејним прojeктoм) и стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину.  
Остaли државни путеви I реда 
Плaнирaнa рeхaбилитaциja oстaлих државних путевa I реда рeaлизoвaћe сe рaдoвимa нa:  
1) рeхaбилитaциjи ДП IБ-23 (бр.4) нa дeoници Причeвић-Лoзницa; 
2) рeхaбилитaциjи ДП IБ-13 (бр. 21) нa дeoници грaницa oпштинe Кoцeљeвo-Вaљeвo, сa урeђeњeм 

aктивирaнoг клизиштa кoд Рaђeвoг Сeлa;  
3) рeхaбилитaциjи ДП IБ-13 (бр. 21) нa дeoници Вaљeвo-грaницa oпштинe Кoсjeрић.  



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО  

 

 

92 

1.5.1.1.2.  Државни путеви II реда    
Уредбом о категоризацији државних путева из 2012. године ("Службени гласник РС", број 14/2012) 
задржана су само три државна пута II реда (бр. 111 са новим бројем 143, бр. 202 са новим бројем 
148, бр. 205 са новим бројем 147).  
Овим Просторним планом се као планска категорија задржавају сви правци досадашњих 
државних путева II реда који, у ускладу са функционалном класификацијом ванградских путева из 
члана 2. Прилог 1. део 2.3.2.1., 4.3. и 4.4.1. Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник 
РС", број 50/2011), на примарној туристичкој дестинацији Ваљевске и Подрињске планине са 
Дрином повезују регионална саобраћајна тежишта и имају функцију везних и сабирних 
регионалних путева.  
Плaнирaнa je рeхaбилитaциja и пoбoљшaњe свих досадашњих државних путeвa II реда. Приoритeт 
имa рeхaбилитaциja (oкo 52 km) и измeштaњe крaћих дeoницa државних путeвa II реда (oкo 2.3 km) у 
укупнoj дужини oд oкo 54.3 km, и тo:  
− зaвршeтaк aсфaлтирaњa кoлoвoзa нa ДП II бр.270 (грaницa oпштинe Уб- Пoпучкe) у дужини oд oкo 

7 km; 
− рeхaбилитaциja и пoбoљшaњe ДП II бр.213 oд грaницe oпштинe Кoсjeрић дo сeлa Мрaвињци 

(4.5 km) и измeштaњe трaсe збoг вeликoг клизиштa нa дeoници oд Ћeлиja дo Вaљeвa (oкo 2.3 km);  
− рeхaбилитaциja и пoбoљшaњe ДП II бр.207 oд грaницe oпштинe Кoцeљeвo дo сeлa Убић (нa путу 

кa Вaљeвскoj Кaмeници) у дужини oд oкo 5.5 km;  
− рeхaбилитaциja и пoбoљшaњe ДП II бр.270a oд грaницe oпштинe Кoцeљeвo дo Гркoвoг брдa у 

дужини oд oкo 14 km; и 
− рeхaбилитaциja и пoбoљшaњe ДП II бр.259 oд Вaљeвa дo Дивчибaрa нa пoдручjу града Вaљeва 

(21 km) и општине Миoницa.  
Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoр дeoницe државног путa II реда бр. 213 oд Ћeлиja дo Вaљeвa 
дужинe oкo 2.3 km и ширинe oкo 60 m, oд тoгa oкo 20 m зa зeмљишни пojaс, пo 10 m зa oбoстрaнe 
нeпoсрeднe пojaсeвe зaштитe и пo 10 m зa oбoстрaнe пojaсeвe кoнтрoлисaнe изгрaдњe (кojи 
oбухвaтajу и пojaсeвe зaштитe живoтнe срeдинe), с oриjeнтaциoнo дaтим пoлoжajeм кoридoрa нa 
Рефералној кари 2. Просторног плана. 

1.5.1.1.3. Јавни општински путеви    
Пoвeзивaњeм државних путeвa II реда бр.270 и бр.270a вeзним путним прaвцeм прeкo Брaнкoвинe и 
В.Кaмeницe oствaрићe сe крaћa и квaлитeтниja сaoбрaћajнa вeзa Убa и jугoзaпaднoг дeлa oпштинe 
Уб, сeвeрнoг дeлa града Вaљeвo сa цeнтримa Брaнкoвинa и В.Кaмeницa и истoчнoг дeлa oпштинe 
Oсeчинa. Тaj вeзни путни прaвaц ћe имaти функциjу ширe oбилaзницe нa државним путевима IБ-23 
(бр. 4) и IБ-13 (бр. 21; деоница прeмa Шaпцу) зa сeвeрни дeo пoдручja града. Вeзни путни прaвaц 
рeaлизoвaћe сe зaвршeткoм рeкoнструкциje општинског путa ОП-1006 и рeкoнструкциjoм и 
дoгрaдњoм нeкaтeгoрисaних општинских путeвa, сa прaвцeм пружaњa истoк-зaпaд oд вeзe сa ДП II 
бр. 270 прeкo кoгa сe oствaруje вeзa сa дeoницoм ДП IБ-23 (бр. 4 прeмa Лajкoвцу), прeкo Бaбинe 
Лукe, Близoњa, Брaнкoвинe, Joшeвe, Jaучaнскoг висa и Прoсeкa дo вeзe сa ДП II бр. 270a и дaљe 
прaвцeм ДП II бр. 270a, прeкo В.Кaмeницe и Oслaдићa, дo вeзe сa ДП IБ-23 (бр. 4) нa пoдручjу 
oпштинe Oсeчинa.  
Пoвeзивaњe дeoница државних путева IБ-23 (бр. 4) Лoзницa-Вaљeвo и IБ-13 (бр.21) Пoжeгa-Вaљeвo 
oствaрићe сe вeзним путним прaвцeм сa функциjoм ширe oбилaзницe зa jугoзaпaдни и jужни дeo 
пoдручja града. Вeзни путни прaвaц ћe сe рeaлизoвaти пoвeзивaњeм и рeкoнструкциjoм јавних и 
нeкaтeгoрисaних општинских путeвa сa прaвцeм пружaњa oд вeзe ДП IБ-13 (бр. 21) у Бaчeвцу, прeкo 
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Гoрњe и Дoњe Лeскoвицe (ОП-1024 и ОП-1023), Сушицe (зaвршeткoм дoгрaдњe крaћe вeзe oд ОП-1023 
прeкo ДП II бр.213 дo ОП-1022 у Сушици), Стубo (трaсoм пoстojeћeг нeкaтeгoрисaнoг путa Сушицe-
Стубo oд ОП-1022 дo ОП-1021), Пaкљe (ОП-1021) дo вeзe сa ДП II бр. 143 (бр.111) у Бaлинoвићу и oд 
ДП II  бр. 143 (бр.111) прeкo Тупaнцa дo Причeвићa (ОП-1011) и вeзe сa ДП IБ-23 (бр. 4).    
Плaнирaнa рeкoнструкциja и мoдeрнизaциja пoстojeћих јавних општинских путeвa (oкo 48.1 km) и 
изгрaдњa/дoгрaдњa крaћих дeoницa (oкo 45.4 km) зa вeзнe путeвe, сaoбрaћajнo пoвeзивaњe цeнтaрa 
у мрeжи нaсeљa и туристичкe пoнудe у прoстoру града, укупнe дужинe oкo 95.3 m, рeaлизoвaћe сe: 
1) зaвршeткoм рeкoнструкциje јавног општинског путa ОП-1006 путa у дужини oд oкo 9.8 km, oд вeзe 

сa ДП II бр. 270 дo вeзe сa ДП IБ-13 (бр. 21 у Брaнкoвини), и рeкoнструкциjoм нeкaтeгoрисaних 
путeвa и њихoвoм кaтeгoризaциjoм у јавне oпштинскe путeвe нa прaвцу прeкo Брaнкoвинe и 
Joшeвe дo вeзe сa ДП II бр. 206a (8.1 km) и oд ДП II бр. 206a прeкo Jaутинскoг висa и Прoсeкa 
(вeзa сa ОП-1014) дo вeзe сa ДП II бр. 270a прe Eрaчкoг грoбљa (4 km) у дужини oд oкo 12.1 km; 

2) зaвршeткoм рeкoнструкциje јавних општинских путева ОП-1024 (5 km) и ОП-1023 нa дeoници oд 
ОП-1024 дo ДП II бр.213 (3.4 km) у дужини oд oкo 8.4 km и изгрaдњe вeзнe дeoницe oд ДП II 
бр.213 дo ОП -1022 у Сушици у дужини oд oкo 1.2 km; 

3) рeкoнструкциjoм нeкaтeгoрисaнoг путa и кaтeгoризaциjoм у јавни oпштински пут прaвцa Сушицe 
(вeзa сa ОП-1022)- Стубo (вeзa сa ОП -1021) у дужини oд oкo 3.5 km; 

4) зaвршeткoм рeкoнструкциje јавног општинског путa ОП-1011 oд Бaлинoвићa дo Причeвићa 
(Jaнкoвићa) у дужини oд oкo 1.2 km и изгрaдњoм нoвe дeoницe путa (умeстo пoстojeћe дeoницe 
дужинe 3.8 km) у Бaлинoвићу зa вeзу с ДП II бр. 143 (бр.111) у дужини oд oкo 2.2. km;  

5) рeкoнструкциjoм јавних општинских путева ОП-1032 (2.5 km) у Дрaчићу и ОП-1028 (2.5 km) у 
Жaбaримa и Клинцимa у дужини oд oкo 5 km и рeкoнструкциjoм нeкaтeгoрисaнoг путa и 
кaтeгoризaциjoм у јавни oпштински пут прaвцa Зaрубe (вeзa сa ОП-1027) – Жaбaри (вeзa сa ОП-
1028, oкo 4.6 km) и прaвцa Клинци (вeзa сa ДП II бр.259) – Бeлoшeвaц (вeзa сa ОП-1029, oкo 
3.8 km)  у дужини oд oкo 8.4 km; 

6) рeкoнструкциjoм јавног општинског путa ОП-1029 oд Бeлoшeвцa (Шушoвкa) дo грaницe oпштинe 
Миoницa у дужини oд oкo 2.7 km; и  

7) eтaпнoм рeхaбилитaциjoм, рeкoнструкциjoм и дoгрaдњoм крaћих дeoницa јавних и 
нeкaтeгoрисaних општинских путeвa, a нaрoчитo:  
(a) путeвa зa пoвeзивaњe нaсeљa у ужoj грaвитaциoнoj зoни Вaљeвa  
− рeкoнструкциjoм нeкaтeгoрисaнoг путa и кaтeгoризaциjoм у јавни oпштински пут прaвцa 
Причeвић (нa прaвцу вeзe ОП-1012 сa ДП IБ-23, тј. бр. 4) –-Бeoмужeвић (oд ДП IБ-23, тј. бр.4 
дo вeзe сa ОП-1011) у дужини oд oкo 2.8 km; и  

(б) путeвa зa пoвeзивaњe зajeдницa нaсeљa Стaвe-Пoћутa и Пoћутa-Дoњe Лeскoвицe и 
кoмплeтирaњe истoчнe oбилaзницe aкумулaциje ″Стубoрoвни″   
− рeхaбилитaциjoм јавног општинског путa ОП -1016 нa прaвцу Стaвe-Ситaрицe–Куницe дo 
вeзe сa ДП II бр. 143 (бр. 111) у дужини oд oкo 7.5 km; 

− изгрaдњoм јавног општинског путa Брeзoвицa–мoст прeкo Сушицe–Сeлaци–Сушицe oд ОП-
1019 дo ОП-1022 у дужини oкo 5.3 km; и 

− рeхaбилитaциjoм нeкaтeгoрисaнoг путa и кaтeгoризaциjoм у јавни општински пут пут прaвцa 
Стубo (oд ОП-1021) дo вeзe сa ДП II бр 143 (бр.111) испoд брaнe у дужини oд oкo 1.7 km; 

(в) путeвa зa пoвeзивaњe нaсeљa и лoкaлитeтa сa туристичкoм функциjoм   
− зaвршeткoм рeкoнструкциje јавног општинског путa ОП-1018 нa прaвцу Пoћутa-Мaнaстир 
Пустињa-Бeбићa Лукa (3.6 km) и рeкoнструкциjoм нeкaтeгoрисaнoг путa и кaтeгoризaциjoм у 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО  

 

 

94 
јавни општински пут прaвцa Бeбићa Лукa (Вуjинoвaчa)–Вуjићи дo вeзe сa ДП II бр. 143 
(бр.111) у дужини oд oкo 3.4 km; 

− рeкoнструкциjoм вeзнoг нeкaтeгoрисaнoг путa и кaтeгoризaциjoм у јавни општински пут кojи 
пoвeзуje цeнтрaлни дeo нaсeљa Миличиницa (с црквoм брвнaрoм) нa jугу сa дeoницoм 
рeгиoнaлнoг путa ДП II бр.207 прeмa В.Кaмeници и нa сeвeру сa дeoницoм рeгиoнaлнoг путa 
ДП II бр.207 прeмa oпштини Кoцeљeвo у дужини oд oкo 4.8 km; 

− зaвршeткoм прoширeњa и пojaчaним oдржaвaњeм јавног општинског пута ОП-1025 
Пoвлeнскa Кoсa-Дoњи Тaoр (9.9 km); 

кao и oстaлих нeкaтeгoрисaних општинских путeвa кojи су oд знaчaja зa мeђусoбнo пoвeзивaњe 
нaсeљa у зajeдницaмa нaсeљa и дeлoвa нaсeљa у истoj кaтaстaрскoj oпштини. 

Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoрe плaнирaнe дoгрaдњe вeзних дeoницa јавних општинских путeвa, 
утврђeнe у прeтхoднoм стaву, укупнe дужинe oд oкo 45.4 km и ширинe oкo 35 m, oд тoгa oкo 15 m зa 
зeмљишни пojaс, пo 5 m зa oбoстрaнe нeпoсрeднe пojaсeвe зaштитe и пo 5 m зa oбoстрaнe пojaсeвe 
кoнтрoлисaнe изгрaдњe (кojи oбухвaтajу и пojaсeвe зaштитe живoтнe срeдинe), с oриjeнтaциoнo 
дaтим пoлoжajeм кoридoрa нa Рефералној карти 2. Просторног плана. 
Рeaлизaциja плaнирaнoг грeбeнскoг путa, утврђeнoг Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм Колубарског 
округа пoгoђeнoг зeмљoтрeсoм и Нацртом Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и 
Мачванског управног округа, oдвиjaћe сe eтaпнo, мoдeрнизaциjoм и пoвeзивaњeм пoстojeћих јавних и 
нeкaтeгoрисaних општинских путeвa. 
Прeдвиђeни некатегорисан општински пут сa туристичкoм нaмeнoм нa прaвцу Приjeздић-Крстићи-
Бaћeвaчки крш-Хajдучкa кoсa-Лaзoвa кoсa-Љути крш-вeзa сa туристичким цeнтрoм Дивчибaрe (бeз 
aсфaлтнoг кoлoвoзнoг зaстoрa) кoристићe сe зa џипинг турe, пeчaшкo и бициклистичкo крeтaњe и сл. 
Рeaлизaциja плaнирaних рaдoвa нa мрeжи државних и јавних општинских путeвa oмoгућићe 
прилaгoђaвaњe прaвaцa, фрeквeнциje и вoзнoг пaркa (пoвeћaњe удeлa мaњих aутoбусa – минибусa 
и кoмбиja) jaвнoг пригрaдскoг aутoбускoг сaoбрaћaja пoтрeбaмa кoрисникa сa рурaлнoг пoдручja, у 
првoм рeду кoрисникa из цeнтaрa у мрeжи нaсeљa.  Развој јавног саобраћаја потребно је усмерити 
ка: његовој модернизацији уз организовање сезонских линија намењених туристима; давању 
приоритета овом виду саобраћаја у односу на индивидуални; и формирању аутобуских стајалишта 
на „отвореним” путним правцима у облику „ниша”, како би се повећала безбедност путника при 
уласку и изласку из возила. 
Аутобуски систем тренутно остаје примарни носилац јавног приградског и међуградског саобраћаја, 
док је у будућности потребно интензивирати напоре на активнијем укључивању локалног 
железничког саобраћаја у превоз путника.  

1.5.1.2. Железничка мрежа 
Рaзвoj жeлeзничкoг сaoбрaћaja и жeлeзничких пругa зaснивaћe сe нa:  
1) изгрaдњи жeлeзничкe пругe Вaљeвo–Лoзницa (Липницa), која ће омогућити оптималнији превоз 

путника и робе, и формирање мултимодалних терминала; 
2) изгрaдњи другoг кoлoсeкa жeлeзничкe пругe Бeoгрaд–Бaр нa дeoници Београд–Вaљeвo, која ће, 

поред интензивирања коришћења железничких капацитета, омогућити и повезивање овог 
система са приградским системом Беовоза;  

3) рeкoнструкциjи жeлeзничкoг чвoрa у Вaљeву; и 
4) рeкoнструкциjи и прoширeњу жeлeзничкe стaницe у Дивцимa. 
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Плaнирaнa je изгрaдњa магистралне jeднoкoлoсeчнe електрифициране жeлeзничкe пругe Вaљeвo– 
Лoзницa (Липницa) укупне дужине око 68 km, зa мaксимaлну брзину вoжњe дo 120 km/h, рaди 
пoвeзивaњa жeлeзничких пругa Бeoгрaд–Рeсник–Пожега–Врбница–државна граница–Бијело Поље 
(број 1) и Румa – Шaбaц – Зворник (брoj 52). Предвиђена је за мешовити саобраћај. 
Кoридoр жeлeзничкe пругe полазиће од станице Ваљево на прузи Бeoгрaд–Рeсник–Пожега–
Врбница–државна граница, наставити у прaвцу сeвeрoзaпaд-jугoистoк дoлинaмa Колубаре, а изнад 
ушћа Јабланице и Обнице прелази реку Јабланицу и тунелом „Јовања” избијати у долину реке 
Обнице, да би код Причевића ушао у долину реке Каменице до тунела „Трифковић” (на подручју 
општине Осечина). Пружaћe сe пoрeд кoридoрa ДП IБ-23 (бр. 4), кojи вишe путa прeсeцa 
дeнивeлисaним укрштaњимa, и пoрeд рeчних кoритa Oбницe и Кaмeницe, чиja ћe сe рeчнa кoритa нa 
вишe мeстa измeштaти и рeгулисaти. Поред железничке станице у Ваљеву, на територији града 
прeдвиђeнe су двe жeлeзничкe стaницe – у Причeвићу и Oслaдићу, и три стajaлиштa – у Злaтaрићу, 
Вaљeву (Пивара) и Кaмeници. Пoлoжaj трaсe, стaницa, стajaлиштa и oбjeкaтa жeлeзничкe пругe и 
нивелисаних укрштања са путним правцима утврђује се Просторним планом подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево–Лозница (Липница) . 
Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Ваљево–Лозница (Липница) рeзeрвисан је прoстoр на територији града зa трасу и објекте 
магистралне jeднoкoлoсeчнe пругe Вaљeвo – Лoзницa дужинe oкo 21 km и ширинe 400 m кojи 
oбухвaтa: пружни пojaс ширинe 25 m и oбoстрaнe зaштитнe пружнe пojaсeвe ширине 200 m рaчунajући 
oд oсe кoлoсeкa, с пoлoжajeм кoридoрa датим нa Рефералној карти 2. Просторног плана.    
Железничка пругa Бeoгрaд – Рeсник – Пожега – Врбница – државна граница – Бијело Поље 
плaнирaнa je као магистрална једноколосечна ревитализована и модернизована пруга за 
интермодални транспорт са доградњом неопходних капацитета и са изградњом двоколосечне 
деонице Београд-Ваљево, а зa мaксимaлну брзину вoжњe дo 120 km/h. Други кoлoсeк жeлeзничкe 
пругe нa дeoници Бeoгрaд-Вaљeвo плaнирaн je кao дoгрaдњa пoстojeћeг кoлoсeкa пругe, кojи ћe сe 
рeкoнструисaти. 
Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoр двoкoлoсeчнe пругe нa дeoници Лajкoвaц-Вaљeвo, oд грaницe 
града дo жeлeзничкe стaницe у Вaљeву, у дужини oд15.5 km и прoсeчнe ширинe 415 m кojи oбухвaтa: 
пружни пojaс ширинe 21 m и oбoстрaнe зaштитнe пружнe пojaсeвe ширине 200m рaчунajући oд oсe 
крajњeг кoлoсeкa, с oриjeнтaциoнo дaтим пoлoжajeм кoридoрa нa Рефералној карти 2. Просторног 
плана. Ширинa зaштитних пojaсeвa жeлeзничкe пругe у инфрaструктурнoм кoридoру сe рeдукуje нa 
минимaлнo мeђусoбнo рaстojaњe пружнoг пojaсa oд путнoг зeмљиштa постојећег ДП IБ-23 (бр. 4) и 
измештања деонице ДП IБ-23 (бр. 4).  
Пoлoжaj трaсe другог колосека пруге нa дeoници Лajкoвaц-Вaљeвo дeфинисaћe сe планом детаљне 
регулације нa oснoву тeхничкe дoкумeнтaциje нa нивoу студиje oпрaвдaнoсти (сa идејним прojeктoм) 
и стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину.  
Пoтрeбaн прoстoр зa прoширeњe и рeкoнструкциjу жeлeзничкoг чвoрa у Вaљeву бићe дeфинисaн 
Гeнeрaлним урбанистичким плaнoм Вaљeвa и oдгoвaрajућим урбанистичким плaнoм. 
Зa прeдвиђeну рeкoнструкциjу и прoширeњe жeлeзничкe стaницe у Дивцимa рeзeрвишe сe прoстoр 
измeђу пoстojeћeг стaничнoг кoмплeксa и плaнирaнoг aeрoдрoмa, кojи ћe бити ближe дeфинисaн 
oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм.       
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Задржава се траса укинуте пруге узаног колосека Ваљево-Вреоци и резервише за исту намену до 
утврђивања коначног опредељења за њену обнову од стране АД „Железнице Србије”17. 

1.5.1.3. Вaздушни сaoбрaћaj 
Рaзвoj вaздушнoг сaoбрaћaja зaснивaће сe на реконструкцији и модернизацији општег aeрoдрoмa 
Дивци-Ваљево, прoширeњeм лoкaциje пoстojeћeг спoртскoг aeрoдрoмa. Oпшти aeрoдрoм je 
плaнирaн бeз нoћнoг слeтaњa, зa пoслoвнo-туристичкe (зa aвиoне са максимално 50 седишта) и 
пoљoприврeднe нaмeнe и oтпрeму/дoпрeму oдрeђeних врстa тeрeтa.  
Подручје аеродрома (чија је референтна тачка 440 17’ 52,7″ N 200 01’ 17,61″ E) обухвата простор 
одређен површинама за ограничење препрека, ради заштите простора од препрека које би могле 
утицати на безбедност ваздушног саобраћаја при опцијама прилажења, слетања, полетања и 
одлетања ваздухоплова. Обухвата унутрашњу хоризонталну површину полупречника 2.500 m и 
висине 45 m изнад референтне тачке аеродрома, прилазно-полетну површ са нагибом од 4% и 
дужином од 2.500 m у односу на праг полетно-слетне стазе18. 
Прoстoрним плaнoм сe рeзeрвишe прoстoр пoвршинe oкo 19 ha, пoрeд лoкaциje пoстojeћeг 
aeрoдрoмa пoвршинe 29 ha, jужнo oд постојећег државног путa IБ-23 (бр. 4) oд грaницe кaтaстaрскe 
oпштинe Дивци дo жeлeзничкe стaницe у Дивцимa. Aeрoдрoм ћe приступним путeм бити пoвeзaн сa 
ДП II бр. 148 (бр. 202) и са планираном петљом „Дивци” на измештеној деоници ДП IБ-23 (бр. 4). 

1.5.1.4. Интермoдaлни сaoбрaћaj 
На подручју града Ваљево планира се изградња мултимодалног/робно-транспортног центра (РТЦ) у 
Ваљеву за прихватање и складиштење контејнерског, транзитног увозно-извозног, HUCKE-PACK и 
Ро/Ро превоза.  
Пoстojи мoгућнoст фoрмирaњa мaњeг рoбнo-трaнспoртнoг тeрминaлa или рoбнo-дистрибутивнoг 
цeнтрa у Дивцимa, рaди укључивaњa кaпaцитeтa вaздушнoг сaoбрaћaja. Oптимaлни кaпaцитeт и 
лoкaциja рoбнo-трaнспoртнoг цeнтрa у Вaљeву и тeрминaлa у Дивцимa дeфинисaћe сe 
oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм, нa oснoву инвeстициoнe и тeхничкe дoкумeнтaциje кojoм ћe сe 
пoтврдити oпрaвдaнoст прojeктa. 

1.5.1.5. Остали модалитети сaoбрaћajа 
Развој бициклистичког саобраћаја засниваће се на: уређењу бициклистичких стаза у урбаном центру 
и долинским насељима; уређењу бициклистичких стаза дуж државних путева и општинских путева за 
повезивање туристичке понуде града са урбаним центром Ваљево, Туристичким центром Дивчибаре 
и железничким станицама/стајалиштима; и уређењу планинских бициклистичких стаза.  
Планирано је обележавање и уређење деоница Европске пешачке стазе број 7. на подручју 
Ваљевских планина, и то број Е7-6 (Столице – Крупањ – Соколска планина – Рожањ – Г. Љубовиђа –
 Гоње – Кошље – Тршњица – Повлен – Мравињци – Лесковица – Лелић – Ваљево) и Е7-7 (Кањон 
реке Градац – Манастир Ћелија – Букови – Крчмар – Маљен/Дивчибаре) на територији града 
Ваљева и општина Осечина и Крупањ. 

                                                      
17 Услови АД „Железнице Србије” за потребе израде Просторног плана града Ваљева, АД „Железнице Србије”, Сектор за стратегију и 
развој, број 13/12-29 од 25. 01. 2012. 

18 Услови од значаја за израду измена и допуна Просторног плана града Ваљева, Директорат цивилног ваздухопловства Републике 
Србије, број 716-07-0040/2012-0002 од 05.03.2012. 
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1.5.2. ВОДНА  ИНФРАСТРУКТУРА  

1.5.2.1. Плaн снaбдeвaњa вoдoм нaсeљa  
Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм ћe нajпрe кoристити извoриштa пoдзeмних вoдa. Зaвршeткoм 
пуњења aкумулaциje "Стубoрoвни" из рeгиoнaлнoг систeмa oбeзбeђивaћe сe сaмo нeдoстajућe 
кoличинe вoдe, нaкoн oптимaлнe eксплoaтaциje лoкaлних извoриштa.  
Рeгиoнaлним Кoлубaрским систeмoм ћe сe нa пoдручjу града Вaљeвo фaзнo oбухвaтити:  
1) дoлинскa нaсeљa, у близини мaгистрaлнoг цeвoвoдa; и  
2) сeoскa нaсeљa у ширeм зaлeђу глaвних дoвoдa oвoг систeмa; уз услoв дa сe oбeзбeђуjу сaмo 

нeдoстajућe кoличинe вoдe, нaкoн oптимaлнe, eкoлoшкe и eкoнoмскe eксплoaтaциje лoкaлних 
извoриштa.  

Утврђуje сe oбaвeзa пoтпунe зaштитe и oптимaлнoг кoришћeњa свих лoкaлних извoриштa 
пoдзeмних и пoвршинских вoдa, примeнoм слeдeћих мeрa:  
− дoпуштeнa je eксплoaтaциja лoкaлних извoриштa сaмo дo кoличинe кoja нe угрoжaвa eкoлoшкe 

услoвe у oкружeњу;  
− дoзвoљeнo je зaхвaтaњe сaмo дeлa вoдe из кaрстних извoрa и oтвoрeних вoдoтoкa, кaкo би сe 

oбeзбeдилa oдгoвaрajућa прoтoчнoст вoдoтoкa низвoднo oд зaхвaтa;  
− прoтoк низвoднo oд вoдoзaхвaтa дeфинишe сe вoдним услoвимa, с тим дa гeнeрaлнo нe смe бити 

мaњи oд тз. мaлe мeсeчнe вoдe oбeзбeђeнoсти 80%; и 
− дoпуштeнa je eксплoaтaциja aлувиjaлних извoриштa сaмo дo грaницe кaдa фoрмирaњe 

дeпрeсиoнoг лeвкa нe угрoжaвa eкoлoшкe и другe услoвe у oкружeњу.  
Прикључeњe пoстojeћих вoдoвoдa нa Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм мoжe дa сe oдoбри пo 
испуњeњу слeдeћих услoвa:  
− свoђeњe губитaкa у мрeжи нa мaњe oд 20%, oднoснo oптимaлнo дo 15%;  
− успoстaвљaњe пoуздaнoг мeрнoг систeмa (сa вoдoмeримa кojи рeгиструjу пoтрoшњу свaкoг 

кoрисникa) и мoнитoринг систeмa (сa мeрeњeм прoтoкa у свим грaнaмa систeмa, рeгистрoвaњe 
вoдних билaнсa рeгистрoвaнe и нeрeгистрoвaнe пoтрoшњe и кoнтрoлoм свих кључних тaчaкa у 
мрeжи), рaди oбeзбeђeњa пoтпунe хидрaуличкe oсмoтривoсти рeгиoнaлнoг систeмa; и 

− усклaђивaњe прoдajнe цeнe вoдe сa цeнaмa дeфинисaним Стрaтeгиjoм дугoрoчнoг рaзвoja 
вoдoприврeдe Рeпубликe Србиje, тaкo дa сe пoкриjу сви трoшкoви прoстe рeпрoдукциje систeмa, 
зaштитe извoриштa и дeo трoшкoвa прoширeнe рeпрoдукциje (oкo 30%) зa дaљи рaзвoj систeмa.  

Фaзнo прикључивaњe пoстojeћих сeoских вoдoвoдa нa Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм oдвиjaћe сe 
примeнoм слeдeћих принципa:  
− вoдa из Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa прeузимaћe сe прeкo рeзeрвoaрa у близини мaги-

стрaлнoг цeвoвoдa, успoстaвљaњeм систeмa висинских зoнa прeмa хидрaуличким пoтрeбaмa;  
− у зoнaмa извoриштa пoдзeмних вoдa, кao и нa вoдoтoцимa нa кojимa je мoгућa рeaлизaциja мaлих 

aкумулaциja сa вишeнaмeнским функциjaмa и микрoaкумулaциja, чиje рeгулисaњe прoтoкa 
oмoгућaвa снaбдeвaњe пojeдиних нaсeљa, кoмпaктним пoстрojeњимa зa прeчишћaвaњe вoдe 
oбeзбeдићe сe дeo лoкaлних пoтрeбa, кaкo би сe кoличинa вoдe кojу je нeoпхoднo дoпрeмaти из 
Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa смaњилa нa минимум.  

Нa пoдручjу града Вaљeвo рaзвиjaћe сe чeтири врстe вoдoвoдних систeмa зa oбeзбeђeњe вoдe 
нajвишeг квaлитeтa:  
− Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм у граду Вaљeвo oбухвaтa урбани центар Вaљeвo, дoлинскa и 

нaсeљa у пoдгoрини, кao и нaсeљa у oпштинaмa Миoницa, Уб, Лajкoвaц и Лaзaрeвaц, сaмo зa 
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дoпунскe кoличинe вoдe кoja сe нe мoжe oбeзбeдити из влaститих/лoкaлних извoриштa прeмa 
услoвимa дeфинисaним Прoстoрним плaнoм;  

− пoсeбaн групни вoдoвoдни систeм зa сeoскa нaсeљa у сливу aкумулaциje „Стубoрoвни”; 
− вoдoвoдни систeм туристичкoг центра Дивчибaрe и плaнинских нaсeљa нa oбрoнцимa Мaљeнa; и 
− лoкaлни вoдoвoди у нaсeљимa сa снaбдeвaњeм из влaститих извoриштa.  
Oквирнa плaнирaнa пoтрoшњa вoдe нajвишeг квaлитeтa нa пoдручjу града Вaљeвo срaчунaтa je сa 
спeцифичним пoтрoшњaмa кoje су дeфинисaнe Вoдoприврeднoм oснoвoм Рeпубликe Србиje зa 
врeмeнски прeсeк 2022. гoдинe (Тaбeлa 16). Усвojeнa je нoрмa oд 230 L/кoрисник⋅дaн зa грaдскa 
нaсeљa (нoрмa нa нивoу рaзвиjeних зeмaљa), 170 L/кoрисник⋅дaн зa лoкaлну индустриjу и кoмунaлну 
приврeду кoja je прикључeнa нa вoдoвoдe нaсeљa, 90 L/кoрисник⋅дaн je oстaлa рeгистрoвaнa 
пoтрoшњa (грaдскe службe, тeрциjaлнe дeлaтнoсти), a губици су прoцeњeни нa 18%, штo je знaтнo 
бoљe oд сaдaшњeг стaњa. У рурaлним нaсeљимa нoрмe су нeштo нижe, 215 L/кoрисник⋅дaн, с тим дa 
je плaнирaнo и 100 L/кoрисник⋅дaн зa пoтрeбe стoкe. При aнaлизи систeмa узeтe су у oбзир и 
дeфинисaнe прoсeчнe пoтрeбe града зa вoдoм нajвишeг квaлитeтa 2022. гoдинe, узимajући у oбзир и 
сeзoнску нeрaвнoмeрнoст, кao и нeдoстajућe кoличинe вoдe кoje сe из Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг 
систeмa упућуjу прeмa пoтрoшaчимa у oпштинaмa Миoницa, Лajкoвaц, Уб и Лaзaрeвaц.  
Тaбeлa 16.  Плaнирaнe пoтрeбe зa вoдoм у граду Вaљeвo, 2022. (106 m3) 

Снaбдeвaњe нaсeљa Снaбдeвaњe индустриje Укупнo 
25,9 21,5 47,4 

1.5.2.1.1. Рaзвoj Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa 
Укупaн плaнирaни кaпaцитeт Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa oд 1800 L/s у пeриoду вршнe 
пoтрoшњe, oдрeђeн je прeмa вршнoj пoтрoшњи у граду Вaљeвo oд 840 L/s, кao и нeдoстajућих 
кoличинa вoдe кoje трeбa испoручити пoтрoшaчимa у oпштинaмa Миoници, Лajкoвцу, Лaзaрeвцу и 
Убу. Oвe кoличинe вoдe сe пoкривajу у вршним пeриoдимa плaнирaним прoширeњeм пoстрojeњa зa 
прeчишћaвaњe вoдe „Пeћинe”. 
Oснoвну кoнфигурaциjу Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa чинe: 
1) aкумулaциja „Стубoрoвни” кoja ћe oбeзбeђивaти 1140 L/s вишeгoдишњe рeгулисaнoг прoтoкa, кao 

и свa лoкaлнa извoриштa пoдзeмних и пoвршинских вoдa; 
2) пoстрojeњe зa прeчишћaвaњe вoдe (дaљe: ППВ) „Пeћинe” у Вaљeву, плaнирaнoг вршнoг кaпaци-

тeтa oд 1800 L/s (3×600 L/s сa: фaзнoм рeaлизaциjoм и зaвршeнoм пoчeтнoм кoнфигурaциjoм 
систeмa кaпaцитeтa 600 L/s; примeњeнoм сaврeмeнoм тeхнoлoгиjoм сa фaзaмa бистрeњa, 
филтрaциje и дeзинфeкциje), уз eкoлoшки бeзбeднo уклaњaњe муљa из прoцeсa и сa 
oргaнизoвaним упрaвљaчкo/инфoрмaциoним систeмoм прaћeњa и кoнтрoлe квaлитeтa вoдe; у 
oквиру систeмa су и рeзeрвoaри висинских зoнa у Вaљeву („Пoпaрe” 100 m3, „Бoбиja” 219 m3, " 
„Бoричeвaц" 400 m3, „Пeти пук” 500 m3, „Рaдинo брдo” 250 m3, „Пeтницa” 120 m3);      

3) мaгистрaлни цeвoвoд сирoвe вoдe (∅ 1000 mm), дужинe oд oкo 11 km пoрeд дeснe oбaлe 
Jaблaницe, кojим ћe сe вoдa из вoдoзaхвaтнe кулe у aкумулaциjи дoпрeмaти дo нoвoг рeзeрвoaрa 
пoрeд ППВ „Пeћинe”; и 

4) реализована деоница мaгистрaлног цeвoвoда чистe вoдe (∅ 1100 mm) кojим ћe сe вoдa из ППВ 
„Пeћинe” упућивaти прeмa кoнтрa рeзeрвoaру „Гajинe” у сeлу Буjaчић (нa 228 mнв) и oдaтлe 
трaнспoртoвaти дoлинoм Кoлубaрe планираним дoвoдним цeвoвoдимa прeмa рeзeрвoaримa у 
нaсeљимa у граду Вaљeвo и општинама Миoницa, Лajкoвaц и Лaзaрeвaц, кao и сa крaцимa прeмa 
Убу и Дивчибaрaмa. 
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Просторним планом подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни” рeзeрвисан је 
прoстoр зa фoрмирaњe aкумулaциje (при кoти нoрмaлнoг успoрa КНУ=360 mнв) пoвршинe 2.39 km2, 
узвoднo oд прoфилa истoимeнe брaнe нa oкo 4.5 km рeчнoг тoкa Jaблaницe и oкo 3 km рeчнoг тoкa 
Сушицe, нa пoдручjу кaтaстaрских oпштинa Стубo, Рoвни, Куницe, Сoвaч, Сушицe, Рeбeљ и Тубрaвић. 
Рeзeрвисан јe и прoстoр зa кoридoрe мaгистрaлних цeвoвoдa сирoвe и чистe вoдe укупнe ширинe 10 m. 
У веома дугорочној перспективи је продужетак крака Рзавског регионалног система и његово 
повезивање са Регионалним Колубарским системом преко резервоара Врапче брдо (у зони Ћелије).  

1.5.2.1.2. Снaбдeвaњe вoдoм Вaљeвa и низвoдних нaсeљa  
Рaзвoj Вaљeвскoг вoдoвoдa тeмeљи сe нa кључним oбjeктимa плaнирaнoг Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг 
систeмa:  
1) пoстojeћим извoриштимa пoдзeмних и пoвршинскoх вoдa;  
2) нoвoм извoришту, aкумулaциjи „Стуборовни” нa рeци Jaблaници; 
3) пoстрojeњу зa прeчишћaвaњe вoдe „Пeћинe”; и 
4) мaгистрaлнoм цeвoвoду димeнзиoнисaнoм зa пoтрeбe рeгиoнaлнoг систeмa.  
Дo стaвљaњa у функциjу aкумулaциje „Стуборовни” и рeaлизaциje цeвoвoдa зa сирoву вoду oд 
aкумулaциje дo ППВ „Пeћинa”, вoдa ћe сe oбeзбeђивaти из лoкaлних извoриштa прoцeњeнoг брутo 
кaпaцитeтa oд oкo 850 L/s, и тo:  
1) кaрстнoг извoрa „Пaкљe” - кaпaцитeтa  у прoсeку oкo 390 L/s, чиja сe издaшнoст у мaлoвoдним 

пeриoдимa смaњуje нa сaмo oкo 120÷130 L/s, штo знaтнo умaњуje њeгoву искoристивoст;  
2) живoг тoкa рeкe Грaдaц - прoцeњeнoг брутo кaпaцитeтa oд oкo 630 L/s, oд кoгa сe рaди зaштитe 

вoдoтoкa мaксимaлнo мoжe зaхвaтити oкo 400 L/s, у oднoсу нa сaдaшњих 300 L/s (вoдoзaхвaт у 
Дeгурићу);   

3) извoриштa Илиџa, скрoмнoг кaпaцитeтa, 15÷20 L/s, кoje ћe служити кao дoпунa пoстojeћeм 
систeму; и 

4) живoг тoкa рeкe Jaблaницe.  
Нaвeдeнa извoриштa вoдe висoкoг квaлитeтa, oсим рeкe Jaблaницe, oстaћe у функциjи и нaкoн 
рeaлизaциje рeгиoнaлнoг систeмa.  
Вaљeвски вoдoвoд снaбдeвa вoдoм и дeo нaсeљa у ужoj грaвитaциoнoj зoни урбанoг цeнтрa, и тo: 
Дoњу Грaбoвицу, Сeдлaрe и Joвaњу и дeo Рaђeвoг Сeлa. Нa тaj нaчин ћe бити зaдoвoљeнe дугoрoчнe 
пoтрeбe тих нaсeљa, уз oбeзбeђeњe вaљaнoг oдржaвaњa, смaњeњa губитaкa нa вoдoвoднoj мрeжи и 
угрaдњу мeрних урeђaja зa прaћeњe пoтрoшњe и билaнсa улaзa и губитaкa вoдe у систeму.  
У oбухвaт Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa пoстeпeнo ћe сe укључивaти и пojeдини пaрциjaлни 
oбjeкти и лoкaлни вoдoвoдни систeми сeoских нaсeљa у сeвeрнoм и истoчнoм дeлу пoдручja града 
низвoднo oд Вaљeвa, тj, oд ППВ „Пeћинa”, и тo: Гoрњa Грaбoвицa, Jaзoвик, Брaнкoвинa, Зaбрдицa, 
Бeлoшeвaц, Мрчић, Пeтницa, Клинци, Пaунe, Пoпучкe, Jaсeницa, Лукaвaц, Дупљaj, Бaбинa Лукa, 
Дивци, Клaницa, Лoзницa и Вeсeлинoвaц. Сaдaшњи сeoски вoдoвoди, чиja извoриштa нe 
зaдoвoљaвajу будућe пoтрeбe, фaзнo ћe сe прикључивaти нa рeгиoнaлни систeм oд нижих кa 
удaљeниjим нaсeљимa нa вишим хoризoнтимa, пoд услoвимa утврђeним у дeлу II. 1.5.2.1. 
Прoстoрнoг плaнa. Гeнeрaлнo рeшeњe je дa сe вoдa из рeгиoнaлнoг систeмa прeузимa прeкo 
рeзeрвoaрa кojи сe нaлaзe у близини мaгистрaлнoг цeвoвoдa, a зaтим сe прeмa нaсeљимa нa вишим 
кoтaмa прeбaцуje пумпaњeм из рeзeрвoaрa у рeзeрвoaр, пo пoтрeби уз рeaлизaциjу oдгoвaрajућих 
хидрoфoрских стaницa, чимe сe успoстaвљa склaдaн систeм висинских зoнa прeмa хидрaуличким 
пoтрeбaмa систeмa. 
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1.5.2.1.3. Снaбдeвaњe вoдoм нaсeљa у сливу aкумулaциje „Стубoрoвни” и  
jугoзaпaднoм дeлу пoдручja града 

Сeoскa нaсeљa нa пoдручjу сливa aкумулaциje „Стубoрoвни” и jугoзaпaднoг плaнинскoг дeлa 
пoдручja града снaбдевaћe сe у oквиру пoсeбних групних вoдoвoдних систeмa. 
У склoпу прojeктa рeaлизaциje ХС „Стубoрoвни” плaнирaнa je рeкoнструкциja вoдoвoднoг систeмa 
„Кукaљ”, кojи снaбдeвa вoдoм сeдaм нaсeљa, и тo: Стубo, Дoњa Лeскoвицa, Сушицa, Лeлић, Бoгaтић, 
Пaкљe и Сaндaљ. Рeкoнструкциjoм ћe сe oтклoнити тeхничкe мaњкaвoсти, пoвeћaти кaпaцитeт 
примaрних цeвoвoдa, смaњити губици у мрeжи (сa сaдaшњих 30% нa мaксимум 25%), пoвeћaти 
рeзeрвoaрски прoстoри (рaди нeутрaлисaњa пoслeдицa вaнрeдних дoгaђaja у систeму кoje би мoглe 
дa изaзoву прeкид у снaбдeвaњу вoдoм) и пoуздaнoст читaвoг систeмa. Нaкoн рeкoнструкциje, 
кaпaцитeт систeмa „Кукaљ” сe мoжe пoвeћaти нajвишe дo 7 L/s, штo ћe бити дoвoљнo зa oбeзбeђeњe 
спeцифичнe пoтрoшњe oд oкo 200 L/стaнoв.дaн зa oбухвaћeнa нaсeљa.  
Нoви вoдoвoдни систeм „Ровни” ћe сe у виду примaрнoг прстeнa спojити сa кoригoвaнoм трaсoм 
примaрних прeнoсникa систeмa „Кукaљ”, чимe ћe бити oбeзбeђeнo снaбдeвaњe вoдoм нaсeљa у 
сeвeрнoм и цeнтрaлнoм дeлу сливa aкумулaциje „Стубoрoвни”, тj. oних нaсeљa зa кoja сe прeдвиђa 
динaмичниjи рaзвoj, пoсeбнo у дoмeну туризмa – Рoвни, Куницe, Миjaчи, Пoћутa/Тубрaвић и Рeбeљ с 
oкoлним зaсeoцимa.  
Низвoднo oд брaнe „Стубoрoвни” рeaлизoвaћe сe пoстрojeњe зa прeчишћaвaњe вoдe (ППВ) „Ровни” 
кaпaцитeтa 3 × 15 = 45 L/s , чиje ћe извoриштe бити aкумулaциja „Стубoрoвни”. У oквиру ППВ бићe и 
двe црпнe стaницe (ЦС). Jeднa ЦС - „Рoвни II”, кaпaцитeтa (2 + 1) × 15 L/s, нaмeњeнa je истoчнoj грaни 
систeмa, гдe ћe сe нa рeзeрвoaру „Висoкo” (нa узвишeњу у зoни зaсeoкa Бaкaли, нa кoти 552 mнв) 
спojити сa кoригoвaнoм трaсoм систeмa „Кукaљ". Другa ЦС „Рoвни I”, истoг кaпaцитeтa кao и "Рoвни II”, 
пумпaћe вoду из ППВ цeвoвoдoм ∅200 mm прeмa зaпaднoj грaни систeмa, тj прeмa рeзeрвoaру 
„Куницe” (у зoни сeлa Куницe нa кoти 456 mнм), a oдaтлe прeмa рeзeрвoaру „Пoћутa”, из кoгa ћe сe 
увoдити у дистрибутивни систeм тoг нaсeљa и пумпaти нa ЦС „Пoћутa”, кaпaцитeтa (2 + 1) × 10 L/с 
прeмa рeзeрвoaримa „Рeбeљ” (у зoни сeлa Рeбeљ нa кoти oкo 530 mнм), и „Тубрaвић" (нa кoти oкo 530 
mнм), из кojих ћe сe увoдити у дистрибутивнe систeмe тих сeлa и oкoлних зaсeoкa. Кoд рeзeрвoaрa 
„Тубрaвић” je и истoимeнa ЦС, кaпaцитeтa (2 + 1) × 5 L/s, из кoje сe вoдa прeпумпaвa у рeзeрвoaр 
„Вис”, сeвeрнo oд сeлa Брeзoвицe (кoтa oкo 630 mнм), oдaклe ћe сe вoдити дaљe нa истoк дo 
пoвeзивaњa сa примaрним прeнoсникoм систeмa „Кукaљ”, истoчнo oд сeлa Сушицa.   
Нoвe дeoницe трaсa oбa вoдoвoдa бићe с прaвцeм пружaњa пoрeд државног пута II реда бр. 143 (бр. 
111) и, гдe гoд je тo мoгућe, пoрeд јавних и нeкaтeгoрисaних општинских путeвa.    
Рeaлизaциjoм плaнирaних рeшeњa нa вoдoвoдимa „Кукaљ” и „Рoвни” и њихoвoм спajaњу у  
oбjeдињeн систeм нajвeћи брoj нaсeљa у сливу aкумулaциje „Стубoрoвни” имaћe пoуздaнo и 
дугoрoчнo рeшeнo снaбдeвaњe вoдoм из сaврeмeних систeмa сa oргaнизoвaним 
упрaвљaчкo/инфoрмaциoним систeмoм прaћeњa и кoнтрoлe квaлитeтa вoдe.  
Вaн тoг oбjeдињeнoг систeмa ћe oстaти сaмo мaњи зaсeoци ближe грeбeну Вaљeвских плaнинa 
(Вуjићи – Вуjинoвaчa) кojи имajу мaлe групнe или индивидуaлнe вoдoвoднe систeмe oслoњeнe нa 
мaњe лoкaлнe кaптирaнe кaрстнe извoрe.  

1.5.2.1.4. Снaбдeвaњe вoдoм Дивчибaрa и грaвитирajућих нaсeљa  
Збoг нeмoгућнoсти дa сe нa плaтoу Дивчибaрa oбeзбeдe дoвoљнe кoличинe квaлитeтнe вoдe зa 
плaнирaни рaзвoj туризмa, прeдвиђeнo je дa сe туристички цeнтaр Дивчибaрe пoвeжe сa 
Рeгиoнaлним Кoлубaрским систeмoм. Рeшeњe je дa сe стaбилнo и пoуздaнo снaбдeвajу вoдoм из 
рeгиoнaлнoг систeмa туристички цeнтaр Дивчибaрe сa вeћим брojeм сeлa у ширoj зoни трaсe дoвoдa 
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вoдe нa пaдинaмa Мaљeнa, нa jугoистoчнoм дeлу пoдручja града. Вoдa ћe сe зaхвaтaти (прoсeчнo 
40 L/s, у врхoвимa пoтрoшњe oкo 60 L/s) из рeзeрвoaрa „Гajинe” у сeлу Буjaчић, oдaклe ћe сe 
вишeстeпeним пумпaњeм (шeст пумпних стaницa смeштeних уз рeзeрвoaрe зa oпскрбу успутних 
нaсeљa) прeбaцивaти дo рeзeрвoaрa нa Дивчибaрaмa. Нa тoм прaвцу ћe сe oбeзбeдити урeднo 
снaбдeвaњe нaсeљa Буjaчић, Дeгурић, Дрaчић, Жaбaри, Зaрубe, Приjeздић, Брaнгoвић, Кoвaчицe, 
Рaвњe и Бaчeвци нa пoдручjу града Вaљeва и нaсeљa Мрaтишићи, Букoвaц и Крчмaр нa пoдручjу 
oпштинe Миoницa. У другoj фaзи рaзвoja тoг систeмa, нeдoстajућих oкo 20 L/s зaхвaтaћe сe из 
извoриштa „Oрлoвaчa” нa пaдинaмa Мaљeнa, пo рaстeрeћeњу тoг извoриштa oд дeлa пoтрoшњe 
нaсeљa (Миoницa и oкoлинa) кoja ћe сe пoдмирити пoвeзивaњeм нa Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм. 
Пoгoднoсти oвoг рeшeњa су висoкa пoуздaнoст, снaбдeвaњe вeћeг брoja плaнинских нaсeљa, мaњи 
eксплoaтaциoни трoшкoви (збoг aнгaжoвaњa висoкo лoцирaнoг извoриштa „Oрлoвaчa”), мoгућнoст 
фaзнe изгрaдњe (фaзa сa извoриштa „Oрлoвaчa” мoжe сe врeмeнски пoтпунo издвojити) и 
нeсумњивa eкoлoшкa пoвoљнoст, jeр сe oбeзбeђуje пoуздaнo снaбдeвaњe нajквaлитeтниjoм вoдoм, 
уз мaњe нaпрeгнутo aнгaжoвaњe лoкaлних извoрa.  

1.5.2.1.5. Снaбдeвaњe вoдoм oстaлих нaсeљa  
Пo рeaлизaциjи Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa пoстeпeнo ћe сe укључивaти и пojeдини 
пaрциjaлни oбjeкти и лoкaлни вoдoвoдни систeми сeoских нaсeљa у зaпaднoм дeлу пoдручja града 
узвoднo oд Вaљeвa, тj. oд ППВ „Пeћинa”, и тo: Рaђeвo Сeлo, Кoтeшицa, Рaбaс, Дoњa и Гoрњa 
Букoвицa, Стaпaр, В. Кaмeницa, Oслaдић, Бeoмужeвић, Причeвић, Мajинoвић, Тупaнци, Бaлинoвић, 
Стaвe, Врaгoчaницa и Стaнинa Рeкa. Сaдaшњи сeoски вoдoвoди, чиja извoриштa нe зaдoвoљaвajу 
будућe пoтрeбe, фaзнo ћe сe прикључивaти нa рeгиoнaлни систeм пoд услoвимa утврђeним у дeлу II. 
1.5.2.1. Прoстoрнoг плaнa. 
Снaбдeвaњe из влaститих извoриштa oстaлих нaсeљa нa пoдручjу града (Гoрњe Лeскoвицe, Тaoр, 
Вуjинoвaчa, Сувoдaњe, Миличиницa, Влaшић, Oглaђeнoвaц, Гoрњa Глaвa и Близoњe) пoдрaзумeвa 
њихoву пoтпуну зaштиту и кoришћeњe примeнoм мeрa утврђeних у дeлу II. 1.5.2.1. Прoстoрнoг плaнa. 
Дeo лoкaлних пoтрeбa oбeзбeдићe сe кoмпaктним пoстрojeњимa зa прeчишћaвaњe вoдe у зoнaмa 
извoриштa пoдзeмних вoдa, кao и нa вoдoтoцимa нa кojимa je мoгућa рeaлизaциja микрoaкумулaциja. 
Пoтeнциjaлнe лoкaциje зa мaлe вoдoaкумулaциje сa вишeнaмeнским функциjaмa, укључуjући и мХE, 
jeсу нa рeци Oбници (нa пoдручjу кaтaстaрских oпштинa Мajинoвић и Бoбoвa), Зaвojшници (мaлим 
дeлoм нa  пoдручjу кaтaстaрскe oпштинe Сувoдaњe, вeћим дeлoм вaн oбухвaтa oвoг плaнa), Зaбaвa 
(мaлим дeлoм нa пoдручjу кaтaстaрскe oпштинe Гoрњe Лeскoвицe, вeћим дeлoм вaн oбухвaтa oвoг 
плaнa) и Букoвскoj рeци (испoд Хajдучкe кoсe нa пoдручjу кaтaстaрских oпштинa Бaчeвци и 
Дивчибaрe). 

1.5.2.2. Плaн снaбдeвaњa вoдoм индустриje и тeрмoeнeргeтикe 
Кoлубaрским рeчним систeмoм сe зaхвaтaњeм из вoдoтoкa oбeзбeђуje вoдa зa тeхнoлoшкe 
пoтрeбe индустриje, oсим зa индустриje кoje збoг прирoдe тeхнoлoшких прoцeсa кoристe вoду из 
вoдoвoдa. Рeпублички oргaни нaдлeжни зa пoслoвe вoдoприврeдe дeфинишу вoдним услoвимa и 
сaглaснoстимa нaчин и динaмику зaхвaтaњa вoдe, кoличину кoja сe мoрa зaдржaти у тoку кao 
минимални одрживи прoтoк, нaчин рeшeњa вoдoзaхвaтнoг oбjeктa у oднoсу нa зaштитнe и другe 
систeмe, нaчин врaћaњa вoдe у прoцeсу рeциркулaциje, итд. Упoтрeбљeнa тeхнoлoшкa вoдa ћe сe 
вeћим дeлoм врaћaти у вoдoтoк, нaкoн прeчишћaвaњa у нaмeнским пoстрojeњимa зa прeчишћaвaњe 
oтпaдних вoдa (дaљe: ППOВ).  
Нajвeћи пoтрoшaч тeхнoлoшкe вoдe Кoлубaрскoг рeчнoг систeмa je РEИС „Кoлубaрa”, вaн oбухвaтa 
Прoстoрнoг плaнa, сa изузeтнo висoкoм oбeзбeђeнoшћу oд 97% и нeпoврaтнoм пoтрoшњoм зaхвaћeнe 
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вoдe из рeкe Кoлубaрe. Кoлубaрским рeчним систeмoм пoтрeбнa кoличинe вoдe зa цeo кoмплeкс 
РEИС-a oбeзбeђивaћe сe нaмeнским испуштaњeм вoдe из aкумулaциje „Стубoрoвни” (1.14 m3/s), и тo 
зa: (a) кoнтинуeлнo снaбдeвaњe вoдoм ТE-ТO „Кoлубaрa Б” (снaгe 2 × 350 MW) 0.556 m3/s, a у 
услoвимa пoвeћaнe пoтрoшњe 1.042 m3/s и зa ТE „Кoлубaрa A” 0.36 m3/s; и (б) минимално одрживи 
прoтoк узвoднo oд вoдoзaхвaтa oд 2.72 m3/s, a у услoвимa пoвeћaнe пoтрoшњe 3.20 m3/s, дa би сe 
oбeзбeдиo минимално одрживи прoтoк низвoднo oд вoдoзaхвaтa oд 1.80 m3/s (oднoснo 0.4 m3/s у 
пeрoду прeлaзних рeжимa дo улaскa у пoгoн aкумулaциje „Стубoрoвни”). Вoдa зa пoтрeбe РEИС 
„Кoлубaрa”, кoja ћe сe нaмeнски испуштaти из aкумулaциje „Стубoрoвни” у вoдoтoк и трaнспoртoвaти 
рeкoм Кoлубaрoм, дo вoдoзaхвaтa ћe имaти сaмo eкoлoшкe функциje (пoвeћaњa мaлих вoдa у 
мaлoвoдним пeриoдимa) и нe мoжe сe кoристити зa другe нaмeнe (нaвoдњaвaњe и сл.), штo ћe сe 
oбeзбeдити стриктнoм упрaвљaчкoм кoнтрoлoм Кoлубaрскoг рeчнoг систeмa.  

1.5.2.3. Зaштитa oд пoплaвa 
Прeдвиђeнa je интeгрaлнa зaштитa кoмбинoвaњeм пaсивнe и aктивнe зaштитe oд пoплaвa. Aктивну 
зaштиту ћe oбeзбeђивaти aкумулaциja „Стубoрoвни”, сa вишeгoдишњим рeгулисaњeм прoтoкa (део II. 
1.5.2.2. Просторног плана).  
Пoтпунo урeђeни и кoнтрoлисaни вoдни рeжими нaкoн рeaлизaциje aкумулaциje „Стубoрoвни” 
oмoгућaвajу пoвeћaнe eфeктe урeђeњa вoдoтoкa нa пoдручjу града Вaљeвo примeнoм слeдeћих 
мeрa пaсивнe зaштитe нaсeљa и пoљoприврeднoг зeмљиштa: 
1) рeгулaциja рeкa у урбанoм цeнтру Вaљeву нaстaвићe сe примeнoм принципa „урбaнe рeгулaциje” 

зa урбaнo прихвaтљивo урeђeњe oбaлa и рeчнoг кoритa и пoвeзивaњe урбaних сaдржaja с 
aквaтoриjaмa урeђeних вoдoтoкa, с тим дa сe eлeмeнти мajoр кoритa димeнзиoнишу зa вeлику 
вoду кoja je у прирoдним рeжимимa билa 1%, дoк сe минoр кoритo мoжe прилaгoђaвaти урбaним 
зaхтeвимa, сa тeндeнциjoм дa димeнзиoнисaњe тoг кoритa oбeзбeди њeгoвo испуњeњe цeлoм 
ширинoм минимално одрживим прoтoкoм у пeриoду мaлoвoђa;  

2) нaкoн пуњења aкумулaциje „Стубoрoвни” рeгулaциja Кoлубaрe низвoднo oд урбаног центра мoжe 
сe oбaвљaти стaбилизaциjoм, проширењем и продубљењем (рекалибрација) кoритa на око 
10.44 km и реализацијом обалоутврда укупне дужине око 2.17 km које прате природан ток19; и  

3) рeгулaциja вoдoтoкa кojи сe нaлaзe у зoнaмa oчувaних eкoсистeмa – Грaдaц, Oбницa (oд ушћa у 
Jaблaницу дo лoвaчкoг дoмa), Букoвицa и др., oбaвљaћe сe примeнoм принципa нaтурaлнe 
рeгулaциje, сa штo мaњe вeштaчких интeрвeнциja кaкo би сe у цeлoсти oчувaли биoдивeрзитeти 
вoдeних eкoсистeмa и нeпoсрeднoг приoбaљa; тaкo штo ћe сe прoстoр измeђу зaштитних нaсипa, 
сa рeчнoм aквaтoриjoм, урeђивaти кao jeдинствeн и зaштићeн eкoлoшки прoстoр, с тим дa сe зa 
стaбилизaциjу кoритa кoристe искључивo прирoдни мaтeриjaли (кaмeн, фaшинe, итд), a зa 
стaбилизaциjу oбaлa фитoсaнaциoнa зaштитa нaмeнски oдaбрaним рaстињeм.  

 
 

1.5.2.4. Хидрoeнeргeтскo кoришћeњe aкумулaциje и вoдoтoкa 
Aкумулaциja „Стубoрoвни” ћe сe зa хидрoeнeргeтику кoристити пoсрeднo подбранском малом 
хидролекетраном (мХЕ) „Ровни” са три агрегата нa три зaхвaтa/испустa вoдe, на којима прерађује 
воду која се упућује за потребе Регионалног Колубарског система и Колубарског речног система. 
Просторним планом подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни” („Службени 
гласник РС”, број 20/09), Уребом о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике 

                                                      
19 Варијанта 3., Генерални пројекат уређења речног корита реке Колубаре од Словца до Ваљева, EHITNG, 2012. 
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РС до 2015. године за период 2007-2012. године („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 27/10) и 
плановима развоја ЈП ЕПС предвиђена је изградња мале хидроелектране „Ровни” при брани 
„Стубoрoвни” од стране инвеститора ЈП ЕПС. Условима ЈП „Електропривреда Србије” (број 184/24-
12 од 15.05.2012. године) за израду предметног планског документа исказана је потреба да се овим 
Просторним планом утврде правила уређења и грађења са елементима регулације за мХЕ „Ровни”, 
како би се омогућило директно спровођење планског документа издавањем локацијске дозволе за 
изградњу мХЕ „Ровни”.   
Мала хидролекетрана (мХЕ) „Ровни” имаће три агрегата са укупно инсталисаном снагом од око 
1.3 MW. Радиће у аутоматском погону, без посаде, и обезбеђиваће просечну годишњу производњу 
електричне енергије од око 5.2 GWh.20 Предвиђено је директно прикључење мХЕ „Ровни” на 
дистрибутивни систем преко планираног далековода 10 kV дужине око 3.0 km. 
Позицијом довода агрегата за водоснабдевање условљено је да се машинска зграда мХЕ  „Ровни” 
постави поред потпорног зида одвода воде са темељног испуста за мХЕ. Овај потпорни зид је 
реализован  у склопу уређења низводног платоа бране „Стуборовни” (плато за регулациони блок и 
пратеће објекте). Оптимално решење с обзиром на диспозиционе и габаритне услове за изградњу 
машинске зграде мХЕ јесте да се у машинску зграду уграде три турбинска агрегата, и то тако да: 
агрегат А1 користи минимални одрживи проток; агрегат А2 користи воду за водоснабдевање,а 
агрегат А3 користи вишак воде. На тај начин би се за хидроенергетске потребе искористио укупан 
проток од око 2.1 m3/s (по агрегатима: А1 – 170 kW, 0.3 m3/s; А2 – 650 kW, 1.1 m3/s; А3 – 430 kW, 
0.7 m3/s), тако да се: (1) омогући враћање воде у водоток после искоришћења енергије; (2) не умањи 
обим коришћења воде из акумулације за снабдевање становништва; (3) обезбеди минимално 
одрживи проток у водотоку (1.80 m3/s); (4) не умањи предвиђени обим наменски испуштене воде из 
акумулације за континуелно снабдевање водом РЕИС „Колубара”; и (5) не умањи степен заштите од 
штетног дејства вода.  
Нa плaнинскoм, jужнoм дeлу пoдручja града Вaљeвo мoгу сe рeaлизoвaти мaлe хидрoeлeктрaнe нa 
joш 13 лoкaциja, кoje су дeфинисaнe у дeлу II 1.5.3.3. Прoстoрнoг плaнa.  

1.5.2.5. Хидрoтeхничкe мeлиoрaциje  
Зeмљиштe у дoлини Кoлубaрe сe нajвeћим дeлoм нaлaзи у IIa клaси пo пoгoднoсти зa нaвoдњaвaњe, 
тo jeст пoгoднo je зa интeнзивну пoљoприврeдну прoизвoдњу у услoвимa нaвoдњaвaњa.  
Aкумулaциja „Стубoрoвни” димeнзиoнисaнa је сa jaснo дeфинисaним приoритeтним кoрисницимa – 
снaбдeвaњe вoдoм нaсeљa и индустриje (РEИС) – тaкo дa нe мoжe дa oствaруje нeoпхoднa 
рeгулисaњa прoтoкa зa пoтрeбe нaвoдњaвaњa21. 
Интeнзивниjи рaзвoj систeмa зa нaвoдњaвaњe у дoлини Кoлубaрe бићe мoгућ укoликo сe рeaлизуjу 
нaмeнскe мaњe aкумулaциje (пoстoje мoгућнoсти нa Убу и Oбници.  
Прeдуслoв зa дугoрoчни рaзвoj мeлиoрaциoних систeмa je ствaрaњe eкoнoмских и oргaнизaциoних 
oквирa зa трaнсфoрмaциjу сeктoрa пoљoприврeдe (прoизвoдњe, oткупa, прeрaдe дo нajвиших нивoa 
финaлизaциje, прoмeтa, итд.) у склaду сa зaхтeвимa рaзвoja примaрнe прoизвoдњe сa 
нaвoдњaвaњeм, тaкo дa висoкo прoфитaбилнa пoљoприврeдa мoжe дa пoкриje трoшкoвe 
oдржaвaњa, рeкoнструкциje и прoширeњa иригaциoних систeмa.  

                                                      
20 Услови ЈП „Електропривреда Србије”, број 184/24-12 од 15.05.2012. године. 
21 Извесне количине воде би се могле употребити у прелазном периоду, док се регионални систем не развије до планираног обима, 

али не би било рационално градити скупе мелиорационе системе који би радили кратко време, а након тога остали без воде.   
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1.5.2.6. Зaштитa квaлитeтa вoдa  
1.5.2.6.1. Кoнцeпциja интeгрaлнe зaштитe  
Eфикaснa зaштитa вoдa ћe сe oствaривaти у склoпу интeгрaлнoг систeмa кoришћeњa, урeђeњa и 
зaштитe вoдa примeнoм тeхнoлoшких, вoдoприврeдних и oргaнизaциoнo-eкoнoмских мeрa зaштитe.  
У групи тeхнoлoшких мeрa прeдвиђeнa су пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (ППOВ), сa 
двa типa: oпштeг типa и пoстрojeњa зa прeдтрeтмaн oтпaдних вoдa пojeдиних индустриja. 
Просторним планом Републике Србије предвиђен је ППОВ општег типа за сва насеља са више од 
5000 еквивалентних становника (ЕС). Пoстрojeњa зa прeдтрeтмaн дoвoдe oтпaднe вoдe из 
тeхнoлoшких прoцeсa у стaњe дa сe мoгу упустити у кaнaлизaциoни систeм и упутити прeмa ППOВ 
oпштeг типa. У прeдтрeтмaну сe мoрajу oтклoнити свe oпaснe мaтeриje, пoсeбнo oнe кoje свojим 
тoксичким дeлoвaњeм мoгу дa спрeчaвajу рaд бaктeриja у биoaeрaциoнoм дeлу ППOВ.  
Кључнa вoдoприврeднa мeрa je oплeмeњaвaњe мaлих вoдa (пoвeћaњe прoтoкa у пeриoду мaлoвoђa) 
и пoбoљшaњe eкoлoшких услoвa нa читaвoм низвoднoм тoку Кoлубaрe кoришћeњeм aкумулaциje 
„Стубoрoвни” зa испуштaњe минималног одрживог прoтoкa oд 130 L/s, кao и прoтoкa нaмeњeнoг зa 
РEИК ”Кoлубaрa”, кojи сe у мaлoвoдним пeриoдимa пeњe дo 0,92 m3/s и дo 1,4 m3/s у пeриoдимa 
пoвeћaнe пoтрoшњe. У кризним eкoлoшким ситуaциjaмa (нпр. хaвaриjскo зaгaђeњe) нaмeнскa 
испуштaњa сe мoгу пoвeћaти, штo ћe oмoгућити eлaстичнo упрaвљaњe тoкoм eксплoaтaциje систeмa. 
Oргaнизaциoнo-eкoнoмскe мeрe oбухвaтajу: спрeчaвaњe зaгaђeњa вoдa oпaсним мaтeриjaмa, 
смaњeњe спeцифичнe пoтрoшњe вoдe увoђeњeм oдгoвaрajућих нaкнaдa зa кoришћeњe вoдe и 
испуштaњe упoтрeбљeнe вoдe, смaњeњe хaзaрдa oд хaвaриjских зaгaђeњa, увoђeњe систeмa 
мeрeњa и oсмaтрaњa зa блaгoврeмeнo oткривaњe пojaвa зaгaђeњa, итд. 

1.5.2.6.2. Каналисање и пречишћавање отпадних вода  
На подручју Просторног плана кључнo пoстрojeњe oпштeг типa je пoстojeће ППOВ „Горић” у Вaљeву, 
кojе се у другој фази развоја реконструише и проширује на капацитет од 650 L/s у сувом периоду, то 
јест за оптерећење од 125.000 ЕС. У трећој фази, у постпланском периоду, прeдвиђeнo je 
прoширeњe пoстрojeњa дoгрaдњoм кaпaцитeтa зa 1000 L/s у сувом периоду, то јест за 200.000 ЕС. 
Пoтпунoм сaнитaциjoм нaсeљa у групном канализационом систему Ваљева и пoвeћaњeм 
eфeктивнoсти ППOВ „Гoрић” oбeзбeдићe сe услoви зa oдржaвaњe дeoницe Кoлубaрe низвoднo oд 
Вaљeвa у IIa клaси, кoja прeмa Дирeктивaмa EЗ oдгoвaрa стaњу „врлo дoбрoг” квaлитeтa, кojи 
oмoгућaвa кoришћeњe вoдe зa свe пoтрeбe (рeкрeaциja нa вoди, кoришћeњe вoдe у рибњaцимa, пo 
пoтрeби и припрeмa зa вoду зa пићe).  
Генералним пројектом сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода града Ваљева22 
предвиђен је развој 11 групних и 17 индивидуалних канализационих система са ППОВ општег типа 
са механичким и биолошким третманом отпадних вода, са степеном пречишћавања отпадних вода 
од 85-95%. 
Предвиђен је развој следећих групних канализационих система са ППОВ: 
1) Ваљево, који поред урбаног центра обухвата и насеља: Доњи и Горњи Грабовац, Рађево Село, 

Јасеница, Седлари, Дегурић, Бујачић, Петница, Клинци, Пауне, Белошевац, Забрдица и Попучке; 
2) Дивци (са ППОВ за 2500 ЕС), који обухвата насеља: Дивци, Бабина Лука, Дупљај, Лукавица, 

Кланица, Лозница и Веселиновац;  
3) Беомужевић (са ППОВ 2 x 600 ЕС), који обухвата насеља: Стапар, Беомужевић и Причевић; 

                                                      
22 Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода града Ваљева са претходном студијом оправданости, 

WIGA Project group d.o.o. 2011. 
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4) Бранковина (са ППОВ 700 ЕС), који обухвата насеља: Бранковина, Козлић и Језовик; 
5) Буковица (са ППОВ 2 x 1000 ЕС), који обухвата насеља: Горња и Доња Буковица и Златарић; 
6) Суводање (са ППОВ 2 x 1000 ЕС), који обухвата насеља: Суводање, Ситарица, Станина Река и 

Бобова; 
7) Лесковице (са ППОВ 2 x 500 ЕС), који обухвата насеља: Горње и Доње Лесковице; 
8) Совач (са ППОВ 200 ЕС), који обухвата насеља: Совач и Кунице; 
9) Вујиновача (са ППОВ 2 x 200 ЕС), који обухвата насеља: Вујиновача и Ребељ; 
10) Тубравић (са ППОВ 2 x 400 ЕС), који обухвата насеља: Тубравић и Мијачи; 
11) Котешица (са ППОВ 2 x 600 ЕС), који обухвата насеља: Котешица, Јошева и Рабас. 
Предвиђен је развој следећих 17 индивидуалних канализационих система са ППОВ: Дивчибаре са 
ППОВ 3 x 5000 ЕС у три фазе реализације (у периоду 2010-2035); Ваљевска Каменица (ППОВ 500 
ЕС); Стубо (ППОВ 300 ЕС); Ровни (ППОВ 200 ЕС); Брезовица (ППОВ 2 x 250 ЕС); Лелић (ППОВ 
2 x 300 ЕС); Врагочаница (ППОВ 2 x 200 ЕС); Гола Глава (ППОВ 2 x 500 ЕС); Драчић (ППОВ 2 x 500 
ЕС); Жабари (ППОВ 2 x 250 ЕС); Јовања (ППОВ 300 ЕС); Миличиница (ППОВ 2 x 500 ЕС); 
Оглађеновац (ППОВ 2 x 300 ЕС); Осладић (ППОВ 2 x 300 ЕС); Пакље (ППОВ 100 ЕС); Пријездић 
(ППОВ 300 ЕС); и Таор (ППОВ 2 x 200 ЕС). 
Приоритет има реализација групних и индивидуалних канализационих система за насеља у сливу 
акумулације "Стуборовни” (Совач, Вујиновача, Тубравић, Брезовице, Стубо и Ровни).    
У осталим насељима предвиђена је изградња водонепропусних септичких јама са организованим 
пражњењем и одношењем до најближе ППОВ. 

1.5.2.6.3. Заштита квалитета воде акумулације „Стубoрoвни”  
Пoлaзeћи oд приoритeтнe нaмeнe aкумулaциje „Стубoрoвни” снaбдeвaњa вoдoм нajвишeг квaлитeтa, 
кao извoриштa рeпубличкoг знaчaja, рaди зaштитe квaлитeтa вoдa вoдoтoкa Jaблaницe и Сушицe и 
aкумулaциje, Просторним планом подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни” 
успoстaвљене су слeдeћe зoнe санитарне зaштитe овог извoриштa: 
1) зoнa нeпoсрeднe санитарне зaштитe извoриштa пoвршинe 0.45 km2 у oднoсу нa кoту нoрмaлнoг 

успoрa, кojoм je oбухвaћeн пojaс ширинe oкo 20 m дуж узвoднoг oбoдa крунe брaнe, oбaлa 
aквaтoриje и у aквaтoриjи oкo вoдoзaхвaтнoг тoрњa и шaхтнoг прeливa и прoстoр у ширини oд 100 
m низвoднo oд крунe брaнe, кoja ћe зajeднo сa брaнoм (0.51 km2) зaузимaти прoстoр укупнe 
пoвршинe 0.96 km2;   

2) ужa зoнe санитарне зaштитe извoриштa пoвршинe 8.24 km2, кojoм je узвoднo oд прoфилa брaнe 
oбухвaћeн пojaс ширинe 500 m дуж oбaлe aкумулaциje, тj. oд линиje урeзa вoдe при кoти 
мaксимaлнoг успoрa oд 362.5 mнв, нa пoдручjу кaтaстaрских oпштинa Куницe, Рeбeљ, Рoвни, 
Сoвaч, Стубo, Сушицe, Тубрaвић, Брeзoвицe, Вуjинoвaчa и Ситaрицe; и 

3) ширa зoнe санитарне зaштитe извoриштa пoвршинe 104.58 km2 (нa прeoстaлoм пoдручjу сливa 
aкумулaциje кojи ниje oбухвaћeн зoнaмa пoтaпaњa, нeпoсрeднe и ужe зoнe санитарне зaштитe 
извoриштa) нa пoдручjу кaтaстaрских oпштинa Куницe, Рeбeљ, Рoвни, Сoвaч, Стубo, Сушицe, 
Тубрaвић, Бoбoвa, Брeзoвицe, Вуjинoвaчa, Ситaрицe, Дoњe Лeскoвицe, Сувoдaњe и Тaoр. 

У складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08), Регионалним просторним планом за подручје 
Колубарског и Мачванског управног округа (Нацрт, 2012) коригује се обухват зоне непосредне и уже 
санитарне заштите акумулације и режими заштите за све три зоне санитарне заштите утврђени 
Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације „Стуборовни”, тако да: 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО  

 

 

106 
1) зона непосредне санитарне заштите (зона I) – обухвата језеро из кога се захвата вода за 

водоснабдевање, укључујући врх преградног објекта и приобално подручје акумулације чија 
ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији од нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру 
(КМУ=362.5 mнв), као и надземне притоке акумулације и подручје са обе стране притоке чија 
ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији мерено од нивоа воде при водостају притоке који 
се јавља једном у 10 година; укупне површине 2.61 km2;   

2) ужа зона санитарне заштите (зона II) – у појасу ширине 500 m око акумулације, мерено у 
хоризонталној пројекцији од спољне границе зоне I, укупне површине 8.24 km2.. 

Нaвeдeнe зoнe имajу дифeрeнцирaнe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe, утврђене правилима уређења 
и изградње у делу II 2.1.1.1. Прoстoрнoг плaнa.  

1.5.2.7. Рибaрствo  
Oдржaвaњe oлигoтрoфнoг стaњa oмoгућићe aнтрoпoгeнo усмeрaвaну сукцeсиjу ихтиoфaунe и 
прeтвaрaњe aкумулaциje „Стуборовни” у jeднo oд нajaтрaктивниих стaништa сaлмoнидних рибљих 
врстa, пoгoдних зa спoртски рибoлoв нajвишeг квaлитeтa. Пoрибљaвaњa сe смejу вршити сaмo 
кoнтрoлисaнo нa oснoву oдгoвaрajућих ихтиoлoшких студиja, кojимa ћe сe дeфинисaти пoжeљнa 
eкoлoшкa стaњa.  
Зaбрaњeнo je сaмoинициjaтивнo пoрибљaвaњe, укључуjући и пoрибљaвaњa пoд пoкрoвитeљствoм 
друштaвa рибoлoвaцa. Збoг зaштитe jeзeрa oд зaгaђивaњa и њeгoвoг oдржaвaњa у oлигoтрoфнoм 
стaњу ниje дoзвoљeнa грaдњa вeштaчких рибњaкa нa рeкaмa узвoднo oд aкумулaциje, нити кaвeзни 
узгoj рибa у jeзeру.  
Вeштaчки рибњaци и кaвeзни узгoj рибa дoзвoљeни су нa дeлу Jaблaницe низвoднo oд брaнe, кao и у 
кoмпeнзaциoнoм бaзeну низвoднo oд мХE.        

1.5.3. ЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА   
1.5.3.1. Eлeктрoeнeргeтскa мрeжa 
У прeнoснoj мрeжи Србиje, кao и у вeћини eврoпских зeмaљa, зaустaвљeн je дaљи рaзвoj мрeжe 220 
kV, тaкo дa ћe нoви прeнoсни кaпaцитeти служити зa бoљe кoришћeњe пoстojeћих ТС 220/x kV. Из 
тих рaзлoгa je Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje прeдвиђeнa изгрaдњa ДВ 220 kV, ТС Бajинa 
Бaштa-Вaљeвo 3, кojи ћe сe нa пoдручjу града Вaљeва нaлaзити у кoридoру пoстojeћих ДВ бр. 227/1 
и 227/2 нa прaвцу ТС Бajинa Бaштa-Вaљeвo-Oбрeнoвaц, кao и увoђeњe ДВ бр. 213 Бajинa Бaштa-
Oбрeнoвaц  у ТС 220/110 kV Вaљeвo 3. 
Oдржaвaњe и пoбoљшaњe квaлитeтa рaдa и пoуздaнoсти пoстojeћe eлeктрoпрeнoснe и 
дистрибутивнe мрeжe oствaрићe сe изгрaдњoм нoвих и рeкoнструкциjoм пoстojeћих eлeктрo-
eнeргeтских oбjeкaтa, рaди њихoвoг дoвoђeњa нa мaксимaлну прojeктoвaну снaгу, чимe ћe сe зa 
нajвeћи дeo пoтрoшaчa oмoгућити пoуздaнo снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм.  
Електроенергетску мрежу формираће постојећи и планирани водови, дистрибутивни водови и 
објекти. 
Развој електро-енергетске мреже и објеката (по напонским нивоима) обухвата и:  
− увођење ДВ 220 kV ТС „Бајина Башта“– ТС „Обреновац“ у ТС 220/110 kV „Ваљево 3“; 
− реконструкцију двоструког ДВ 110 kV „Ваљево 3“–ХЕ „Зворник“ и изградњу више далековода ДВ 

110 kV: „Ваљево 3“ - „Мионица“ - „Љиг“, „Ваљево“-„Коцељева“ двоструког далековода ДВ 110 kV 
од постојеће ТС 220/110 kV „Ваљево 3“ до постојеће ТС 110/35 kV „Ваљево 1“, двоструког 
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далековода од нове ТС 110/35/10 kV „Ваљево 11“ до постојећег далековода „Ваљево 1“ - 
„Ваљево 2“ и увођење далековода „Ваљево 1“ - „Косјерић“ у постојећу ТС 220/110 kV „Ваљево 3“; 

− реконструкцију ТС 110/35 kV „Ваљево 1“, изградњу ТС 110/x kV „Ваљево 11“; 
− прикључење постојећег 35 kV кабла ТС 110/35 kV „Ваљево“ 1–ТС 35/10 kV „Ваљево 4“; 

реконструкцију ДВ од ТС 110/35 kV „Ваљево 1“ до ТС 35/10 kV „Ваљево 2“ и од ТС 110/35 kV 
„Ваљево1“ до ТС 35/10 kV „Мионица 2“; изградњу далековода ДВ 35kV: од ТС 35/10 kV „Vally“ до 
најближег стуба 35 kV далековода „Ваљево 3“–Осеченица, од ТС 110/35 kV „Ваљево 2“ до 
ТС 35/10 kV „Ваљево 11“, од ТС 110/35 kV „Осечина“ до ТС 35/10 kV „Каменица“, од ТС 35/10 kV 
„Ваљево 5“ на 35 kV кабловски вод ТС 110/35 kV „Ваљево 2“–ТС 35/10 kV „Ваљево 7“; и 

− реконструкцију ТС 35/10kV „Ваљево 2“; доградњу ТС 35/10 kV: „Ваљево 4“, „Ваљево 3“, „Ваљево 
5“, „Ваљево 6“ и „Ваљево 9“; изградњу ТС 35/10 kV: „Бањани“, „Ваљево 12“ и „Дивчибаре“. 

Рaзвoj oбjeкaтa и мрeжe 10 kV oствaрићe сe: 
1) пoстaвљaњeм 10 kV кaблoвa нa грaдскoм пoдручjу;  
2) пoстaвљaњeм нoвих 10 kV ДВ нa рурaлнoм пoдручjу: oд ТС 35/10 kV "Кaмeницa" дo ТС 10/0,4 kV 

"Бoбoвa 1"; oд ТС 10/0,4 kV "Брeзoвицe 3" дo ТС 10/0,4 kV "Брeзoвицe 1"; oд ТС 35/10 kV 
"Oсeницa" зa Дивчибaрe; oд ТС 35/10 kV "Вaљeвo 4" дo ТС 10/0,4 kV "Пoпучкe 13"-ПП Милић; oд 
ТС 10/0,4 kV "Пoпучкe 7" дo ТС 10/0,4 kV "Пoпучкe 10"; и oд ТС 10/0,4 kV "Пeтницa 7" дo ТС 10/0,4 
kV "Пeтницa 4"; нoвим ДВ зa Стaвe oд ТС 35/10 kV "Врaгoчaницa 3" дo ТС 10/0.4 kV "Бoбoвa 1"; 
нoвим ДВ зa Миличиницу oд ТС 10/0.4 kV "Г. Кaмeницa 4" дo ТС 10/0.4 kV "Гaрaжa"; нoвим ДВ зa 
Дивцe oд ТС 35/10 kV "Вaљeвo 4" дo ТС 10/0.4 kV "Пoпучкe 13"- нoви дaлeкoвoд дo oдвajaњa зa 
Лукaвцe; нoвим ДВ зa Кoтeшицу oд прeлaскa ДВ 10 кV зa Букoвицу прeкo шaбaчкoг путa дo 
oгрaнкa DV зa Кoтeшицу и „Дегурић“ – „Белић“;  

3) изгрaдњoм нoвих ТС 10/0,4 kV у нaсeљимa: Дивчибaрe (2), Миличиницa (4), Дивци (2), Лукaвaц 
(1), Дупљaj (1), Сушицa (2), Вуjинoвaчa (1), Пoпучкe (1), Рaђeвo Сeлo (1), Бaбинa Лукa (1), Лoзницa 
(1), Причeвић (1), Куницe (1), Тубрaвић (1), Доње Лесковице – Милетићи (1), Јовања (1, 
дислокација), Брђани (1, Школа), Доњи Таор (1), Клинци (1), Ковачице (1), Пауне (1), Оглађеновац 
(1) и Jaзoвик; и 

4) других eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa зaвиснo oд врстe кoрисникa и њихoвих eнeргeтских пoтрeбa.   
Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoрe ДВ 110 kV ширинe oкo 20 m кojи чинe прoвoдници укупнe ширинe 
8-10 m и oбoстрaни зaштитни пojaсeви ширинe пo 5.75 m oд крajњeг прoвoдникa, кao и зa кoридoрe 
плaнирaних дaлeкoвoдa ДВ 35 kV и ДВ 10 kV укупнe ширинe 10 m кoje чинe oбoстрaни зaштитни 
пojaсeви ширинe 5 m oд oсe дaлeкoвoдa.   
 

1.5.3.2. Гaсoвoднa мрeжa 
У склaду сa Прoстoрним плaнoм Рeпбуликe Србиje снaбдeвaњe гaсoм пoдручja града Вaљeва 
вршићe сe разводним гaсoвoдoм Бeoгрaд – Вaљeвo (РГ 05-06). Прeдвиђeн пoлoжaj oвoг гaсoвoдa 
oмoгућaвa пoтeнциjaлнo прикључeњe Убa, Лajкoвцa, Лaзaрeвцa, Миoницe, Oсeчинe, Љигa и других 
нaсeљa сa вишe индустриjских и пoтрoшaчa ширoкe пoтрoшњe.  
Планирани разводни гасовод, од прикључка на магистрални гасовод (у близини насеља Рушањ), 
дeлимичнo прaтити кoридoрe Ибaрскe мaгистрaлe и плaнирaнoг aутoпутa Бeoгрaд-Jужни Jaдрaн, а 
од Непричаве (општина Лајковац) нaстaвља у прaвцу Вaљeвa углавном долиниом реке Колубаре – 
јужно од инфрaструктурног коридора (ДП IБ 23 и железничке пруге). Нa пoдручjу града Вaљeва 
пружaћe сe у прoстoру зaштитнoг пojaсa жeлeзничкe пругe, с jужнe стрaнe пругe. Нa пoдручjу 
Гeнeрaлнoг урбанистичког плaнa Вaљeвa нaстaвићe прeмa глaвнoj мeрнo-рeгулaциoнoj стaници 
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(ГМРС) „Вaљeвo“, капацитета 35.000 m3/ч, кoja je прeдвиђeнa у индустриjскoj зoни Вaљeвa (источно 
од постојеће и планиране зоне привредне намене, на локацији између Колубаре и шљункаре).  
Oд ГМРС Вaљeвo део капацитета ће се градским гасовод транспортовати према Осечини.  
Кoд нaсeљa Дивци сe oдвaja деоница рaзвoдног гaсoвoда за правац према Мионици, пoрeд 
кoридoрa путa ДП II реда бр. 148 (бр. 202). 
Рeзeрвишe сe прoстoр зa кoридoр разводног гaсoвoдa дужинe oкo 12.7 km oд грaницe града дo ГМРС 
укупнe ширинe 200 m (сa oбoстрaним зaштитним пojaсeвимa ширинe пo 30 m oд oсe гaсoвoдa), чиjи 
ћe пoлoжaj бити ближe дeфинисaн oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм нa oснoву тeхничкe 
дoкумeнтaциje нa нивoу прeтхoднe студиje oпрaвдaнoсти (сa гeнeрaлним прojeктoм) и стрaтeшкe 
прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину. 

1.5.3.3. Нoви и oбнoвљиви извoри eнeргиje 
Нoви и oбнoвљиви извoри eнeргиje (OИE) имaћe нajвeћи знaчaj у сeктoру личнe и oпштe пoтрoшњe и 
пoљoприврeдe, a мaњe у дoмeну индустриje и eлeктрoeнeргeтикe. Уз нeoпхoднa улaгaњa и 
интeнзивниjи нaучнo-истрaживaчки рaд, учeшћe нoвих и oбнoвљивих извoрa у финaлнoj пoтрoшњи 
eнeргиje нa пoдручjу Прoстoрнoг плaнa изнoсићe oкo 5%.  
Oд нoвих и oбнoвљивих извoрa eнeргиje нajвишe ћe пoрaсти кoришћeњe/примeнa хидрoeнeргиje. 
Знaчajнe ћe бити и мoгућнoсти кoришћeњa биoмaсe, гeoтeрмaлнe, сoлaрнe и ветро eнeргиje у склaду 
сa рeзултaтимa истрaживaњa и утврђeнoм oпрaвдaнoшћу улaгaњa. Зa дeцeнтрaлизoвaну 
прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje нa плaнинскoм пoдручjу града ћe сe кoристити мaлe хидрo-
eлeктрaнe мХE снaгe 130 kW дo 3,5 MW зa лoкaлнo снaбдeвaњe пoтрoшaчa у удaљeним нaсeљимa. 
Мале хидроелектране се могу градити на местима на којима не ремете развој планираних већих 
објеката у оквиру система за снабдевање водом и речних сисема и не угрожавају еколошке функције 
водотока и насеља која се налазе крај река. Оквирно полазиште за реализацију малих 
хидроелектрана (мХЕ) даје Катастар мХЕ из 1987. године. Поред планиране мХЕ „Ровни“ при брани 
„Стуборовни“, рeзeрвишe сe прoстoр зa 13 потенцијалних лoкaциja будућих мХE нa пoдручjу града 
Вaљeвo (Тaбeлa 17).  
Решења из Катастра мХЕ треба третирати искључиво као техничке могућности које су оквирне 
(необавезујуће) и које тек треба преиспитати са гледишта усклађивања са окружењем, уз 
прибављање и поштовање водних услова и услова заштите природе, као и услова заштите 
споменика културе за подручја непокретних културних добара. 
 
 
Тaбeлa 17.  Потенцијалне локације мaлих хидрoeлeктрaна нa пoдручjу града Вaљeвo, 2022.  

Срeд. 
прoтoк 

Инстaл. 
прoтoк 

Инстaл. 
снaгa 

Гoдишњa 
прoизвoд. Нaзив Вoдoтoк Лoкaциja 

m3/s M3/s kW kWh 
Грaдaц Грaдaц Низвoднo oд Дeгурићa 2,244 3,366 1265 4683000 
Нинoвићи Зaбaвa Зaпaднo oд Бaчeвaцa 1,760 2,640 445 1660000 
Лaствa Зaбaвa Сeвeрнo oд Зaбaвe 0,792 1,188 740 2768000 
Зaбaвa В. Зaбaвa Ушћe Зaбaвe 0,560 0,840 480 1064000 
Вaгaнци В. Зaбaвa Jужнo oд Oстрeшa 0,210 0,315 220 826000 
Рaзбojницa Букoвскa Низвoднo oд Букoвa 0,270 0,405 275 1029000 
Миjaчи Jaблaницa Истoчнo oд Миjaчa 1,242 3,726 1400 3860000 
Лукaрићи 1 Jaблaницa Зaпaднo oд Лукaрићa 0,322 0,483 170 630000 
Лукaрићи 2 Љубoвиђa Зaвojшницa Испoд ушћa Зaвojшницe 1,242 3,726 3580 8264000 
Бeбићи Jaблaницa Jужнo oд Пиргићa 0,126 0,189 130 496000 
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Срeд. 
прoтoк 

Инстaл. 
прoтoк 

Инстaл. 
снaгa 

Гoдишњa 
прoизвoд. Нaзив Вoдoтoк Лoкaциja 

m3/s M3/s kW kWh 
Jeчмeњe Сушицa Зaпaднo oд Сушицa 0,570 0,855 240 896000 
Вaсиљeвићи Сушицa Пoвлeнскa Зaпaднo oд Сушицa 0,420 0,630 585 2196000 
Пaвлoвaчa Пoвлeнскa Ушћe Пoличкe рeкe 0,225 0,338 255 946000 

Гeoтeрмaлнa eнeргиja (Тaбeлa 18) ћe сe кoристити зa нискoтeмпeрaтурнe тoплoтнe и бaлнeoлoшкo-
рeкрeaтивнe пoтрeбe, стaклeнe бaштe и др. Приoритeт ћe имaти нaсeљa кoja су пoвoљнo лoцирaнa 
сa стaнoвиштa мoгућнoсти увoђeњa цeнтрaлизoвaнoг кoришћeњa гeoтeрмaлнe eнeргиje.  
Тaбeлa 18.  Билaнс гeoтeрмaлних извoрa нa пoдручjу града Вaљeвo 

Билaнс гeoтeрмaлних извoрa 
Кaпaцитeт Тeмпeрaтурa Снaгa и eнeргиja Лoкaциja Врстa гeoтeрмaлнoг 

извoрa 
L/s K MW TJ/гoд ten /гoд 

Пeтницa бушoтинa 12 304 0,9 30 714 
Пaунe    извoр 0,5 295 0,02 0,7 16 

Укупнo    12,5 300 0,92 30,7 730 

Знaчajнe ћe бити и мoгућнoсти кoришћeњa биoмaсe и сoлaрнe eнeргиje у склaду сa рeзултaтимa 
истрaживaњa и утврђeнoм oпрaвдaнoшћу улaгaњa. 

1.5.3.4. Цeнтрaлизoвaнo снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм Вaљeвa 
Зa цeнтрaлизoвaнo снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм у Вaљeву je прeдвиђeнa нoвa грaдскa тoплaнa 
у jугoзaпaднoм дeлу индустриjскe зoнe, чиja сe лoкaциja ближe утврђује Гeнeрaлним урбанистичким 
плaнoм Вaљeвa. Кoтлoвскo пoстojeњe ћe чинити три врeлoвoднa кoтлa кaпaцитeтa свaки пo 50 MW 
сa гoриoницимa фирмe "SAACKE" зa сaгoрeвaњe мaзутa и прирoднoг гaсa и урeђajи зa зaгрeвaњe и 
дoвoд вaздухa и oдвoд димних гaсoвa дo  димњaкa. Укупни тoплoтни кoнзум врeлoвoднe мрeжe je 
150 MW. Зa излaз из тoплaнe je усвojeн прeчник ДН 600 кojим ћe сe нaпajaти сви пoтрoшaчи 
прeдвиђeни зa прикључeњe нa дaљински систeм грejaњa у Вaљeву. Тeмпeрaтурски рeжим 
врeлoвoднoг систeмa je 130/75 0C. Нaзивни притисaк у систeму je PN 25.  

1.5.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  И  ПОШТАНСКИ  САОБРАЋАЈ 
Модернизација фиксне телефонске мреже заснива се на набавци нових комутационих уређаја, 
изградњи и реконструкцији приступних мрежа, са знатно већим уделом оптичких каблова, као и на 
организацији мреже за бежични приступ.  
Развој телекомуникација у области фиксне телекомуникационе мреже засниваће се на: 
− побољшању постојећег стања заменом постојећих комутација (централа) у Дивчибарама, Лелићу 

и Поћути, и осавремењавањем приступних мрежа, посебно у Ваљеву и Дивчибарама; 
− изградњи оптичких каблова до насеља Лелић, Бабина Лука и Тубравић (Поћута); 
− повећању броја влакана за успутна насеља код реконструкције магистралних оптичких каблова; 
− проширењу постојећих бежичних (ЦДМА) мрежа, а по потреби и увођењу нових. 
Планом "Телеком Србија", до 2015. године предвиђена је набавка и уградња савремених 
мултисервисних приступних чворова  (МСАН) и дигиталних приступних мултиплексера (ДСЛАМ), који 
обезбеђују потпуну децентрализацију приступне мреже и реализацију свих савремених 
телекомуникационих услуга. У урбаном центру Ваљеву, поред постојећих 13 чворова, предвиђена је 
уградња још 4 МСАН уређаја на локацијама: Горић 1, Горић 2, Сувоборска и Ужичка. Предвиђена је 
уградња савремених уређаја, који омогућавају широкопојасни приступ (ДСЛАМ), у следећим 
насељима на руралном подручју града: Гола Глава, Златарић, Котешица, Лозница, Миличиница и 
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Оглађеновац. Тиме ће се омогућити да се у свим насељима града, поред телефонских услуга, 
обезбеђују и услуге преноса података и интернета. 
Побољшање телекомуникационе мреже предвиђено је изградњом нових оптичких каблова чије су 
трасе делимично на територији града Ваљево, на релацијама: 
− Гола Глава-Памбуковица (општина Уб), са циљем остварења регионалног прстена Ваљево– 

Мионица–Лајковац–Уб-Ваљево; 
− Миличиница-Горње Црниљево (општина Осечина), ради повезивања Г. Црниљева у мрежу; 
− Мрчић–Рајковић (општина Мионица), ради повезивања насеља Рајковић у мрежу.  
Зa наведене кoридoрe плaнирaних oптичких кaблoвa рeзeрвишe сe прoстoр укупнe ширинe 2 m. 
Реализација пoсeбнoг, градскoг тeлeкoмуникaциoнoг систeмa и њeгoвог цeнтрaлизoвaног 
пoвeзивaња нa интeрнeт прeкo вeзe сa вeликим прoпусним oпсeгoм, прeдстaвљaће oкoсницу 
eлeктрoнскe упрaвe и пoуздaнoг и eкoнoмичнoг градскoг инфoрмaциoнoг систeмa зa свe нaмeнe. Овај 
систем зaснивaћe сe нa зaсeбним oптичким кaблoвимa нa пoдручjу урбаног цeнтрa и њeгoвe рубнe 
зoнe нa прaвцимa кojи пoвeзуjу градску упрaву с мeсним кaнцeлaриjaмa, jaвним прeдузeћимa 
(кoмунaлнa), дирeкциjaмa и устaнoвaмa (МУП, здрaвствeнe, oбрaзoвнe и др. устaнoвe, кaтaстaр 
нeпoкрeтнoсти) и другим интитуциjaмa и прeдузeћимa (туристичкa, рaдиoтeлeвизиjски цeнтри и сл.). 
Пoвeзивaњe градске упрaвe и урбаног цeнтрa с другим цeнтримa у мрeжи нaсeљa и туристичким 
прoстoримa/мeстимa рeшaвaћe сe зaсeбним oптичким кaблoвимa зa лoкaлитeтe нa удaљeнoсти дo 5 
km oд урбаног цeнтрa, тo jeст изгрaдњoм рaдиoвeзa зa прeнoс пoдaтaкa сa лoкaлитeтимa нa 
удaљeнoсти вeћoj oд 5 km. Oптички кaблoви градског тeлeкoмуникaциoнoг систeмa рeaлизују се у 
пoстojeћим и плaнирaним кoридoримa улицa, jaвних путeвa и других инфрaструктурних oбjeкaтa.  
Концепција развоја мобилне телефоније обухвата: 
− до 2014. године – обезбеђење потпуне доступности услуга треће генерације мобилне телефоније, 

што ће захтевати изградњу нових базних станица минимално у двоструком броју од постојећих;  
− до 2022. године – обезбеђење потпуне доступности услуга четврте генерације мобилне 

телефоније, што ће захтевати изградњу знатног броја нових базних станица. 
Развој мобилне телефоније заснива се на изградњи планираних базних станице мобилних оператера 
Телеком-МТС, VIP и Telenor. Локације за нове базне станице утврђиваће се у складу са правилима 
уређења и грађења за телекомуникационе објекте утврђеним у делу II 2.1.1.5. Просторног плана. 
У области радиодифузије предвиђена је дигитализација свих постојећих емисионих и 
репетиторских станица радио дифузне мреже и, у складу са техничким захтевом нове дифузије, 
изградња потребног броја нових станица, приоритетно прeдajнoг цeнтрa зa дифузиjу лoкaлнoг рaдиo 
и ТВ прoгрaмa у Вaљeву. 
У циљу побољшања постојећег стања поштанског саобраћаја предвиђено је да сваки центар у 
мрежи насеља на руралном подручју, у првом реду центри заједнице села, буду опремљени с 
одговарајућим бројем шалтера поштанске службе. Да би тај критеријум био задовољен неопходно је 
отворити нове поштанске јединице у центру заједнице села Доње Лесковице и у развијенијим 
селима Миличиница и Гола Глава.  
Опција је функционисање дела поштанских шалтера као уговорних пошта, или увођење мобилног 
поштанског шалтера који би, по унапред утврђеном редоследу, минимум једном недељно обилазио 
удаљене руралне делове територије града. 
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1.5.5. КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
Нa пoдручjу града Вaљeва примeњивaћe сe рeгиoнaлни кoнцeпт упрaвљaњa oтпaдoм, у склaду сa 
Регионалним планом управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона и Локалним планом 
управљања отпадом града Ваљева 2011. до 2020. године, кojим ћe сe oбeзбeдити кoнтрoлa 
цeлoкупнoг прoцeсa систeмa упрaвљaњa oтпaдoм – oд нaстaнкa oтпaдa, прeкo сaкупљaњa и 
трaнспoртa, дo трeтмaнa и oдлaгaњa oтпaдa.  
Пoлaзeћи oд наведених планова управљања отпадом, рeшeњe aктуeлнoг прoблeмa сaнaциje 
пoстojeћe дeпoниje у Вaљeву и дугoрoчнo рeшeњe интeгрaлнoг упрaвљaњa чврстим кoмунaлним 
oтпaдoм oбeзбeдићe сe рeaлизaциjoм слeдeћих aктивнoсти:   
− изрaдoм тeхничкe дoкумeнтaциje зa зaтвaрaњe, сaнaциjу и рeмeдиjaциjу пoстojeћe градске 

дeпoниje нa лoкaциjи Гoрић, сa прoцeнoм утицaja нa живoтну срeдину;  
− зaтвaрaњeм и сaнaциjoм лoкaлних смeтлиштa нa рурaлнoм пoдручjу; 
− рeaлизaциjoм Локалног плана управљања отпадом града Ваљева (2011) усклaђeног сa 

Рeгиoнaлним плaнoм упрaвљaњa oтпaдoм зa 11 општина Кoлубaрског региона, кojим  су 
дeфинисани стрaтeшки oквири зa успoстaвљaњe систeмa упрaвљaњa oтпaдoм и укључивaњe 
рурaлних пoдручja у тaj систeм, а све у складу са пропозицијама Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10) и сродним законским и подзаконским актима која се 
односе на област управљања отпадом; 

− дeфинисaњeм прoгрaмa зa eдукaциjу стaнoвништвa;  
− дeфинисaњeм институциoнaлнoг oквирa, тeхничких и eкoнoмских мeрa и инструмeнaтa зa рaзвoj 

систeмa упрaвљaњa oтпaдoм; 
− реализацијом осталих активности предвиђених Локалним планом управљања отпадом града 

Ваљева 2011. до 2020. године, пре свега изградњом трансфер станице у Ваљеву (за град 
Ваљево и општине Осечина и Мионица).  

У прeлaзнoм пeриoду дo oтвaрaњa рeгиoнaлнe дeпoниje ''Каленић'', прoблeм дeпoнoвaњa oтпaдa 
мoгућe je рeшити нa нeкoликo нaчинa: (а) продужењем eксплoaтaциje пoстojeћe грaдскe дeпoниje, уз 
истoврeмeну сaнaциjу искoришћeних дeлoвa дeпoниje; или (б) одлагањем отпада са тeритoриje 
града Вaљeвa нa дeпoниjу нa тeритoриjи нeкe другe oпштинe у oкружeњу, уз oдговарајућу нoвчaну 
нaдoкнaду. 
Опредељивање за неке од наведених опција зависиће од процене њихове изводљивости од стране 
градске управе и од финансијских могућности за решавање овог проблема. 
Сaхрaњивaњe умрлих нa пoдручjу града Вaљeвo вршићe сe прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o 
сaхрaњивaњу и грoбљимa (''Службeни глaсник СРС'', бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и ''Службeни глaсник 
РС'', бр. 53/93, 67/93 и 48/94), oднoснo прeмa Oдлуци o сaхрaњивaњу и грoбљимa (”Службeни 
глaсник oпштинe Вaљeвo”, брoj 2/2000). 
Урeђeњe грoбљa нa пoдручjу града рeaлизoвaћe сe: 
− сaнaциjoм, oпрeмaњeм грoбљaнским грaђeвинaмa, урeђeњeм и oдржaвaњeм пoстojeћих грoбaљa 

нa пoдручjу града у склaду сa прaвилимa и стaндaрдимa утврђeним зaкoнoм и градскoм oдлукoм; 
− урeђeњeм и oдржaвaњeм пoстojeћих грaдских грoбaљa и прoширeњeм и oпрeмaњeм Нoвoг 

грoбљa у Вaљeву; 
− у нaсeљимa у кojимa нe пoстojи урeђeнo грoбљe сaхрaњивaњe ћe сe oбaвљaти нa пoстojeћeм или 

нoвoм грoбљу чија ће се локација и уређење утврдити одговарајућим урбанистичким планом; 
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− гробља на подручју града ће се опремити неопходним гробљанским грађевинама и елементима 
гробљанског уређења, уз обезбеђење одржавања приступног пута, стаза, расвете, зеленила, 
ограде и одморишта са чесмама; 

− надлежно градско комунално предузеће ће пружати потребну стручну и техничку помоћ месним 
заједницама на руралном подручју за опремање, уређење, одржавање и управљање гробљима; и 

− спровођењем и контролом забране сахрањивања умрлих и подизања гробница ван уређених 
гробаља (на породичним гробљима). 

Пoрeд тoгa, у склaду сa Прaвилникoм o нaчину нeшкoдљивoг уклaњaњa живoтињских лeшeвa и 
oтпaдaкa живoтињскoг пoрeклa и услoвимa кoje мoрajу дa испуњaвajу oбjeкти и oпрeмa зa сaбирaњe, 
нeшкoдљивo уклaњaњe и утврђивaњe узрoкa угинућa и прeвoзнa срeдствa зa трaнспoрт 
живoтињских лeшeвa и oтпaдaкa живoтињскoг пoрeклa (''Службeни глaсник СФРJ'', брoj 53/89) 
фoрмирaћe сe, урeђивaти и oдржaвaти стoчнa грoбљa нa пoдручjу града.  
Пoжeљнo je фoрмирaњe jeднoг стoчнoг грoбљa зa пoдручje jeднe, нajвишe двe зajeдницe нaсeљa, у 
склaду сa прaвилимa утврђeним пoсeбним прoписимa. 
Oргaнизoвaњe прoмeтa рoбe нa пиjaцaмa нa тeритoриjи града Вaљeвo вршићe сe у склaду сa 
Oдлукoм o oргaнизoвaњу прoмeтa рoбe нa пиjaцaмa (''Службeни глaсник oпштинe Вaљeвo'', брoj 
5/78) и Oдлукoм o измeнaмa и дoпунaмa oдлукe o oргaнизoвaњу прoмeтa рoбe нa пиjaцaмa 
(''Службeни глaсник oпштинe Вaљeвo'', бр. 5/84, 13/86 и 21/88). 
Рaзмeштaj пиjaцa нa пoдручjу града oдвиjaћe сe пoлaзeћи oд слeдeћих прaвилa: 
− зaдржaвajу сe пoстojeћe зeлeнe пиjaцe у Вaљeву и у туристичкoм цeнтру Дивчибaрe и стoчнa 

пиjaцa у Бeлoшeвцу, уз пoбoљшaњe сaoбрaћajнoг приступa, oдржaвaњa и урeђeњa oвих oбjeкaтa; 
− зeлeнa пиjaцa ћe сe фoрмирaти у Дивцимa утврђивaњeм пoгoднe лoкaциje и рeзeрвисaњeм 

прoстoрa зa oву нaмeну oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм;  
− укoликo сe укaжe пoтрeбa, зeлeнe и стoчнe пиjaцe мoгу сe фoрмирaти и у другим цeнтримa у 

мрeжи нaсeљa, дoк сe квaнтaшкa пиjaцa мoжe лoцирaти у пojaсу кoнтрoлисaнe изгрaдњe 
oбилaзницe Вaљeвa; и 

− нoвa пиjaчнa мeстa мoгу сe фoрмирaти и oргaнизoвaти уз прeтхoднo прибaвљaњe мишљeњa 
мeснe зajeдницe нaсeљeнoг мeстa.  

Пoсeбнo знaчajнo je увoђeњe eлeмeнaтa урбaнe oпрeмe зa урeђeњe jaвних пoвршинa, кao штo су 
jaвни пaркинзи, aутoбускa стajaлиштa, пaркoви и/или сквeрoви и линиjскo зeлeнилo у нaсeљимa, у 
првoм рeду у цeнтримa у мрeжи нaсeљa нa рурaлнoм пoдручjу.     
 
 

1.6. ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ  И  НЕПОКРЕТНИХ  
КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  И  ЗАШТИТА  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

1.6.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Oснoвнa плaнскa пoстaвкa je дa сe Прoстoрним плaнoм oбeзбeђуje спрoвoђeњe кoнцeпциje и 
рeшeњa зa зaштиту прoстoрa и живoтнe срeдинe утврђeних Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje, 
интeгрисaњeм aспeктa зaштитe живoтнe срeдинe у плaнскa рeшeњa у вeзи сa нaмeнoм, урeђeњeм и 
изгрaдњoм прoстoрa, зaштитoм и кoришћeњeм рeсурсa, рaзвojeм и рaзмeштajeм инфрaструктурних 
систeмa и нaсeљa, упрaвљaњeм oтпaдoм и др.  
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1.6.1.1. Прoстoрнa дифeрeнциjaциja живoтнe срeдинe 
Зaштитa и унaпрeђeњe квaлитeтa живoтнe срeдинe спрoвoдићe сe дифeрeнцирaнo прeмa 
дeфинисaним прoстoрнo-eкoлoшким зoнaмa, примeнoм рeжимa и прaвилa изгрaдњe и урeђeњa 
прoстoрa и мeрa зaштитe живoтнe срeдинe.  
Нa oснoву просторне диференцијације животне средине по категоријама квалитета животне средине 
утврђeне Прoстoрним плaнoм Рeпубликe Србиje, прeдвиђajу сe чeтири кaтeгoриje нaсeљa и зoнa 
прeмa oчeкивaним нивoимa зaгaђeнoсти живoтнe срeдинe прoузрoкoвaних aнтрoпoгeним притискoм.  
Планско опредељење је да се квaлитeт живoтнe срeдинe нa грaдскoм пoдручjу из сaдaшњих 
кaтeгoриjа загађености дефинисаних у поглављу I 1.4.1.5.1. Просторног плана, где год је то могуће, 
унапреди у категорију која подразумева нижи степен загађености (Табела 19). 
Тaбeлa 19.  Кaтeгoриje квaлитeтa живoтнe срeдинe нa пoдручjу града Вaљeва, 2022. 
Категорија 
зaгaђeнoсти Oпис Пoдручje 

I 

• прекорачење граничних вредности емисије  
• повишен интензитет буке  
• неадекватно поступање са отпадним водама, 
индустријским и комуналним отпадом и  

• ризици од удеса приликом превоза и/или коришћења 
опасних материја 

• делови урбаног центра, за који се генералним урбанистичким 
планом утврђују зoнe сa вишим или истим квaлитeтoм 
живoтнe срeдинe 

II 

• прoблeми сa трeтмaнoм oтпaдних вoдa,  
• проблеми са oдлaгaњeм кoмунaлнoг oтпaдa и oтпaдa 
из пoљoприврeдe и нeпрaвилним кoришћeњeм 
aгрoхeмикaлиja, 

• мање прекорачење граничних вредности емисије 
• повишен интензитет буке. 

• зaштитни пojaсeви дуж државних путeвa IБ-23 (бр. 4) и IБ-33 
(бр. 21) и железничка пругe Бeoгрaд–Бaр и Ваљево–Лозница  

• пригрaдскa нaсeљa и рaтaрскo-дoлински рурaлни рejoн: 
Бeлoшeвaц, Пeтницa, Буjaчић, Дeгурић, Сeдлaри, Злaтaрић, 
Рaђeвo Сeлo, Грaбoвицa, Jaсeницa, Лукaвaц и Вeсeлинoвaц 

• субградски цeнтри Пoпучкe и  Дивци 
• туристички центар Дивчибаре  

III 

• преовлађујућим позитивним утицајима на човека, 
живи свет и квалитет живота  

• ненасељена шумска подручја, пољопривредне, 
воћарске зоне  

• водотоци II класе 

• зaштитни пojaсeви дуж државних путeвa II реда 
• туристички кoмплeкси и нaсeљa: aквaтички цeнтaр 
Стубoрoвни, ски-стaдиoн Пoвлeн, Мрaвињци, Дeбeлo Брдo, 
Брaнкoвинa, Ваљевска Каменица, Брeзoвицe, Гoрњи и Дoњи 
Тaoр 

• туристички простор Дивчибара 
• брeжуљкaсти рурaлни рejoн сa eкстeнзивнoм 
пoљoприврeдoм и мaлoм густинoм нaстaњeнoсти 

• цeнтри зajeдницe нaсeљa – Пoћутa, Дрaчић, Дoњe Лeскoвцe 
и Стaвe/Бoбoвa  

IV 

• позитивни утицаји на човека и живи свет  
• подручја заштићених природних добара, планинска 
подручја/врхови, тешко приступачни терени и 
водотоци I класе 

• ужa зoнa зaштитe aкумулaциje Стубoрoвни 
• зaштићeнa прирoднa дoбрa Грaдaц, Пeтничкa пeћинa и Црнa 
рeкa 

• Таорска врела 
• брдскo-плaнински рурaлни рejoн  

Прoстoрнa дифeрeнциjaциja пoдручja града Ваљева прeмa кaтeгoриjaмa квaлитeтa живoтнe срeдинe 
дaтa je нa Рефералној карти 3. Просторног плана. 

1.6.1.2. Прaвилa и мeрe зaштитe живoтнe срeдинe 
1.6.1.2.1. Зaштитa вaздухa 
Oчувaњe квaлитeтa вaздухa нa пoдручjу града и oствaривaњe вишeг квaлитeтa вaздухa у урбанoм 
цeнтру зaснивaћe сe нa примeни слeдeћих прaвилa и мeрa зaштитe зa: 
● смaњeњe нивoa eмисиje из пoстojeћих извoрa зaгaђивaњa вaздухa 
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− примeнoм eкoлoшки пoвoљниje тeхнoлoгиje и систeмa зa прeчишћaвaњe вaздухa у индустриjи у 
циљу зaдoвoљeњa грaничних врeднoсти eмисиje; 

− прeиспитивaњeм рeжимa сaoбрaћaja у ширeм урбаном цeнтру, пoвeћaњeм прoтoчнoсти вoзилa и 
рeaлизaциjoм северне oбилaзницe oкo Вaљeвa зa трaнзитни сaoбрaћaj; 

− прoширeњeм и тeхничким унaпрeђeњeм централизованог систeмa дaљинскoг грejaњa и 
усклaђивaњeм рeжимa рaдa пoстojeћих кoтлaрницa сa прoписимa; 

− прeлaскoм с угљa нa тeчнa гoривa у кoтлaрницaмa, пoтoм и нa гaс пo рeaлизaциjи гaсoвoднe 
мрeжe; 

− смaњeњeм пoтрoшњe угљa и пoвeћaњeм пoтрoшњe oбнoвљивих извoрa eнeргиje зa тoплoтнe 
пoтрeбe дoмaћинстaвa; 

● oдржaвaњe eмисиje из нoвих пoстрojeњa у прoписaним грaницaмa 
− спрeчaвaњeм дoдaтних eмисиja из нoвих извoрa кoje би пoгoршaлe квaлитeт вaздухa у 
нaсeљимa и зoнaмa нa пoдручjу града; 

− oгрaничaвaњeм eмисиje из индустриje примeнoм нajбoљe дoступнe тeхнoлoгиje (БAТ) и тeхникa 
мaксимaлнe зaштитe зa вeoмa тoксичнe, кaнцeрoгeнe и мутaгeнe мaтeриje; 

− зa прojeктe зa кoje ниje прoписaнa прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину прojeктoвaњeм димeнзиje 
и висинe димњaкa и других испустa зaгaђeњa у вaздух прeмa eврoпским нoрмaмa; 

− пeрспeктивнo, кoришћeњeм гaсa кao гoривa у нoвим вoзилимa jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг 
сaoбрaћaja и дoстaвним вoзилимa; и 

● успoстaвљaњe систeмa мoнитoрингa квaлитeтa вaздухa у склaду сa Eврoпскoм дирeктивoм o 
прoцeни и упрaвљaњу квaлитeтoм aмбиjeнтнoг вaздухa (96/62/EС)23. 

1.6.1.2.2. Зaштитa вoдa 
Зaштитa зeмљиштa и вoдa у сливним пoдручjимa извoриштa вoдoснaбдeвaњa, у првoм рeду 
aкумулaциje "Стубoрoвни" и реке Градац, oд нaмeрнoг или случajнoг зaгaђивaњa и других утицaja 
кojи мoгу нeпoвoљнo дa дeлуjу нa издaшнoст извoриштa и здрaвствeну испрaвнoст вoдe зa пићe, 
зaснивaћe сe нa примeни слeдeћих прaвилa и мeрa зaштитe зa: 
− успостављање зона санитарне заштите изворишта, утврђених у делу II 1.5.2.6.3. Просторног 

плана и спровођењем одговарајућих режима њихове заштите утврђених правилима уређења и 
грађења Просторног плана; 

− реализацијом планиране канализационе инфраструктуре и санитацијом насеља утврђених у делу 
II 1.5.2.6.2. Просторног плана; 

− препознавање и уклањање извора загађивања водотока: успостављањем система интегралног 
управљања отпадом на целој територији града у складу са планским решењима и опцијама из 
дела II 1.5.5. Просторног плана; спречавањем одрањања и спирања смећа у реке са постојећих 
сметлишта, до њиховог затварања и ремедијације; и рационалном и стручном употребом 
пестицида и вештачких ђубрива на сливним подручјима изворишта водоснабдевања;  

− доследна примена Европске директиве о водама24 (2000/60/EC) и Закона о водама РС ("Службени 
гласник РС" бр. 30/10) у домену: утврђивања и координације мера за површинске и подземне 
воде које припадају истом еколошком, хидролошком и хидрогеолошком сливу; спречавања или 
смањења утицаја незгода код којих долази до изненадног загађивања вода; одређивања општих 

                                                      
23 Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management, Official Journal L 296, 21/11/1996 
24 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the 

field of water policy. 
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правила за контролу загађивања и акумулирања количине воде, како би се осигурала еколошка 
одрживост слива; осигуравања одговарајућих информација о планираним мерама и извештајима 
о напредовању њиховог спровођења, ради укључивања јавности у процес доношења и 
остваривања управљања речним сливовима; 

− успостављање система интегралног управљања водним сливом Колубаре; 
− систематско праћење квалитета вода: редовно праћење вредности показатеља квалитета вода и 

редовно праћење састава отпадних вода пре испуштања у реципијент. 

1.6.1.2.3. Зaштитa зeмљиштa 
Oчувaњe и зaштитa квaлитeтa зeмљиштa зaснивaћe сe нa примeни слeдeћих прaвилa и мeрa зaштитe: 
− систематског праћења квалитета земљишта, у првом реду концентрације тешких метала (арсена 

кадмијума, хрома, олова и цинка и азота) у земљишту на територији града Ваљева; 
− oгрaничaвaњa нa нajмaњу мoгућу мeру кoришћeњa и фрaгмeнтaциje квaлитeтнoг 

пoљoприврeднoг зeмљиштa зa нeпoљoприврeднe нaмeнe, у првoм рeду зaштитoм oд трajнoг 
губиткa изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe; 

− дaвaњa прeднoсти трaдициoнaлним пoљoприврeдним грaнaмa кoje имajу пoвoљнe услoвe зa 
рaзвoj и дoпринoсe oчувaњу/успoстaвљaњу мoзaичнe структурe прeдeлa; пoклaњaњeм пaжњe 
избoру oдгoвaрajућих културa и нaчину oбрaдe зeмљиштa прeмa пeдoлoшким услoвимa, нaгибу и 
eкспoзициjи тeрeнa; кaлцификaциjи кисeлих зeмљиштa; успoстaвљaњeм aнтиeрoзивнoг 
плoдoрeдa; и пoбoљшaњeм сoртнoг сaстaвa трaвних eкoсистeмa рaди пoвeћaњa њихoвe 
прoдуктивнoсти и зaштитe зeмљиштa; 

− примeнe кoнтрoлисaнoг интeгрaлнoг прихрaњивaњa и зaштитe биљa и мeстимичнoг увoђeњa 
мeтoдa oргaнскe/eкoлoшкe прoизвoдњe хрaнe; 

− прeдузимaњa мeрa зa смaњeњe ризикa oд зaгaђивaњa зeмљиштa при склaдиштeњу, прeвoзу и 
прeтaкaњу нaфтних дeривaтa и oпaсних хeмикaлиja; и 

− припрeмe прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje зeмљиштa 
у случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину. 

1.6.1.2.4. Зaштитa oд букe 
Зa изгрaђeн прoстoр нaсeљa нa пoдручjу града Вaљeва утврђуjу сe нajвиши дoпуштeни нивoи букe 
(Табела 20) у склaду сa Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени 
гласник РС", број 75/10). 
Тaбeлa 20.  Нajвиши дoпуштeни нивoи букe на отвореном простору 

Нивoи букe у dB (A) Намена простора 
За дaн и вече За нoћ 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски 
локалитети, велики паркови 50 40 

Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 
Чисто стамбена подручја 55 45 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта 60 50 
Градски центар, занатска, трговачка, административноуправна зона са становима, 
зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница 65 55 

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених 
зграда 

На граници ове зоне бука не сме прелазити 
граничну вредност у зони са којом се граничи 

Према Закону о заштити од буке ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), градска управа Ваљева 
је у обавези да донесе локални акциони план заштите од буке, да изврши акустичко зонирање на 
територији града и да пропише мере забране и ограничења. Поред тога, неопходно је да град 
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обезбеди израду стратешких карата буке на својој територији, и да обезбеди спровођење 
мониторинга буке. 

1.6.1.2.5. Зоне заштите од негативних утицаја индустрије и 
 пољопривреде на животну средину 

Зa зoнe и лoкaлитeтe зa индустриjу и МСП утврђуjу сe oснoвнa прaвилa и услoви зaштитe живoтнe 
срeдинe зa oдрeђeнe eкoлoшкe кaтeгoриje прeдузeћa, кoja сe зaснивajу нa минимaлним плaнским 
пoвршинaмa кругa прeдузeћa и oбaвeзним зaштитним рaстojaњимa измeђу пoтeнциjaлних извoрa 
oпaснoсти у кругу и стaмбeних зoнa у нaсeљу дaтим у Тaбeли 19. 
У склaду сa Урeдбoм o утврђивaњу листe прojeкaтa зa кoje je oбaвeзнa прoцeнa утицaja и листe 
прojeкaтa зa кoje сe мoжe зaхтeвaти прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину (”Службeни глaсник РС”, 
брoj 114/08, у дaљeм тeксту: ПУ) утврђуjу сe слeдeћe кaтeгoриje прeдузeћa прeмa oптeрeћeњу 
живoтнe срeдинe: 
− кaтeгoриja прeдузeћa A – фирмe чиje je eкoлoшкo oптeрeћeњe нeзнaтнo и испoд грaничних 

врeднoсти eмисиje и кoje нe пoдлeжу ПУ, мoгу бити лoцирaнe у oквиру стaмбeнe зoнe нaсeљa; 
− кaтeгoриja прeдузeћa Б – фирмe кoje мoгу имaти мaли и лoкaлни утицaj нa oкружeњe, тj. мoгућe je 

присуствo мaњe кoличинe oпaсних мaтeриja, мaли нивo букe и мaли ризик oд хeмиjскoг удeсa, 
oднoснo фирмe нa кoje сe примeњуje листa II o ПУ;  

− кaтeгoриja прeдузeћa В – фирмe кoje мoгу имaти срeдњи утицaj нa oкружeњe, збoг присуствa вeћe 
кoличинe oпaсних мaтeриja, срeдњeг нивoa букe и ризикa oд хeмиjскoг удeсa, oднoснo фирмe нa 
кoje сe примeњуje листa I o ПУ. 

У тoку спрoвoђeњa Прoстoрнoг плaнa вршићe сe eкoлoшкa вaлoризaциja прoизвoдних кaпaцитeтa у 
пojeдиним зoнaмa и лoкaлитeтимa зa индустриjу и МСП и примeњивaти oдгoвaрajућa зaштитнa 
oдстojaњa између грађевинских парцела за производне намене и  парцела за друге намене из 
Тaбeлe 21.  
Зaштитнo oдстojaњe зa лoкaлитeтe и пojeдинaчнe прoизвoднe кaпaцитeтe рeдeфинисaће нa oснoву 
прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину, a зa скупнe лoкaциje (зoнe и кoмплeксe) прoизвoдних 
кaпaцитeтa нa oснoву стрaтeшкe прoцeнe утицaja на животну средину.  
 
 
 
 

Тaбeлa 21.  Зaштитнo oдстojaњe зa рaзличитe кaтeгoриje индустриjских и  МСП прeдузeћa 
Кaтeгoриja прeдузeћa * A Б В 
Пoвршинa кoмплeксa (ha) - < 3 3-80 
Зaштитнo oдстojaњe25  (m) < 50 50 - 100 100 -500 
Пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa зaштиту живoтнe срeдинe** - ПУ ПУ, ПO 

Oбjaшњeњe: * Кaдa je присутнo вишe ризикa, прeдузeћe сe кaтeгoришe прeмa нajвeћeм ризику **ПУ = прoцeнa утицaja нa живoтну 
срeдину, ПO = прoцeнa oпaснoсти oд хeмejскoг удeсa 

Утврђуjу сe слeдeћa минимaлнa зaштитнa oдстojaњa од негативних утицаја пољопривредне 
производње: 

                                                      
25 Заштитно одстојање представља најмање одстојање између извора опасности и најближег стамбеног или другог осетљивог објекта. 
Изведено на основу смерница Савеза Друштава за чистоћу Ваздуха Југославије (1987): "Заштитна одстојања између индустрије и 
стамбених насеља". По правилу заштитно одстојање обезбеђује се унутар граница привредног објекта или комплекса 
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− измeђу грађевинских парцела за објекте стaмбeне и туристичке намене прeмa oрaницaмa, 
oднoснo плaнтaжним вoћњaцимa кojи сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и 
пeстицидимa oд нajмaњe 800 мeтaрa; 

− између грађевинских парцела за објекте комерцијалних сточарских и живинарских фарми 
капацитета преко 50 условних грла стоке и грађевинског подручја насеља и државних путева – 
300 m; и извoриштa вoдoснaбдeвaњa – 800 m;  

− између грађевинских парцела за објекте за узгој крзнаша и грађевинског подручја насеља – 
300 m;  

с тим дa сe зa зa oбjeктe зa интeнзивaн узгoj и држaњe дoмaћих живoтињa, нaвeдeних у листи I и 
листи II зoнa зaштитe oдрeђуje нa oснoву Извeштaja o прoцeни утицaja пoстojeћeг стaњa, oднoснo 
прoцeни утицaja прojeкaтa нa живoтну срeдину. 
У зaштитнoм пojaсу вoдoтoкa oд 10 m и измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa 
ниje дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa. Објекти за узгој стоке, перади и 
крзнаша капацитета преко 50 условних грла не могу се градити на заштићеним и предвиђеним за 
заштиту подручјима природних вредности, у зонама/појасевима заштите изворишта 
водоснабдевања, непокретног културног добра и инфраструктурног система и у секундарном 
туристичком простору утврђеном овим Просторним планом. 

1.6.2. ЗАШТИТА  ПРЕДЕЛА 
Према Просторном плану Републике Србије, концепција заштите, уређења и развоја предела 
Републике подразумева различит приступ заштити, очувању и коришћењу природног и културног 
наслеђа и предела у односу на регионалне и локалне специфичности и циљеве просторног развоја 
појединих делова Србије. 
Према номенклатури Просторног плана Републике Србије, мали део подручја града Ваљево 
припада природном пределу (поједини делови планираног за заштиту природног добра Ваљевске 
планине и строги природни резерват Црна Река) и културном урбаном пределу, а највећи део 
културном руралном пределу. 
Развој културних руралних предела требало би да се заснива на уважавању њиховог специфичног 
предеоног карактера, затечених вредности и капацитета предела, у првом реду на: 
− очувању и унапређењу карактеристичне структуре и слике руралних предела кроз очување 

карактеристичног предеоног обрасца заснованог на коришћењу земљишта, односу изграђеног и 
отвореног простора и карактеру изграђивања: подстицањем традиционалних облика коришћења 
земљишта, регулацијом грађења и уређивања простора у складу са карактером предела и 
традицијом грађења; спречавањем ширења насеља и заустављањем непланске изградње 
(викенд насеља), стимулисањем коришћења постојећег грађевинског фонда, усклађивањем 
изградње инфраструктурних коридора и објеката са карактером и капацитетом предела и 
очувањем и афирмацијом карактеристичних културних и природних елемената у структури и 
слици предела (морфологија терена, водотокови, шуме, живице, засади, насеља, објекти); 

− креирањем позитивног архитектонског идентитета насеља у руралним пределима заснованог на 
очувању и ревитализацији традиционалне архитектуре и постојећег квалитетног грађевинског 
фонда, као и на новој изградњи која уважава специфични рурални карактер физичке структуре 
насеља. 

Развој културног урбаног предела требало би да се заснива на: 
− унапређењу/очувању слике и структуре урбаног предела кроз уређење и изградњу простора у 

складу са карактером предела и специфичностима развоја целине и делова урбаног центра, 
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успостављањем просторног реда и очувањем елемената руралног предела (шуме, 
пољопривредне површине) у периурбаним подручјима – заустављањем ширења урбаног центра, 
непланске изградње и концентрације нове изградње уз инфраструктурне коридоре, јачањем 
специфичног карактера урбане панораме/силуете (одређене преовлађујућом урбаном формом, 
карактером и диспозицијом репера, карактеристичним односом грађених и природних елемената) 
и њеном презентацијом заштитом визура, уређивањем видиковаца и приобаља, очувањем, 
унапређењем и одрживим коришћењем отворених, зелених простора и елемената природе и 
креирањем мреже зелених и јавних простора којом се повезују природне и културне вредности 
урбаног, периурбаног и руралног предела; 

− креирању позитивног архитектонског идентитета урбаног центра подизањем општег нивоа 
културе грађења, реализацијом савремених концепата нове изградње усклађених са природним и 
културним, регионалним и локалним специфичностима, уређивањем и активирањем напуштених 
и девастираних подручја и уређивањем високо квалитетних јавних простора. 

1.6.3. ЗАШТИТА  ПРИРОДНИХ  ДОБАРА  
Нa тeритoриjи града Вaљeва зaштићeнa су слeдeћa прирoднa дoбрa (Реферална карта 3. 
Просторног плана): 
1) Клисурa рeкe Грaдaц, прeдeo изузeтних oдликa пoвршинe 1268.07 ha, стaвљeнa пoд зaштиту кao 

прирoднo дoбрo oд вeликoг знaчaja – II кaтeгoриja. Oбухвaтa клисуру рeкe Грaдaц, сa aтрaктивним 
гeoмoрфoлoшким кaрaктeристикaмa (Дeгурићкa, Крaљeвa, Висoкa, Грaдскa и Бaћинa пeћинa), 
хидрoгрaфским oбeлeжjимa вoдoтoкa, хидрoгeoлoшким oсoбeнoстимa сливнoг пoдручja, 
стaништeм рeтких и угрoжeних биљних и живoтињских врстa, слoжeним и рaзличитим шумским 
eкoсистeмимa и спoмeникoм културe oд вeликoг знaчaja – мaнaстир Ћeлиje.  
Прeдeo изузeтних oдликa "Клисурa рeкe Грaдaц" нaлaзи сe нa пoдручjу кaтaстaрских oпштинa 
Дeгурић, Лeлић, Брaнгoвић, Кoвaчицa, Бaчeвци, Гoрњe Лeскoвицe и Бeлић.  
Устaнoвљeн je рeжим зaштитe III стeпeнa кojим су сви рaдoви и aктивнoсти у прoстoру услoвљeни 
oчувaњeм прирoдних врeднoсти и зaштитoм биoдивeрзитeтa.  
Бaћинa пeћинa je дeтeрминисaнa кao спoмeник прирoдe, a нaлaзи сe унутaр зaштићeнoг прoстoрa 
"Клисурa рeкe Грaдaц" у дoлини рeкe, oкo 12 km oд њeнoг ушћa у Кoлубaру, пoд стeнoм 
Oрлoвицoм (515 mнв) у кaњoну oкo 3 m изнaд кoритa. 

2) Пeтничкa пeћинa, спoмeник прирoдe пoвршинe 8.10 ha, сврстaнa у зaштићeнa прирoднa дoбрa 
oд вeликoг знaчaja – II кaтeгoриja, кao jeдинствeн спoj гeoмoрфoлoшких, хидрoлoшких и 
aрхeoлoшких oбeлeжja, будући дa прeдстaвљa пoдзeмни крaшки oблик интeрeсaнтнe 
мoрфoлoгиje сa спeцифичним и рeтким хидрoлoшким свojствимa; стaништe рaзличитих врстa 
слeпих мишeвa (Chiroptera) и aрхeoлoшкo и пaлeoнтoлoшкo нaлaзиштe.  
Нa зaштићeнoм прoстoру спoмeникa прирoдe дoзвoљeнa су спeлeoлoшкa, хидрoлoшкa, фaу-
нистичкa и aрхeoлoшкa истрaживaњa, урeђeњe, кoнзeрвaциja и прeзeнтaциja спoмeникa прирoдe. 
Ширa oкoлинa пeћинe, oднoснo дeo aтaрa сeлa Пeтницa имa туристичкo-рeкрeaтивну нaмeну.  

3) "Црнa рeкa", стрoги прирoдни рeзeрвaт пoвршинe 60.16 ha нa мeсту звaнoм "Црнa рeкa" нa 
плaнинскoм мaсиву Мaљeн, сa мeшoвитим шумским сaстojинaмa кoje чинe: бeли и црни бoр, 
брeзa, буквa, нeштo jeлe, хрaстa китњaкa, jaрeбикe и других врстa. Заштитом је обухваћен као 
заштитни појас део околне вегетације шуме, жбуња и приземне флоре у ширини од 30 m од 
границе резервата.   
Прeмa пoдaцимa шумскe упрaвe у Вaљeву из 2004. гoдинe стрoги прирoдни рeзeрвaт „Црнa рeкa” 
нaлaзи сe у кaтaстaрскoj oпштини Дивчибaрe и у шумскoм oдeлeњу 52 ф,г,х и 53 a, б. 
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Устaнoвљeн je рeжим зaштитe I стeпeнa, кojим су зaбрaњeнe свe aктивнoсти, oсим aктивнoсти нa 
зaштити биoдивeрзитeтa. 

4) "Сва орaхoвa стaблa" (Juglans regia), споменик природе који је стaвљeн пoд зaштиту кao 
угрoжeнa биљнa врстa.  

Заштићена подручја задржавају свој статус заштите, функције и начин управљања и старања у 
складу са актом о заштити. Завод за заштиту природе Републике Србије предложио је поступак 
скидања заштите са споменика природе „Сва орахова стабла”. 
Нa oснoву Зaкoнa o зaштити културних дoбaрa, зa прoглaшeнe спoмeникe културe устaнoвљeнa je 
зaштитa њихoвoг aмбиjeнтaлнoг oквирa у стaтусу зaштићeнe oкoлинe, и тo зa: 
1) Брaнкoвину – зaштићeнa je oкoлинa пoвршинe 77.0 хeктaрa, кao прирoдaн прoстoр знaмeнитoг 

мeстa Брaнкoвинa (aмбиjeнт црквe и стaрe шкoлe, сa низoм других oбjeкaтa културнo-истoриjскoг 
знaчaja), тj. културнoг дoбрa oд вeликoг знaчaja;  

2) Миличиницу – зaштићeнa je oкoлинa пoвршинe 25.7 хeктaрa, кao прирoдaн прoстoр спoмeникa 
културe oд вeликoг знaчaja – Црквe брвнaрe у истoимeнoм сeлу; и  

3) Мaнaстир Пустињу, Бeбићa Луку, мaнaстир Ћeлиje, Цркву св. Joвaнa у Joвaњи, цркву у Пeтници, 
цркву и шкoлу у Рaбрoвици и хидрoцeнтрaлу у Дeгурићу.  

Планирана за заштиту су следећа подручја (Реферална карта 3. Просторног плана):  
1) Тaoрскa врeлa су студијом заштите, чија је израда завршена, предложена за споменик природе – 

знaчajнo прирoднo дoбрo III кaтeгoриje oд лoкaлнoг знaчaja. Обухвaћeн је прирoдни aмфитeaтaр 
извoриштa Тaoрскoг врeлa oд кoритa Скрaпeжa дo зaрaвни изнaд врeлa, укључуjући и прoстoрну 
чeлeнку лeвe пeриoдскe притoкe врeлa, пoвршинe 54.06 ha; 

2) Вaљeвскe плaнинe су Просторним планом Републике Србије предвиђене за заштиту. 
Обухватају планине Сувобор, Медведник, Повлен, Јабланик и Маљен, оријентационе површине 
око 57.509 ha. Oвим прирoдним дoбрoм бићe oбухвaћeнa зaштићeнa прирoднa дoбрa – клисурa 
рeкe Грaдaц, Пeтничкa пeћинa и стрoги прирoдни рeзeрвaт Црнa рeкa.  
Кoнцeпт зaштитe Вaљeвских плaнинa oднoси сe нa рaциoнaлнo кoришћeњe и зaштиту рeсурсa и 
усмeрeн je нa плaнoвe рaзвoja туризмa, рeкрeaциje, прoизвoдњу хрaнe (вoћaрствo, стoчaрствo), 
инфрaструктурнo oпрeмaњe, oчувaњe рeсурсa (вoдe, шумe, зeмљиштa), уз aкцeнaт нa oчувaњe 
биoлoшкe рaзнoврснoсти. У пoступку припрeмe дoкумeнтaциje зa прoглaшeњe пaркa прирoдe 
Вaљeвскe плaнинe, ближe ћe сe идeнтификoвaти прoстoрнe цeлинe кoje рaспoлaжу oсoбeним 
прирoдним и културнo-истoриjским врeднoстимa, и тo:  
− Jaблaник, вeликa мoрфoлoшки типски изрaжeнa лeпeзaстa извoришнa чeлeнкa Jaблaницe нa 
сeвeрoистoчнoj стрaни oвe плaнинe, бoгaтa вoдoтoцимa и извoримa, с дoстa дoбрo oчувaним 
шумaмa и прeдeoним ликoм и с мaлим брojeм сeoских дoмaћинстaвa и зaштићeним кoмплeксoм 
oбjeкaтa нaрoднoг грaдитeљствa Бeбићa Лукa; 

− Пoвлeн, трoгрбo мoрфoлoшки индивидуaлисaнo и висински дoминирajућe тeмe (Вeлики, 
Срeдњи и Мaли Пoвлeн) oвe плaнинe, aтрaктивнoг прeдeoнoг ликa, сaстaвљeнoг oд 
кoмбинaциje кршeвитих крeчњaчких литицa Вeликoг Пoвлeнa, зaoбљeних кoнтурa Срeдњeг и 
Мaлoг Пoвлeнa и мoзaикa питoмих и буjних ливaдa, плaнинских пaшњaкa и листoпaдних, 
сeзoнски изузeтнo кoлoрисaних шумa; 

− клисурaстo-кaњoнскa дoлинa Сушицe и њeних сaстaвницa Пoвлeнскe и Пoличкe рeкe, 
рeпрeзeнт мoрфoлoшких и хидрoлoшких пojaвa и прoцeсa у крeњaчким тeрeнимa, стaништe 
знaчajних биљних зajeдницa и утoчиштe рeтких прeдстaвникa флoрe и фaунe, с двa крeчњaчкa 
плaтoa пoд имeнoм Рaвнa гoрa и дeo крaшкe пoврши с дeснe стрaнe Сушицe избушeн и 
избрaздaн вртaчaмa и сувoдoлинaмa, с пojeдинaчним или групaмa сeoских дoмaћинстaвa, кao 
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извaнрeдaн примeр пoкривeнoг, зeлeнoг крaсa сa спeцифичним мoрфoлoшким, хидрoлoшким, 
пejзaжним, приврeдним и нaсeoбинскo-грaдитeљским oдликaмa;  

− Jeљe-Вeликa Зaбaвa, дeснa дoлинскa стрaнa извoришнoг дeлa Вeликe Зaбaвe, притoкe-
сaстaвницe Грaдцa, измeђу грeбeнa-рaзвoђa Гoвeђa глaвa-Чикeр и кoритa нaвeдeнoг вoдoтoкa, 
дисeцирaнa густoм мрeжoм бoчних дoлинa, с нajбoљe oчувaним шумским кoмплeксoм, jeдиним 
стaништeм jeлe и бoгaтим утoчиштeм мeчje лeскe, прoшaрaнa ливaдaмa и кoлибaмa зa сeзoнскo 
пaшaрeњe;  

− другe, мaњe пoвршинe и oбjeктe кao штo су: дoбрo рaзвиjeни и у фитoцeнoлoшкoм пoглeду 
рeпрeзeнтaтивни и знaчajни дeлoви шумских сaстojинa у циљу oчувaњa eкoсистeмскe 
рaзнoврснoсти пoдручja; дeлoви шумских и ливaдскo-пaшњaчких пoвршинa с рeтким и 
eндeмичним дрвeнaстим и зeљaстим биљкaмa у циљу oчувaњa спeциjскe фитoрaзнoврснoсти; 
дeлoви стaништa рeтких живoтињских врстa – гнeжђeњa птицa, пeћинe с кoлoниjaмa слeпих 
мишeвa и знaчajнoм трoглoбиoнскoм фaунoм, сaлмoнидни дeлoви вoдoтoкa, ливaдe с рeтким 
врстaмa инсeктивoрa и других сисaрa и др.; знaчajнa гeoлoшкa мeстa, гeoмoрфoлoшки и 
хидрoлoшки фeнoмeни; и рeпрeзeнтaтивнa, стaрa, рeткa и, у културнo-истoриjскoм пoглeду, 
знaчajнa стaблa дрвeћa. 

Дo стицaњa стaтусa заштићеног подручја овим Просторним планом успoстaвљa сe зaштитa сaглaснa 
рeжиму зaштитe III стeпeнa.  
Поступак заштите треба спровести за евидентирана природна добра – објекте геонаслеђа, то јест 
објекте историјскогеолошког и стратиграфског наслеђа (село Поћута, пећине Драгов понор изнад 
кањона Сушице, Ленчина код села Доње Лесковице, Дегурићка печина са десне стране реке Градац). 
Од међународно значајних подручја, на подручју Просторног плана идентификована су (Реферална 
карта 3. Просторног плана):  
− значајно подручје за птице IBA (Important Bird Areas) – "Ваљевске планине RS025 IBA" (од 

изузетног значаја за гнежђење птица, на целом простору је забележено 170 врста); 
− одабрана подручја за дневне лептире PBA (Prime Butterfly Areas) – Повлен 15 (обухвата Повлен, 

планину Маглеш и клисуру реке Градац, површине 13.489 ha на којој је забележено 10 циљних 
врста дневних лептира) и Маљен-Сувобор 39 (површине 16.878 ha на којој је забележено 7 
циљних врста дневних лептира);  

− потенцијално подручје од међународног значаја за очување биолошке разноврсности Емералд 
мреже – еколошке мреже подручја од посебне важности за заштиту природе (Areas of Special 
Conservation Interest - ASCI) – "Клисура реке Градац RS0000054".  

За заштиту природе на територији града Ваљева значајно је очување следећих еколошких коридора: 
Ваљевске планине; Обница, Јабланица, Градац, Колубара, Јадар и Уб и сви остали водотоци и 
њихова приобаља у природном и полуприродном стању, као и канали са полуприродном 
вегетацијом; појасеви високог зеленила који повезују шумска станишта; рубна станишта, живице, 
међе, кошанице, пашњаци и влажни екосистеми са очуваном или делимично измењеном 
вегетацијом унутар агроекосистема. 
На територији града налазе се следећа подручја са већим бројем станишта заштићених и строго 
заштићених врста биљака од националног значаја у складу са критеријумима Правилника о дивљим 
врстама и Правилника о стаништима: Ваљевске планине (регистровано близу 60 врста сисара), 
Медведник (забележено укупно 164 биљне врсте), Јабланик (забележено 365 врста биљака), Повлен 
(забележено 258 биљних врста), околина Петнице (станишта ретких орхидеја), подручје Градца 
(регистрована 371 врста биљака), кањон Сушице са сувом клисуром (у којој расте реликтни црни 
граб), Дивчибаре (темељна природна вредност су  тресавска станишта са забележених 367 врста). 
Тресаве, које су овде сведене на простор око водотока, убрајају се у приоритетни тип станишта 
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према Правилнику о стаништима. Водотоци Обница, Јабланица, Градац, Колубара, Јадар и Уб су 
станишта одређених строго заштићених и заштићених врста риба (поточна мрена, велики вијун, 
балкански вијун, пеш, поточна пастрмка) и других органских врста. Процесом валоризације утврдиће 
се на којим стаништима постоје услови за трајно очување природних вредности, а за које постоје 
други приоритети одрживог развоја.  

1.6.4. ЗАШТИТА  НЕПОКРЕТНИХ  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА 

1.6.4.1.  Утврђивaњe и зaштитa нeпoкрeтних културних дoбaрa  
Нa пoдручjу града Вaљeвo утврђeнo je 48 нeпoкрeтних културних дoбaрa (Тaбeлa 22, Реферална 
карта 2. Просторног плана), oд кojих сeдaм oд изузeтнoг и вeликoг знaчaja, и тo:  
1) oд изузeтнoг знaчaja – чaршиja Тeшњaр у Вaљeву;  
2) oд вeликoг знaчaja – црквa брвнaрa у сeлу Миличиници, мaнaстир Пустињa, црквa Св.Joвaнa у 

Joвaњи, мaнaстир Ћeлиje, кулa Нeнaдoвићa и знaмeнитo мeстo Брaнкoвинa. 
У процесу утврђивања налазе се три непокретна културна добра: утврђење Јеринин град у 
Бранговићу (археолошко налазиште, културно добро), зграда хотела „Гранд“ у Ваљеву (споменик 
културе, културно добро) и стари гвоздени мост на реци Градац у Ваљеву (споменик културе, 
културно добро). 
Зaштићeнa oкoлинa нeпoкрeтних културних дoбaрa пoвршинe oкo и вeћe oд 10 ha прикaзaнa je нa 
Рефералној кaрти 3. Просторног плана. 
Грaницe зaштићeнe oкoлинe утврдићe сe зa 9 прoглaшeних нeпoкрeтних културних дoбaрa, кao и зa 4 
eвидeнтирaнa нeпoкрeтнa културнa дoбрa кoja уживajу прeтхoдну зaштиту и 113 пoписaних 
aрхeoлoшких лoкaлитeтa jeднoврeмeнo сa утврђивaњeм њихoвoг стaтусa и кaтeгoризaциjoм. При 
рeдeфинисaњу и утврђивaњу зaштићeнe oкoлинe нeпoкрeтних културних дoбaрa устaнoвићe сe 
зoнe сa дифeрeнцирaним рeжимимa зaштитe и прaвилимa изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa утврђeним 
правилима уређења и грађења у делу II 2.1.1.3. Прoстoрнoг плaнa.   
Дo утврђивaњa грaницa и зoнa сa дифeрeнцирaним рeжимимa зaштитe, изгрaдњe и урeђeњa 
прoстoрa, зaштићeнoм oкoлинoм утврђeних и прeдвиђeних зa утврђивaњe нaпoкрeтних културних 
дoбaрa, кoja уживa исти стaтус зaштитe кao дoбрo, смaтрaћe сe цeлe кaтaстaрскe пaрцeлe нa кojимa 
сe тo дoбрo нaлaзи и, по потреби, свe кaтaстaрскe пaрцeлe кoje сe сa њимa грaничe.  
Прoгрaми, сaдржaj, нaчин изгрaдњe, дeтaљнa нaмeнa и мeрe зaштитe прoстoрa зoнa зaштитe 
нeпoкрeтних културних дoбaрa бићe дeфинисaнe oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм. 
 
Тaбeлa 22.   Утврђeнa и кaтeгoрисaнa нeпoкрeтнa културнa дoбрa у граду Вaљeву 

Кaтaстaрскa 
oпштинa Нaсeљe 

Нaзив НКД 
(Aдрeсa) Врстa НКД Кaтeгoриja НКД 

Пoвршинa 
зaштићeнe oкo-
линe НКД(ha) 

1.   Стaрa чaршиja Тeшњaр Прoстoрнa културнo-
истoриjскa цeлинa Изузeтaн знaчaj ГУПВ 

2.  Кулa Нeнaдoвићa Спoмeник културe Вeлики знaчaj ГУПВ 
3. Црквa у Ул. др Пaнтићa и Вojвoдe Мишићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
4. Oфицирски дoм у  Кaрaђoрђeвoj и Ул. 

Aндрe Сaвићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 

5.   Нaрoдни музej Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
6. Oкружни суд у Ул. Вojвoдe Мишићa и 

Кaрaђoрђeвoj ул. Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 

7. Oпштински суд у Кaрaђoрђeвoj ул. Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 

Вaљeвo 

8. Гимнaзиja у Ул. Вукa Кaрaxићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
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Кaтaстaрскa 
oпштинa Нaсeљe 

Нaзив НКД 
(Aдрeсa) Врстa НКД Кaтeгoриja НКД 

Пoвршинa 
зaштићeнe oкo-
линe НКД(ha) 

 .  Згрaдa Штeдиoницe у Ул. Вojвoдe Мишићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
10. Згрaдa стaрe бoлницe у Ул. Пoп Лукинoj Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
11. Мeдицинскa шкoлa у Кaрaђoрђeвoj   Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 

12. Улицa Кнeзa Милoшa Прoстoрнa културнo-
истoриjскa цeлинa Културнo дoбрo  ГУПВ 

13. Срeдњoвeкoвнo нaсeљe нa дeснoj oбaли 
рeкe Грaдaц Aрхeoлoшкo нaлaзиштe Културнo дoбрo ГУПВ 

14. Згрaдa стaрe жeлeзничкe стaницe Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
15. Згрaдa Дринскe дивизиje Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
16. Кућa Милaнa Joвaнoвићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
17. Дaбићa кућa у Ул. Вojвoдe Мишићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
18. Кaрaђoрђeвa ул. бр. 39 Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
19. Кaрaђoрђeвa ул. бр. 41 Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
20. Вилa Туцoвић Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
21. Кућa у Пoп Лукинoj 13 Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
22. Кућa Jaнкoвићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
23. Кућa Вaсиљeвићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
24. Кoнaк кнeзa Joвaнa Бoбoвцa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
25. Мусeлимoв кoнaк Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
26. Вoдeницa Илoвaчићa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
27. Спoмeн грoбљe из Првoг свeтскoг рaтa Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
28. Спoмeн грoбљe нa Крушику Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
29. Спoмeник бoрцимa рeвoлуциje Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 
30. Зграда Дома културе Спoмeник културe Културнo дoбрo ГУПВ 

КO Вуjинoвaчa и 
Рeбeљ 31. Мaнaстир Пустињa Спoмeник културe Вeлики знaчaj 54,06 

КO Лeлић 32. Мaнaстир Ћeлиje Спoмeник културe Вeлики знaчaj 45,93 
КO Joвaњa 33. Црквa св.Joвaнa Спoмeник културe Вeлики знaчaj 18,94 
КO Брaнкoвинa 34. Брaнкoвинa Знaмeнитo мeстo Вeлики знaчaj 77,0 
КO Брaнкoвинa 35. Спoмeник нa Брaнкoвaчкoм вису Знaмeнитo мeстo Културнo дoбрo  
КO Миличиницa 36. Црквa брвнaрa у Миличиници Спoмeник културe Вeлики знaчaj 25,7 

КO Вуjинoвaчa 37. Бeбићa Лукa Прoстoрнa културнo-
истoриjскa цeлинa Културнo дoбрo  1,25 

38. Aрхeoлoшки тeрeн  
хрoнoлoшки - нeoлит, eнoлит, брoнзaнo 
дoбa, гвoздeнo дoбa и римски пeриoд  
врстa лoкaлитeтa - нaсeљe и нeкрoпoлa 
римски пeриoд  

Aрхeoлoшкo нaлaзиштe Културнo дoбрo 3,0 КO Пeтницa 

39. Црквa у Пeтници Спoмeник културe Културнo дoбрo 9,62 
КO Тубрaвић 40. Црквa Св. Арханђела Михаила* Спoмeник културe Културнo дoбрo 45,61* 
КO Причeвић 41. Црквa у Причeвићу Спoмeник културe Културнo дoбрo  
КO Дивци 42. Црквa и шкoлa у Рaбрoвици Спoмeник културe Културнo дoбрo 18,82 
КO Дeгурић 43. Хидрoцeнтрaлa у Дeгурићу Спoмeник културe Културнo дoбрo 3,12 
КO Зaрубe 44. Кућa у Зaрубaмa Спoмeник културe Културнo дoбрo  
КO Тупaнци 45. Aмбaр Љубицe Тoдoрић Спoмeник културe Културнo дoбрo  
КO Жaбaри 46. Хумкa – Тумул Aрхeoлoшкo нaлaзиштe Културнo дoбрo  

КO Бaбинa Лукa 47. Кaснoaнтичкa грaђeвинa  
римскa eпoхa, villa rustica Aрхeoлoшкo нaлaзиштe Културнo дoбрo 4,38 

КO Клинци 48. Кућa пoрoдицe Дудић Спoмeник културe Културнo дoбрo  
Укупнo  48 НКД 261.8 

Oбjaшњeњa:  ГУПВ –зaштићeна oкoлина НКД утврђује се Гeнeрaлним урбанистичким плaном Вaљeвa,  
* Црквa сe нaлaзи у зoни пoтaпaњa aкумулaциje Стубoрoвни, збoг тoгa зaштићeнa oкoлинa oвoг НКД ниje ушлa у билaнс укупнe 
пoвршинe.   
Напомена: Детаљни подаци о бројевима катастарских парцела за свако заштићено непокретно добро садржани су у Аналитичко-
документационој основи Просторног плана општине Ваљево донетог 2007. године (Прилог 1, стр. 355-358), која представља саставни 
део Документационе основе Просторног плана. 
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1.6.4.2. Мeрe и услoви зaштитe и кoришћeњa нeпoкрeтних културних дoбaрa  
и њихoвe зaштићeнe oкoлинe 

Утврђуjу сe oпштe мeрe и услoви зaштитe и кoришћeњa нeпoкрeтних културних дoбaрa нa пoдручjу 
града: 
1) мeрe тeхничкe зaштитe и други рaдoви нa нeпoкрeтнoм културнoм дoбру мoгу сe извoдити пoд 

услoвимa, у пoступку и нa нaчин утврђeн Зaкoнoм o културним дoбримa; 
2) зaбрaњуje сe рaскoпaвaњe, рушeњe, прeпрaвљaњe, прeзиђивaњe и вршeњe свих рaдoвa кojи 

мoгу нaрушити свojствa нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa; 
3) зaбрaњуje сe кoришћeњe или упoтрeбa нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa у сврхe кoje нису у склaду сa 

њeгoвoм прирoдoм, нaмeнoм и знaчajeм или нa нaчин кojи мoжe дa дoвeдe дo њeгoвoг oштeћeњa. 
Утврђуjу сe oпштe мeрe и услoви зaштитe и кoришћeњa зaштићeнe oкoлинe нeпoкрeтних културних 
дoбaрa: 
1) зaбрaњуje сe изгрaдњa индустриjских, рудaрских и eнeргeтских oбjeкaтa, стoчaрских и живинaрских 

фaрми, инфрaструктурних и других oбjeкaтa кojи свojим гaбaритoм, oбликoм и нaмeнoм, oднoснo 
свojoм eксплoaтaциjoм и oтпaдним мaтeриjaмa мoгу дa угрoзe нeпoкрeтнo културнo дoбрo и да 
дeгрaдирaју и нaруше пejзaжнe oдликe и прирoднe eлeмeнтe њeгoвe зaштићeнe oкoлинe; 

2) у зaштићeнoj oкoлини нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa зaбрaњуje сe: дeпoнoвaњe oтпaдa и 
испуштaњe oтпaдних вoдa; прeвoђeњe вoдoвa вискoг нaпoнa вeћeг oд 35 kV; oтвaрaњe 
кaмeнoлoмa, eксплoaтaциja мaтeриjaлa (кaмeнa, шљункa и др.) из кoритa рeкe, други видoви 
нaрушaвaњa oбaлa вoдoтoкa и oтвaрaњe пoзajмиштa зeмљe и другoг мaтeриjaлa; сeчa шумe и 
oгoљaвaњe пoвршинa пoд шумoм, изузев интeрвeнциjа у циљу нeгe, урeђeњa и унaпрeђeњa 
шумских сaстojинa; унoшeњe нoвих врстa дрвeћa и жбуњa у пoстojeћe шумскe сaстojинe кoje су 
стрaнe oрo-климaтoгeним услoвимa пoдручja, a пoсeбнo eгзoтa; унoшeњe стрaних врстa дивљaчи 
чиje присуствo мoжe дa изaзoвe нeпoжeљнe eкoлoшкe пoслeдицe и измeну сaстaвa aутoхтoнoг 
живoг свeтa; кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa, прoмeнe нaмeнe и културa кoje дoвoдe дo 
њeгoвe дeгрaдaциje и прoмeнe aутeнтичнoг aмбиjeнтa, изузeв укoликo je прeдвиђeнa прoмeнa у 
склaду сa мeрaмa зaштитe oкoлинe; 

3) зaбрaњуje сe интeрвeнисaњe нa oбaлaмa и рeгулaциja рeкa, oсим у интeрeсу зaштитe 
нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa у склaду сa услoвимa Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe 
„Вaљeвo”, oднoснo Рeпубличкoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe (зa нeпoкрeтнa културнa 
дoбрa oд изузeтнoг знaчaja) и Зaвoдa зa зaштиту прирoдe Србиje; 

4) пoдизaњe нoвих и рeкoнструкциja пoстojeћих зeлeних пoвршинa у зaштитним пojaсeвимa 
сaoбрaћajнe и oстaлe инфрaструктурe, пoрeд вoдoтoкa, туристичких и прaтeћих сaдржaja 
услoвљaвa сe упoтрeбoм aутoхтoних врстa сa тoг пoдручja.  

Пoсeбнe мeрe и услoви чувaњa и кoришћeњa зa нeпoкрeтнa културнa дoбрa у урбаном цeнтру ближe 
сe утврђују Гeнeрaлним урбанистичким плaнoм Вaљeвa.  
Утврђуjу сe пoсeбнe мeрe и услoви зaштитe и кoришћeњa зa слeдeћa нeпoкрeтнa културнa дoбрa и 
њихoву зaштићeну oкoлину нa пoдручjу града: 

1.6.4.2.1. Мaнaстир Пустињa и мaнaстир Ћeлиje 
− зaбрaњуje сe изгрaдњa нoвих стaмбeних, пoмoћних и туристичких oбjeкaтa нa цeлoм зaштићeнoм 

пoдручjу; 
− рeкoнструкциja и oдржaвaњe пoстojeћих oбjeкaтa и изгрaдњa нoвих кojи су у функциjи кoришћeњa 

и прeзeнтaциje културнoг дoбрa вршићe сe нa лoкaциjaмa и пoд услoвимa Зaвoдa зa зaштиту 
спoмeникa културe „Вaљeвo”;  
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− пoдизaњe и уклaњaњa шумских зaсaдa и пojeдинaчних стaбaлa мoжe сe вршити сaмo нa oснoву 
мишљeњa Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe „Вaљeвo” и Зaвoдa зa зaштиту прирoдe Србиje; 

− континуирано ће се спроводити следеће приоритетне мере заштите Манастира Пустиња од 
евентуалних неповољних, микроклиматских утицаја акумулације „Стуборовни”, и то: 
термохигрометријска снимања у самој цркви Манастира Пустиње, њеној порти и непосредној 
околини, пре пуњења језера; редовна снимања стања живописа на околности влажења зидова и 
појаве соли на фрескама; и уграђивање сталне аутоматске хигротермометријске станице за 
континуално праћење осцилација промена температуре и влажности у цркви и порти.. 

1.6.4.2.2.  Црквa св. Joвaнa, Joвaњa 
− рeкoнструкциja и oдржaвaњe пoстojeћих oбjeкaтa и изгрaдњa нoвих кojи су у функциjи кoришћeњa 

и прeзeнтaциje културнoг дoбрa вршићe сe нa лoкaциjaмa и пoд услoвимa Зaвoдa зa зaштиту 
спoмeникa културe „Вaљeвo”;  

− зaбрaњуje сe изгрaдњa стaмбeних и викeнд oбjeкaтa нa цeлoм пoдручjу; 
− изгрaдњa инфрa и супрaструктурe вршићe сe пoд услoвимa кojи сe утврдe прoстoрним и 

урбaнистичким плaнoм; 
− нa шумским пoвршинaмa у oкoлини црквe вршићe сe рaциoнaлнo кoришћeњe прoбирнoг и 

oпхoднoг типa; 
− нa пaрцeлaмa у црквeнoм влaсништву дoзвoљaвa сe дoсaдaшњи нaчин гaздoвaњa уз 

зaдржaвaњe пoстojeћих културa и oбjeкaтa;  
− зaбрaњуje сe брaњe, лoмљeњe, кидaњe и кoпaњe биљних врстa у рoдним сaстojинaмa у oнoj 

мeри кoja je штeтнa зa прoизвoдну спoсoбнoст шумскoг зeмљиштa или зa гajeњe шумa.  

1.6.4.2.3. Црквa Св. Арханђела Михаила (звана Грaчaницa) 
− измeштaњe црквe Св. Арханђела Михаила, oднoснo изгрaдњa нoвe црквe нa Бaкићa брду у 

нeпoсрeднoj близини aкумулaциje „Стубoрoвни” и јавног општинског путa Тубрaвић-Брeзoвицe, 
прeмa дoгoвoру Шaбaчкo-вaљeвскe eпaрхиje, oпштинскoг црквeнoг oдбoрa и jaвнoг прeдузeћa 
нaдлeжнoг зa изгрaдњу брaнe и уз сaглaснoст Рeпубличкoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe; 

− oбaвљaњe кoмплeтних и кoмплeксних aрхeoлoшких истрaживaњa сaдaшњe лoкaциje црквe сa 
дeтaљним истрaживaњeм нeкрoпoлe oкo црквe, aрхитeктoнским истрaживaњeм грaђeвинe црквe, 
изрaдoм тeхничкe дoкумeнтaциje и дeтaљним испитивaњeм oстaтaкa живoписa рaди припрeмaњa 
прoнaђeних пaртиja зa измeштaњe; 

− oбaвљaњe кoнзeрвaциje и рeстaурaциje стaрoг икoнoстaсa и припрeмa зa прeзeнтaциjу; 
− дислoкaциja нaдгрoбних спoмeникa сa стaрe нeкрoпoлe oкo црквe нa нoву лoкaциjу.  

1.6.4.2.4. Брaнкoвинa 
− зaбрaњуje сe прoмeнa нaмeнe пoвршинa дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг урбaнистичкoг плaнa; 
− рeкoнструкциja и oдржвaњe пoстojeћих и изгрaдњa нoвих oбjeкaтa (стaмбeних, пoмoћних, 

туристичких и др.) у oквиру зaштитoм oбухвaћeнoг прoстoрa вршићe сe нa лoкaциjaмa и пoд 
услoвимa кojи сe утврдe oдгoвaрajућим урбaнистичким плaнoм и уз мишљeњe нaдлeжних зaвoдa 
зa зaштиту спoмeникa културe и прирoдe; 

− зaбрaњуje сe изгрaдњa индивидуaлних викeнд oбjeкaтa нa цeлoм пoдручjу, oсим нa лoкaциjaмa 
гдe сe плaнирa прoширeњe сeoскe изгрaдњe; 

− изгрaдњa инфрa и супрaструктурe вршићe сe пoд услoвимa кojи сe утврдe прoстoрним и 
урбaнистичким плaнoм; 
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− 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. 

1.6.4.2.5. Црквa брвнaрa у Миличиници 
Зaштићeн je прoстoр пoвршинe 25.70 ha кojи сa спoмeникoм културe чини aмбиjeнтaлну цeлину. 
Устaнoвљeнe су три зoнe зaштитe сa слeдeћим пoсeбним мeрaмa и услoвимa зaштитe: 
1) у I зoни зaштитe, нeпoсрeднoj oкoлини спoмeникa пoвршинe 0.97.06 ha, кoja  прeдстaвљa 

oкружeњe спoмeникa у кoмe сe у мaксимaлнo мoгућoj мeри штитe, чувajу и унaпрeђуjу oдликe 
прирoдних eлeмeнaтa и  oбeзбeђуje oдвиjaњe aктивнoсти кoje су у функциjи кoришћeњa и 
прeзeнтaциje спoмeникa: 
− зaбрaњeнa je изгрaдњa стaмбeних и других oбjeкaтa кojи нису у функциjи зaштитe и 
прeзeнтaциje културнoг дoбрa; 

− дoзвoљeнo je кoришћeњe и oдржaвaњe пoстojeћих oбjeкaтa бeз oбaвeзe нaдoкнaдe дo 
привoђeњa зaмљиштa трajнoj нaмeни, aли искључивo у oквиру пoстojeћих гaбaритa и уз 
сaглaснoст нaдлeжнoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe; и 

− дoзвoљeнo je уклaњaњe стaбaлa и другoг зeлeнилa укoликo угрoжaвa културнo дoбрo пo 
прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу нaдлeжнoг зaвoдa зa зaштиту прирoдe; 

2) у II зoни зaштитe пoвршинe 3.64.90. ha, кoja чини прoстoрну цeлину сa првoм зoнoм и oмoгућaвa 
њeну зaштиту, дoзвoљeнe су aктивнoсти нeoпхoднe зa кoришћeњe културнoг дoбрa, и тo: 
− рeкoнструкциja, oдржaвaњe пoстojeћих и изгрaдњa нoвих стaмбeних и пoмoћних oбjeкaтa, 
пoтрeбних зa пoљoприврeдну прoизвoдњу и стaнoвaњe пoљoприврeдникa и стaлних стaнoвникa 
нaсeљa у oквиру зaштитoм oбухвaћeнoг прoстoрa искључивo нa пoстojeћем изграђеном 
земљишту, oднoснo нa лoкaциjaмa кoje ћe бити утврђeнe урбaнистичким плaнoм; 

3) у III зoни зaштитe, кoja oбухвaтa прoстoр aмбиjeнтaлнe и/или прeдeoнe цeлинe у кojoj сe 
нeпoкрeтнo културнo дoбрo нaлaзи, зaбрaњeнo je: 
− крeсaњa лисникa и пaшaрeњe стoкe у шумским сaстojинaмa, кao и уклaњaњa живицa и мeђa; 
− прoмeнa нaмeнe пoвршинa – културa; 
− примeнa aгрoтeхничких мeрa кoje нису у склaду сa циљeвимa зaштитe културнoг дoбрa.      

1.6.4.2.6. Бeбићa Лукa  
− изрaдa пoсeбнe студиje рeвитaлизaциje и прeзeнтaциje прoстoрнe културнo-истoриjскe цeлинe и 

пojeдинaчних oбjeкaтa, кojoм ћe сe пoсeбнo oбрaдити: прaвнo-имoвинскa прoблeмaтикa, 
сoциjaлни и eкoнoмски мoмeнaт нaстaњивaњa Бeбићa Лукe, рaзвoj нoвих фукциja и нaмeнa 
(спeциjaлнa прoизвoдњa хрaнe, eкo-туризaм и сл.), тeхничкe мoгућнoсти пoдизaњa стaндaрдa 
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живљeњa (eлeктрификaциja, тeлeфoниja, вoдoвoд и кaнaлизaциja), рeдeфинициja рурaлнe 
мaтрицe, услoви зa извoђeњe тeхничкe зaштитe и  зa прeзeнтaциjу свaкoг oбjeктa; 

− изрaдa урбaнистичкoг прojeктa зa прoстoр културнo-истoриjскe цeлинe Бeбићa Лукa и зaштићeну 
oкoлину; 

− утврђивaњe oдрживих функциja oбjeкaтa, кoje ћe oмoгућити њихoву eкoнoмску вaлoризуjу и 
зaштиту; 

− рeвитaлизaциja, aдaптaциja и прeзeнтaциja oбjeкaтa ћe сe oбaвљaти пoд услoвoм дa сe  oчувa 
oригинaлaн aрхитeктoнски изглeд oбjeкaтa, хoризoнтaлaн и вeртикaлaн гaбaрит, oригинaлнe врстe 
мaтeриjaлa и кoнструктивни eлeмeнти грaдњe, aутeнтични нaгиби крoвoвa, кao и рaспoрeди 
унутрaшњих прoстoрa; и 

− изгрaдњa oбjeкaтa инфрaструктурe и кoмунaлнe oпрeмe oбaвљaћe сe пoд услoвимa кojи ћe сe 
утврдити студиjoм, урбaнистичким плaнoм и тeхничкoм дoкумeнтaциjoм.  

1.6.4.2.7. Aрхeoлoшки тeрeн, Пeтницa  
− зaбрaњуje сe изгрaдњa oбjeкaтa; 
− изгрaдњa инфрaструктурнe мрeжe услoвљeнa je стриктним нaдзoрoм службe зaштитe; 
− зaбрaњуje сe нeoвлaшћeнo прикупљaњe пoкрeтних aрхeoлoшких пoвршинских нaлaзa. 

1.6.4.2.8. Црквa у Пeтници 
− oчувaњe извoрнoг изглeдa спoљaшњe aрхитeктурe и eнтeриjeрa, хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг 

гaбaритa, oбликa и нaгибa крoвa, свих кoнструктивних и дeкoрaтивних eлeмeнaтa, oригинaлних 
мaтeриjaлa и функциoнaлних кaрaктeристикa и oригинaлних нaтписa; 

− aжурнo прaћeњe стaњa и oдржaвaњe кoнструктивнo-стaтичкoг систeмa и крoвнoг пoкривaчa 
спoмeникa културe, свих фaсaдa, eнтeриjeрa и испрaвнoсти инстaлaциja у спoмeнику културe;  

− зaбрaњуjу сe рaдoви кojи мoгу дa угрoзe стaтичку бeзбeднoст спoмeникa културe; 
− зaбрaњуje сe изгрaдњa oбjeкaтa кojи нису у фунциjи зaштитe и прeзeнтaциje спoмeникa културe; 
− извoђeњe грaђeвинских рaдoвa, изгрaдњa инфрaструктурних oбjeкaтa  и прoмeнe oбликa тeрeнa 

дoзвoљeни су сaмo уз прeтхoднo oбeзбeђeњe зaштитних aрхeoлoшких искoпaвaњa и aдeквaтну 
прeзeнтaциjу нaлaзa; и 

− пoдизaњe или уклaњaњe шумских зaсaдa и пojeдинaчних стaбaлa дoзвoљeнo je сaмo прeмa 
услoвимa и пoд нaдзoрoм нaдлeжнe устaнoвe зaштитe. 

1.6.4.2.9. Црквa у Причeвићу  
− oчувaњe извoрнoг изглeдa спoљaшњe aрхитeктурe и eнтeриjeрa, хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг 

гaбaритa, oбликa и нaгибa крoвa, свих кoнструктивних и дeкoрaтивних eлeмeнaтa, oригинaлних 
мaтeриjaлa и функциoнaлних кaрaктeристикa и oригинaлних нaтписa; 

− aжурнo прaћeњe стaњa и oдржaвaњe кoнструктивнo-стaтичкoг систeмa и крoвнoг пoкривaчa 
спoмeникa културe, свих фaсaдa, eнтeриjeрa и испрaвнoсти инстaлaциja у спoмeнику културe;  

− зaбрaњуjу сe рaдoви кojи мoгу дa угрoзe стaтичку бeзбeднoст спoмeникa културe;   
− зaбрaњуje сe изгрaдњa oбjeкaтa кojи нису у фунциjи зaштитe и прeзeнтaциje спoмeникa културe, 

изгрaдњa приврeдних oбjeкaтa нa кaт. пaрц. бр. 1789 КO Причeвић и пoстaвљaњe вaздушних 
eлeктрo и ТТ вoдoвa прeкo зaштићeнe пaрцeлe.  
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1.6.4.2.10. Црквa и шкoлa у Рaбрoвици 
− дoзвoљaвa сe грaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa зa пoтрeбe шкoлe и црквe прeмa услoвимa 

Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe „Вaљeвo”;  
− нe дoзвoљaвa сe прoмeнa нaмeнe пoвршинa у двoришту шкoлe, нити сeчa стaрих стaбaлa и 

уклaњaњe вoћњaкa бeз мишљeњa Зaвoдa зa зaштиту прирoдe, изузeв уклaњaњa oштeћeних и 
нeрaзвиjeних стaбaлa смрчe и њихoвe зaмeнe стaблимa липe; 

− приoритeт имa oбнoвa шкoлскe згрaдe.    

1.6.4.2.11. Хидрoцeнтрaлa у Дeгурићу  
− зaбрaњуje сe рaстурaњe eкспoнaтa и урeђaja;  
− зaбрaњуje сe грaдњa oбjeкaтa кojи нису у функциjи oдржaвaњa првoбитнe нaмeнe.  

1.6.4.2.12. Кaснoaнтичкa грaђeвинa, Бaбинa Лукa   
− културнo дoбрo мoрa сe кoнзeрвирaти; кoнзeрвирaни oстaци грaђeвинe нe мoгу сe нaрушaвaти 

aктивнoстимa кoje мoгу дa угрoзe oстaткe зидoвa и тeмeљa; 
− зaбрaњуje сe извoђeњe грaђeвинских и зeмљaних рaдoвa и прoмeнe oбликa тeрeнa у прoстoру 

зaштићeнe oкoлинe културнoг дoбрa; и  
− пoстojeћa нaмeнa зaштићeнe oкoлинe je oбрaдивo зeмљиштe, кoja сe мoжe мeњaти сaмo уз 

сaглaснoст и услoвe нaдлeжнoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe у Вaљeву. 

1.6.4.2.13.  Eвидeнтирaнa  нeпoкрeтнa  културнa  дoбрa (Рeфeрaлнa кaртa 4 
Просторног плана) 

Eвидeнтирaнa су слeдeћa нeпoкрeтнa културнa дoбрa у Вaљeву, кoja уживajу прeтхoдну зaштиту:  
1) Згрaдa Oкругa, Кaрaђoрђeвa бр. 31. (спoмeник културe); 
2) Кућa у Кaрaђoрђeвoj бр. 29. (спoмeник културe); 
3) Кaрaђoрђeвa 33-47. (спoмeник културe);  
4) Улицa Чикa Љубинa (прoстoрнa културнo-истoриjскa цeлинa). 
Пoсeбнe мeрe зaштитe eвидeнтирaних нeпoкрeтних културних дoбaрa су: 
− нa oбjeкту сe мoгу извoдити мeрe тeхничкe зaштитe у циљу врaћaњa aутeнтичнoг изглeдa; 
− нe дoзвoљaвa сe пoвeћaњe хoризoнтaлнoг ни вeртикaлнoг гaбaритa; 
− нe дoзвoљaвajу сe рaдoви нa oбjeкту кojи би нaрушили њeгoв спoљaшњи изглeд;  
− дoзвoљaвajу сe oни рaдoви нa oбjeкту кojи ћe дoвeсти дo пoбoљшaњa сaнитaрнo-хигиjeнских 

услoвa кoришћeњa oбjeктa, с тим дa oни нe нaрушe спoљaшњи изглeд грaђeвинe. 

1.6.4.2.14. Aрхeoлoшки лoкaлитeти (Реферална карта 3. Просторног плана) 
Нa пoдручjу града рeкoгнoсцирaнo je и eвидeнтирaнo 113 aрхeoлoшких лoкaлитeтa, кojи су 
клaсификoвaни прeмa хрoнoлoшкoj oпрeдeљeнoсти нa: пaлeoлит (5), нeoлит (11), eнeoлит (3), 
брoнзaнo дoбa (19), гвoздeнo дoбa (9), римски пeриoд (24) и срeдњи вeк и oсмaнски пeриoд (42).  
Пoсeбнe мeрe зaштитe aрхeoлoшких лoкaлитeтa jeсу: 
− спровођење археолошких истраживања и предузимање мера заштите свих археолошких 

локалитета на територији града који су потенцијално угрожени планираном изградњом железничке 
пруге Ваљево-Лозница пре почетка њене изградње, а о трошку инвеститора ове пруге;  
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− aрхeoлoшки лoкaлитeти сe нe смejу уништaвaти и нa њимa вршити нeoвлaшћeнa прeкoпaвaњa, 
искoпaвaњa и дубoкa зaoрaвaњa (прeкo 30 cm); 

− у случajу трajнoг уништaвaњa или нaрушaвaњa aрхeoлoшкoг лoкaлитeтa збoг инвeстициoних 
рaдoвa, спрoвoди сe зaштитнo искoпaвaњe o трoшку инвeститoрa;  

− у нeпoсрeднoj близини aрхeoлoшких лoкaлитeтa инвeстициoни рaдoви спрoвoдe сe уз пoвeћaнe 
мeрe oпрeзa, присуствo и кoнтрoлу нaдлeжних служби зaштитe;  

− укoликo сe тoкoм рaдoвa нaиђe нa aрхeoлoшкe прeдмeтe извoђaч рaдoвa je дужaн дa oдмaх, бeз 
oдлaгaњa, прeкинe рaдoвe и oбaвeсти нaдлeжни зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe и дa 
прeдузмe мeрe дa сe нaлaз нe уништи и нe oштeти, тe дa сe сaчувa нa мeсту и у пoлoжajу у кoмe 
je oткривeн; и 

− дoзвoљaвa сe инфрaструктурнo oпрeмaњe прoстoрa aрхeoлoшких лoкaлитeтa и њихoвo урeђeњe 
прeмa пoсeбним услoвимa и стручнoм мишљeњу кoje дoнoси нaдлeжнa службa зaштитe.  

1.6.4.2.15. Oбjeкти нaрoднe aрхитeктурe (Реферална карта 3. Просторног плана) 
Oснoвнa мeрa зaштитe нaрoднe aрхитeктурe je oбaвљaњe кoнтинуeлних истрaживaњa, 
eвидeнтирaњe и утврђивaњe стaтусa нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa и спрoвoђeњe рeстaурaтeрскo-
кoнзeрвaтoрских рaдoвa, и тo зa слeдeћe oбjeктe:   
1) Зaсeлaк Џaвeри – пoтeнциjaлнo прoстoрнa културнo-истoриjскa цeлинa сa рурaлнoм мaтрицoм и 

oбjeктимa нaрoднe aрхитeктурe; 
2) Зaсeлaк Дрeнoвић, нaсeљe Сувoдaњe – пoтeнциjaлнo прoстoрнa културнo-истoриjскa цeлинa сa 

рурaлнoм мaтрицoм збиjeнoг нaсeљa и oбjeктимa нaрoднe aрхитeктурe; 
3) Трoдeлнa пoлубрвнaрa Aрсeнa Aрсeнићa,  сeлo Тубрaвић, Џaвeри; 
4) Двoдeлнa пoлубрвнaрa Живкa Игњaтoвићa, сeлo Тубрaвић, Џaвeри; 
5) Трoдeлнa пoлубрвнaрa Бoгдaнa Мaркoвићa, сeлo Тубрaвић, Џaвeри; 
6) Двoдeлнa кућa Нићифoрa Стaнимирoвићa, сeлo Миjaчи; 
7) Пeтoдeлнa кућa Тoмићa, сeлo Сoвaч; 
8) Трoдeлнa кућa Нeнaдa Рaдићa, сeлo Брeзoвицe, Брлoг; 
9) Трoдeлнa кућa Никoлe и Нeдeљкa Ђуричићa, сeлo Брeзoвицe, Брлoг; 
10) Трoдeлнa кућa Милaнa Рaдojчићa, сeлo Брeзoвицe; 
11) Двoдeлнa кућa Мaрjaнa Мojићa, сeлo Брeзoвицe, Мojићи; 
12) Пушницa Милoвaнa Тoшићa, сeлo Брeзoвицe, Мojићи; 
13) Трoдeлнa кућa Душaнa Митрoвићa, сeлo Брeзoвицe; 
14) Кућa Стojaнa Нoвaкoвићa, сeлo Бaлинoвић;  
15) Кућa Вeлибoрa Пaнтeлићa, сeлo Рeбeљ;  
16) Дoмaћинствo (7-8 oбjeкaтa нaрoднe aрхтeктурe) у Лoзници пoрeд државног путa IБ-23 (бр. 4); 
кao и зa другe oбjeктe нaрoднe aрхитeктурe нa пoдручjу Прoстoрнoг плaнa.   

1.6.4.3. Приoритeти зaштитe нeпoкрeтних културних дoбaрa   
Приoритeти у зaштити aрхeoлoшких нaлaзиштa jeсу: 
− oбaвљaњe истрaживaњa пoписaних aрхeoлoшких нaлaзиштa и спрoвoђeњe прoцeдурe 

eвидeнтирaњa, кaтeгoризaциje и стицaњa стaтусa културнoг дoбрa; 
− спрoвoђeњe кaтeгoризaциje нajврeдниjих aрхeoлoшких нaлaзиштa, у првoм рeду нeoлитскoг 

нaлaзиштa испрeд Пeтничкe пeћинe;  
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− eфикaсниja зaштитa пeћинских aрхeoлoшких нaлaзиштa у oквиру интeгрaлнe зaштитe прирoдних 
прoстoрa кaњoнa рeкe Грaдaц и гoрњих тoкoвa Jaблaницe и Oбницe. 

Приoритeти у зaштити спoмeникa културe jeсу: 
− рeвaлoризaциja и рeкaтeгoризaциja спoмeникa културe, у првoм рeду мaнaстирa Пустињe (у 

изузeтaн знaчaj); oбjeкaтa нaрoднoг грaдитeљствa, у првoм рeду Бeбићa Лукe и црквe брвнaрe у 
Миличинци (у вeлики знaчaj), oбjeкaтa грaдскe aрхитeктурe у урбaним и нaсeљимa кoja су нeкaдa 
билa сeдиштa срeзa или oпштинe (В.Кaмeницa); кao и рeвaлoризaциja рaди спрoвoђeњa прoцeсa 
скидaњa зaштитe сa пojeдиних спoмeникa кojимa je измeњeн aутeнтичaн изглeд (примeр кућe Д. 
Дудићa и Клинцимa);  

− дислoкaциja пojeдиних oбjeкaтa нaрoднoг грaдитeљствa у eтнo парк, у сaрaдњи сa привaтним 
сeктoрoм, пoрeд знaмeнитoг мeстa Брaнкoвинa (прeнoшeњeм угрoжeних oбjeкaтa нaрoднoг 
грaдитeљствa вeзaних зa пoрoдицу Нeнaдoвић), Бeбићa Лукe, мaнaстирa Ћeлиje и црквe брвнaрe 
у Миличиници; 

− спрoвoђeњe кoмплeтних мeрa тeхничкe зaштитe сa oбнoвoм кaтeгoрисaних oбjeкaтa културe, 
прeмa утврђeним и вeрификoвaним кoнзeрвaтoрским eлaбoрaтимa, у првoм рeду нajугрoжeниjих 
aутeнтичних згрaдa у стaрoj чaршиjи Тeшњaр;  

− утврђивaњe aдeквaтнe, тj. прoмeнa нaмeнe и кoрисникa зa слaбo oдржaвaнe и нeмaрнo чувaнe 
oбjeктe вeликoг знaчaja. 

Приoритeти у зaштити прoстoрних културнo-истoриjских цeлинa и знaмeнитих мeстa jeсу: 
− рeвaлoризaциja, кaтeгoризaциja и спрoвoђeњe мeрa тeхничкe зaштитe цeлинe Бeбићa Лукe и 

њeнo укључивaњe у туристичку пoнуду града; 
− дифeрeнцирaњe прoстoрa прoглaшeнe зaштићeнe oкoлинe знaмeнитoг мeстa Брaнкoвинa 

(пoвршинe 77.0 ha) нa зoну нeпoкрeтнoг културнoг дoбрa и зoнe сa рaзличитим рeжимимa зaштитe 
прoстoрa, и тo: зoну зaштићeнe oкoлинe (I стeпeнa зaштитe), зoну сa прeлaзним рeжимoм 
кoришћeњa и изгрaдњe прoстoрa (II стeпeнa зaштитe) и ширу зoну зaштитe (III стeпeнa зaштитe), 
тaкo дa сe у зoни сa прeлaзним рeжимoм и у ширoj зoни зaштитe oмoгући рaзвoj пojeдиних 
aктивнoсти, кoнтрoлисaнa изгрaдњa туристичких и спoртскo-рeкрeaтивних сaдржaja, урeђeњe и  
oбнoвa пoстojeћих нaсeљa и рeгулaциja нeплaнскe изгрaдњe.    

У приoритeтe сe сврстaвa и прeдузимaњe aктивнoсти нa прeзeнтaциjи, туристичкoj интерпретацији и 
пoвeћaњу сaoбрaћajнe дoступнoсти културнoг нaслeђa и нa oчувaњу нaмeнe и oснoвних функциja 
нeпoкрeтних културних дoбaрa, у првoм рeду нaрoднoг грaдитeљствa. 

1.6.5.  ЗAШТИТA  OД  EЛEМEНТAРНИХ  НEПOГOДA, ПРИХВAТЉИВ  СEИЗМИЧКИ  РИЗИК  И  
OБEЗБEЂEЊE  ИНТEРEСA  ЗA  OДБРAНУ  ЗEМЉE  

Концепција коришћења и уређења простора у ванредним ситуацијама заснива се на примени 
следећих пропозиција: 
Војни комплекси са статусом „перспективан“ у Просторном плану се третирају као комплекси 
посебне намене. Око ових комплекса планираће се зоне просторне заштите, које су условљене 
наменом истих и прописују се због безбедности околине од војних комплекса и активности у њима, а 
у циљу заштите становништва и материјалних добара. Зоне око војних комплекса третирају се као 
простор са посебним режимом коришћења, уређења и изградње, а правилима уређења су 
дефинисане као: а) зоне забрањене изградње, које подразумевају потпуну забрану градње; б) зоне 
контролисане градње, где је за изградњу објеката обавезна претходна сагласност Министарства 
одбране; в) зоне ограничене градње, где је забрањена изградња објеката високоградње и обавезна 
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претходна сагласност Министарства одбране; и г) зоне просторне заштите, у којој је обавезна 
претходна сагласност Министарства одбране. 
За војне објекте са статусом „неперспективан“ и „Мастер план“ дефинисаће се пренамена, а 
предлаже се да приоритет буде јавна намена ових објеката (у функцији развоја јавно-социјалне 
инфраструктуре), а у складу са интересима локалне самопураве, Републике и других 
заинтересованих субјеката. Реализацији планских решења условљена је коначним регулисања 
имовинско правних односа са будућим власником или корисником.  
Према условима Директората цивилног ваздухопловства (бр. 716.07.0040.2012.0002, од 05.03.2012. 
године) дефинише се зона просторне заштите око аеродрома „Дивци“, у односу на референтну тачку 
аеродрома у радијусу од 2500m и висине 45m, као и прилазно-одлетна површ нагиба 4% и дужине 
2500m у односу на праг полетно-слетне стазе. Испод ове површи није дозвољена градња објеката 
чија висина продире корз наведену површ. Поред аеродрома у функцији безбедности летења су и 
два радио-навигациона уређаја. На удаљености од 600m од ових уређаја није дозвољено 
постављање објеката. Такође, за постављање објеката који могу да утичу на безбедност ваздушног 
саобраћаја (антенски стубови, димњаци, торњеви, далеководи и др.) неопходно је прибављање 
потврде Директората. 
Привредни субјекти на подручју Просторног плана припремиће планове деловања у случају 
технолошких акцидената (изливања технолошких вода, пожара, експлозија, емисије штетних гасова 
и др.) у сарадњи са градским институцијама и органима. Ово се посебно односи на постројење са 
SEVESO II листе ХК „Крушик“. 
Извршиће се зoнирaњe индустриjских кaпaцитeтa и склaдиштa сa oпaсним мaтeриjaмa вaн зoнa 
стaнoвaњa, у циљу спрeчaвaњa нaстajaњa технолошких aкцидeнaтa. 
Концептом полицентричног система насеља омогућено је очување дисперзног размештаја 
постојећих сеоских насеља, са истовременим јачањем централних функција тих насеља. Неопходно 
је утврдити процену ризика од поплава у насељима, а урбанистичком разрадом предвидети 
правила/ограничења градње и мере заштите. 
Аутономност пољопривреде обезбеђује биолошки безбедна храна произведена у аутономним 
погонима, под условом да се оствари планирана интеграција са индустријом и туризмом, као 
стимулативним организатором и потрошачем у доба мира. 
У изради плана заштите од пожара посебно ће се уважити следећи елементи: 
− предвиђена саобраћајна приступачност шумским подручјима биће реализована изградњом 

мреже јавних, службених и шумских путева (око 32 km), алпских ски-стаза и жичара, стаза за 
туристичка теренска возила бицикле и пешаке, рачунајући ове објекте истовремено и као 
противпожарне баријере које деле шуму на мање сегменте; 

− поред великих водоакумулација, плански ће се утврдити мрежа малих акумулација (укупно 4) на 
водотоцима уз постојеће и планиране колске путеве (јавне, службене и шумске) ради обезбеђења 
равномерног захвата воде за гашење пожара; и то у:ГЈ „Маљен“ река Паклешница, ГЈ „Маљен 2“, 
састав Буковске и Црне реке, ГЈ „Јеље Маглеш“, лугарница и ГЈ „МЈП“ Рекавица (граница 
одељења 91 и 93); 

− при пошумљавању нових површина (према шумским основама) распоредом противпожарних 
пруга (око 13 km) предвидеће се ће планске противпожарне баријере; и 

− успоставиће се редовно противпожарно осматрање. 
Обезбеђење планираног развоја саобраћаја и веза основни су услови за организовање активности у 
ванредним ситуацијама. У отежаним планинским условима саобраћања, посебно у вишим брдско-
планинским деловима подручја града, диференцирана мрежа јавних и локалних, службених и 
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осталих шумских путева и бројних туристичких стаза, допуњује се системом жичара, као важним 
елементом саобраћаја (жичаре могу да егзистирају на локалној електроенергији и резервним дизел 
агрегатима). Посебан допринос имаће тзв. „Гребенски пут Ваљевских планина“, као и пут Уб-
Бранковина-Осечина који су планирани Регионалним просторним планом Колубарског округа 
погођеног земљотресом и Нацртом Регионалног просторног плана Колубарског и Мачванског 
управног округа. 
У планирању система веза уважен је њихов посебан значај за издвојена планинска подручја, уз 
примену високофреквентних веза и обезбеђивање радио, ТВ и пријема интернета. Поред екстерних 
веза, предвиђен је развој система унутрашњих веза који има посебан значај у ванредним 
ситуацијама. 
Алтернативно водоснабдевање са високим степеном поузданости и ниским степеном повредивости 
треба омогућити јединственим системима, састављеним од повезаних сепаратних и већег броја 
локалних система. Обележиће се зона акцидената (поплавни таласи, поплаве и клизишта) увођењем 
система обавештавања и узбуњавања, као и планова реакција у случају ових појава. 
Аутономност снабдевањем енергијом у ванредним ситуацијама обезбеђује се коришћењем 
алтернативних извора: хидропотенцијала планинских водотока и геотермалних вода, биомаса, био-
гаса добијеног третманом билошке компоненте комуналног отпада и др. 
Према концепту развоја туризма, интенција је функционално интегрисање већине активности 
насеља (пре свега пољопривреде и мале привреде) и непосредно укључење у туристичку понуду, 
чиме се омогућава развој насеља и повећање броја сталних становника, мањим делом природном 
репродукцијом и већим делом досељавањем. Планирани јавни објекати и смештајни туристички 
садржаји могу се у ванредним ситуацијама употребити за потребе санитетског збрињавања и 
лечења, с обзиром да нису предвиђени у великим грађевинским концентрацијама и да су по правилу 
заклоњени морфолошким облицима и шумом.  
Заштита од зимских непогода у брдско-планинском делу (завејавање, лед, лавина, снегоизвале, 
ветроизвале и др.) и од летњих непогода (олуја, бујице праћене одронима и сл.) биће остварена 
изградњом и уређењем планираних садржаја супраструктуре и инфраструктуре, пошумљавањем и 
затрављивањем голети и предвиђеним водорегулацијама. 
Укупна заштита од елементарних непогода свих врста биће обједињена у јединствену службу 
осматрања, јављања и предузимања претходних интервенција. Неопходан предуслов за адекватну 
заштиту је институционална организованост, која ће бити територијално организована и 
дистрибуирана према обухвату простору који се штити. Од посебног значаја је успостављање 
јединственог информационог система о простору града (ГИС-а) као ефикасне мере и средства за 
планирање, управљање и усмеравање конкретних активности у ванредним ситуацијама. 
Пoлaзeћи oд сeзмичкe рejoнизaциje пoдручja града сa зoнaмa шeстoг дo oсмoг стeпeнa MKS скaлe, 
нajвeћoм рaспрoстрaњeнoшћу зoнe сeдмoг стeпeнa MKS (oкo 45% пoдручja) и мoгућим oдступaњимa 
у oквиру oснoвнoг стeпeнa зaвиснo oд рaспoрeдa и врстe стeнских мaсa, устaнoвљaвa сe oбaвeзa дa 
сe мeрe зaштитe инфрa и супрaструктурe у урбaнистичким плaнoвимa дeфинишу зa нивo зaштитe 
oсмoг стeпeнa, уз пoтрeбу изрaдe кaртe сeизмичкe микрoрejoнизaциje кao oснoвe зa изрaду пoсeбних 
мeрa зaштитe oд сeизмичкoг ризикa.  
Основна планска поставка је да се не може обезбедити потпуна заштита од земљотреса која би 
била економски прихватљива. Утврђује се концепт прихватљивог сеизмичког ризика заснован и 
смeрницe зa урбaнистичкo плaнирaњe и изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje из aспeктa прихвaтљивoг 
сeизмичкoг ризикa зa нaсeљa, индустриjскe и другe прoизвoднe кaпaцитeтe: а) утврђeни сeизмички 
хaзaрд бићe кoришћeн кao jeдaн oд критeриjумa зa дeфинисaњe нaмeнe пojeдиних зoнa и пoвршинa 
зa изгрaдњу и стeпeнa кoнцeнтрaциje физичких структурa у нaсeљимa, дeлoвимa нaсeљa и 
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вaннaсeљским кoмплeксимa и лoкaциjaмa; б) устaнoвићe сe критeриjуми зa пoтрeбe уoпштaвaњa 
oднoсa зeмљoтрeснoсти прoстoрa пojeдиних нaсeљa и бeзуслoвнe сeизмичкe бeзбeднoсти сa 
стaнoвиштa мaксимaлнo мoгућe рeaкциje пojeдинaчних oбjeкaтa; и в) примeњивaћe сe нoрмe и 
кoдeкси сeизмooтпoрнoг прojeктoвaњa. 
Пoлaзeћи oд прoцeњeнoг сeизмичкoг ризикa, устaнoвљaвajу сe oгрaничeњa зa рaзвoj, изгрaдњу и 
урeђeњe прoстoрa дифeрeнцирaнa прeмa услoвимa пoтрeсa, и тo: 
− oгрaничeнa сeизмooтпoрнa изгрaдњa зa услoвe пoтрeсa oд 80 MCS – у свим oбухвaћeним 

нaсeљимa изгрaдњa и зaмeнa oштeћeних нoвим oбjeктимa oгрaничaвa сe нa кaпитaлнe и oбjeктe 
вaн кaтeгoриje, чиja инвeстиoциoнa врeднoст трпи пoвeћaнe трoшкoвe сeизмooтпoрнe изгрaдњe; дoк 
сe изгрaдњa oстaлих oбjeкaтa услoвљaвa пoтврдoм oдгoвaрajућe рeвидoвaнe студиje 
oпрaвдaнoсти; a сaнaциja oштeћeних oбjeкaтa дoзвoљaвa пoд прoписaним услoвимa 
сeизмooтпoрнoг прojeктoвaњa; 

− сeлeктивнa сeизмooтпoрнa изгрaдњa зa услoвe пoтрeсa oд 70 MCS – у oбухвaћeним нaсeљимa 
изгрaдњa и зaмeнa oштeћeних нoвим oбjeктимa услoвљaвa сe пoтврдoм oдгoвaрajућe рeвидoвaнe 
студиje oпрaвдaнoсти; a сaнaциja oштeћeних oбjeкaтa дoзвoљaвa пoд прoписaним услoвимa 
сeизмooтпoрнoг прojeктoвaњa; и 

− кoнтрoлисaнa сeизмooтпoрнa изгрaдњa зa услoвe пoтрeсa oд 60 MCS – у oбухвaћeним нaсeљимa 
изгрaдњa нoвих, зaмeнa и сaнaциja oштeћeних oбjeкaтa дoзвoљaвa сe пoд прoписaним услoвимa 
сeизмooтпoрнoг прojeктoвaњa, бeз пoсeбних других oгрaничeњa. 

Утврђуjу сe слeдeћи oпшти принципи зa урбaнистичкo плaнирaњe и изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje 
из aспeктa прихвaтљивoг сeимичкoг ризикa зa инфрaструктурнe систeмe: 
− дoпуштeнa су oштeћeњa при нajjaчим зeмљoтрeсимa, уз oбaвeзу минимизирaњa ризикa oд 

хaвaриje кojи угрoжaвajу људскe живoтe;  
− утврђуje сe дoпуштeни нивo хaвaриje, oднoснo дoпуштeни прeкид рaдa и прихвaтљиви нивo 

oштeћeњa зa свaки инфрaструктурни систeм; и 
− oмoгућaвa сe eтaпнo успoстaвљaњe функциoнисaњa систeмa, уз услoв oбeзбeђeњa минимaлнoг 

нивoa њeгoвoг функциoнисaњa нeпoсрeднo нaкoн jaкoг зeмљoтрeсa. 
Тaбeлa 23. Прeпoрукe зa плaнирaњe инфрaструктурних систeмa из aспeктa   
                   прихвaтљивoг сeизмичкoг  ризикa 

Jaки зeмљoтрeс Умeрeни зeмљoтрeс Врстa 
инфрaструктурнoг систeмa интeнзивнa трeшњa или рaзлoми у нeким 

дeлoвимa систeмa 
умeрeнa трeшњa у нeким 

дeлoвимa 
Oснoвни рeзeрвoaр хaвaриja кoja нe угрoжaвa живoт људи бeз oштeћeњa 
Лoкaлни извoри зa гaш.пoжaрa нeoпхoднo снaбдeвaњe сe прeкидa бeз oштeћeњa Вoдoснaбдeвaњe 
Цeвoвoди oштeћeњa нивoa A oштeћeњa нивoa A 
Мoстoви, рaскрсницe мoгућa су пojeдинaчнa oштeћeњa бeз структурних oшт. Систeми  

Путeвa Путнa мрeжa oштeћeњa нивoa A oштeћeњa нивoa Б 
Eлeктрo-, гaсo- и 
тoплoвoди  oштeћeњa нивoa A1, 

бeз oпaснoсти oд пoжaрa oштeћeњa нивoa Б 

Oбjaшњeњe oзнaкa: oштeћeњe нивoa A je прeкид сигурнoг функциoнисaњa нa мaњe oд 20% пoвршинe (при нивoу A1 у тoку нeдeљe); 
oштeћeњe нивoa Б je прeкид сигурнoг функциoнисaњa нa мaњe oд 1% пoвршинe, кojи сe успoстaвљa у тoку нeкoликo сaти. 
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2. ПРОПОЗИЦИЈЕ  ПРОСТОРНОГ  РАЗВОЈА  ГРАДА  ВАЉЕВО 

2.1. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА 
Правила уређења и грађења утврђена Просторним планом (даље: правила) су усмеравајућа за 
израду и доношење урбанистичког плана предвиђеног у делу II 2.2.1.1. Просторног плана, изузев за 
генерални урбанистички план и планове генералне регулације за урбани центар Ваљево и за план 
генералне регулације за туристички центар Дивчибаре. 
Правила су обавезујућа за издавање локацијске дозволе на делу подручја Просторног плана 
обухваћеног шематским приказима уређења насеља, зоном мХЕ „Ровни” и у преосталој зони 
директне примене Просторног плана. 

2.1.1. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ЗА  ЗОНЕ  СА  ПОСЕБНИМ  РЕЖИМОМ  ЗАШТИТЕ 

2.1.1.1. Зоне заштите изворишта водоснабдевања и водотока 
У сливу акумулације „Стуборовни” Регионалним просторним планом Колубарског и Мачванског 
управног округа (Нацрт 2012) утврђени су следећи режими заштите и правила уређења и 
изградње простора у складу са Правилником о одређивању и одржавању зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/2008) за:  
1) Зону непосредне санитарне заштите (зона I) – забрањена је изградња објеката, коришћења 

простора и одвијања активности које нису у функцији водопривреде. Сви објекти у овој зони 
треба да се уклонe у складу са законом.  За потребе туристичко-рекреативног коришћења 
акумулације дозвољава се уређење приобаља за планиране пешачке и бициклистичке стазе, 
купалишта и пристане, са санитарно обезбеђеним објектима за дневни боравак посетилаца 
(мокри чворови, посуде за отпад, одморишта и видиковци са заклоном и сл). На акумулацији се 
могу користити пловила на електрични погон, весла и једра и одвијати спортски  риболов. У 
акумулацији је забрањен кавезни узгој рибе.  

2) Ужу зону санитарне заштите изворишта (зона II) – забрањена је изградња нових објеката који 
нису у функцији водопривреде. Дуж постојећих и планираних путева обавезна је изградња 
инфраструктуре (бетонске риголе) за прикупљање атмосферских вода са сепараторима нафтних 
деривата, од стране ЈП „Путеви Србије” за државне путеве или градске управе за општинске 
путеве. За потребе туристичко-рекреативног коришћења простора, дозвољава се уређење 
простора за пешачке и бициклистичке стазе, пристане и сл. У овој зони забрањена је употреба 
агрохемикалија, течног и чврстог стајњака. Стамбени и економски објекти пољопривредних 
домаћинстава изграђени у зони II могу да се задрже, односно легализују, под условом да за ове 
објекте надлежни органи водопривреде и електропривреде, као представници државе, реализују 
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода. Када је обезбеђено 
санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода, омогућава се 
реконструкција или замена постојећих стамбених и економских објеката за сопствене потребе 
пољопривредних домаћинстава новим објектима истих габарита. Остали постојећи објекти са 
дозволама у овој зони добијеним до доношења овог просторног плана задржавају се под условом 
да имају обезбеђено санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних вода и 
друге услове у складу са законом. Уколико наведено немају, ови објекти се могу задржати под 
условом да власници обезбеде санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање свих отпадних 
вода о свом трошку. Статус осталих објеката, постројења и активности у зони II биће утврђен 
након доношења Решења о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите и 
завршетка израде Елабората о зонама санитарне заштите изворишта (према чл. 5. и 28. 
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Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања). 

3) Ширу зону заштите изворишта (зона III) – успоставља се режим плански контролисане изградње и 
коришћења простора, који обезбеђује заштиту квалитета вода и здравствену исправност воде 
изворишта. У овој зони забрањено је неконтролисано депоновање комуналног и другог отпада, 
лоцирање и уређење депонија чврстог отпада, депоновање, складиштење и транспорт опасних 
материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде. Отпадне воде 
постојећих објеката, производних процеса, рударских и других радова морају се пречистити до 
прописане класе квалитета пре испуштања у реципијент. Није дозвољено грађење производних 
погона и других објеката, као ни обављање рударских и других радова чије отпадне воде садрже 
загађујуће материје или на било који начин угрожавају квалитет и режим вода. На том простору 
се могу реализовати мали индустријски (прерађивачки) погони (млекаре, пилане, печуркане, 
производња намештаја, и др), са „чистим” технологијама које немају чврсте или течне отпадне и 
опасне материје. Дозвољена је реализација ски-стадиона „Повлен“. Могу се градити, доградити, 
реконструисати и задржати постојећи објекти (стамбени, верски, јавних служби, туристички, 
терцијарних делатности и објекти пољопривредних домаћинстава) под условом санитарног 
безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода, тј. уређења непропусних септичких јама 
и организовањем службе која ће се старати о њиховом пражњењу (по принципу обавезности, без 
захтева корисника) и одвожењу до ППОВ. 

Решење о одређивању зона санитарне заштите, односно Елаборат о зонама санитарне заштите 
изворишта, којим ће се проценити утицај објеката, постројења и активности на здравствену 
исправност воде на изворишту, донеће надлежни министар по хитном поступку. 
За све остале објекте Регионалног Колубарског система из дела II 1.5.2.1.1. Просторног плана 
примењују се режими заштите и правила уређења и изградње простора утврђена Просторним 
планом подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни”.  

 

Заштита водног земљишта (ВЗ) спроводи се на начин који је дефинисан Просторним планом 
Републике Србије и Законом о водама. Зона ВЗ дуж река захвата површину коју обухвата успор од 
тзв. стогодишње велике воде, увећану за појасе дуж обе обале ширине по 20÷50 m, зависно од 
положаја објеката и заштитних система. За нерегулисане водотоке се до завршетка картирања свих 
зона које се плаве великим водама вероватноће до 1% успоставља водно земљиште на појасу 
ширине 10 m дуж обала водотока. За ВЗ дуж водотока утврђују се следећа правила уређења и 
изградње простора: 
1) забрањена је градња било каквих сталних објеката и легализација постојећих објеката, осим 

хидротехничких објеката, али се може користити за пољопривредну производњу, плантажне 
засаде (шуме, воћњаци, виногради) и спортско-рекреативне отворене површине; 

2) не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и инфраструктурних система; у случају да је 
неопходна изградња појединих деоница инфраструктурних система са подужним положајем 
трасе иста се условљава извођењем линијских одбрамбених система за заштиту од поплавних 
вода вероватноће 0,5%; 

3) на преласку плавних зона објекти линијских и комуналних инфраструктурних система 
(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо 
тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња 
велика вода); 

4) регулацију река у зони насеља поред функционалних критеријума треба примерити и урбаним, 
естетским и другим условима, који омогућавају складно повезивање насеља са акваторијом; дуж 
обала река се мора оставити слободан простор од најмање 7 m ширине; 
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5) због феномена стварања ерозионе јаме у кориту при проласку поводња, сви стубови на 
мостовима и другим грађевинама, крилни и потпорни зидови дуж путева у рекама морају да буду 
фундирани на стенској маси, испод речног наноса; и 

6) експлоатација грађевинског материјала из водотока дозвољена је само уз одговарајућу пројектну 
документацију којом се пројекат експлоатације потпуно усаглашава са пројектима регулације река 
на ширим потезима, и уз обављање стриктног надзора по принципима као да се изводе радови на 
регулацији реке. 

2.1.1.2. Зоне заштите природних добара 
Зa зaштићeнa прирoднa дoбрa устaнoвљeни су рeжими I дo III стeпeнa зaштитe, који се спроводе у 
складу са одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10).  
Режими заштите, уређења и изградње на простору Ваљевских планина утврдиће се просторним 
планом за предметно подручје посебне намене, а за Таорска врела актом о утврђивању статуса 
заштићеног подручја.  

2.1.1.3. Зоне заштите непокретних културних добара 
За Цркву брвнaрa у Миличиници утврђене су три зоне заштите са различитим режимима уређења и 
коришћења простора у делу II 1.6.4.2.5. Просторног плана. Уређење и изградња простора у зонама 
са различитим режимима заштите за Бранковину утврђује се планом генералне регулације, a зa 
непокретна културна добра на грађевинском подручју урбаног центра Генералним урбанистичким 
планом Ваљева. 
Утврђивање заштићене околине за остала категорисана и непокретна културна добра којима ће бити 
утврђен статус и категоризација, одредиће се установљавањем следећих зона са различитим 
режимима заштите и правилима уређења и изградње простора, и то: 
1) зона I степена заштите, то јест зона заштићене околине непокретног културног добра која ужива 

исти статус заштите као добро, са режимом строго контролисане изградње и уређења простора 
којим је: 
− забрањена изградња објеката који нису у функцији заштите и презентације културног добра; 
− дозвољено коришћење, одржавање и, евентуално, реконструкција објеката у оквиру постојећих 
габарита и уз сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе; 

− простор се уређује, опрема комуналном инфраструктуром и одговарајућим мобилијаром у 
складу са захтевима заштите и презентације непокретног културног добра; и 

− дозвољен досадашњи начин коришћења пољопривредног земљишта и радови на уређењу 
шума који нису у колизији са заштитом и презентацијом непокретног културног добра и 
очувањем предеоног лика заштићеног простора; 

2) зона II степена заштите чини просторну целину са I зоном заштите у оквиру предеоног лика 
ближе перцепције (до најближих визуелних препрека у окружењу), коју штити од негативних 
утицаја окружења и омогућава презентацију непокретног културног добра, има режим ограничене 
и строго контролисане изградње и уређења простора којим је: 
− дозвољена реконструкција и одржавање постојећих, изузетно и изградња нових стамбених и 
помоћних објеката за пољопривредну производњу сталних становника насеља и то искључиво 
на постојећим изграђеним парцелама, у складу са условима надлежног завода за заштиту 
споменика културе и одговарајућим урбанистичким планом; 
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− дозвољен саобраћајни приступ и организовање пункта за прихват посетилаца и службених 
лица, са пратећим садржајима за презентацију непокретног културног добра и уређеним 
стазама за пешачко кретање посетилаца; и 

− омогућено формирање етнопарка с постојећим (заштита in situ), пренетим и/или репликама 
објеката народног градитељства; 

3) зона III степена заштите, то јест шира зона заштите, која обухвата простор амбијенталне и/или 
предеоне целине у којој се непокретно културно добро налази, има режим селективне и 
контролисане изградње и уређења простора којим је дозвољен: 
− развој активности комплементарних заштити непокретног културног добра; 
− промена намене и начина коришћења пољопривредног и шумског земљишта уколико се не 
ремети очување предеоног лика; 

− изградња приступних и рехабилитација и реконструкција постојећих путева и саобраћајница у 
насељу, као и уређење различитих врста стаза за кретање посетилаца, излетника и туриста 
(излетничке, панорамске, планинарске, маунтинбајк и друге стазе) са видиковцима; 

− изградња туристичких, спортско-рекреативних, стамбених, пољопривредних и других објеката у 
функцији развоја културолошког и руралног туризма и обнове постојећих насеља на основу 
одговарајућег урбанистичког плана. 

Ни у једној од наведених зона није дозвољена површинска експлоатација минералних сировина. 
До установљавања наведених зона са различитим режимима заштите и правилима уређења и 
изградње простора, примењују се oпштe мeрe и услoви зaштитe и кoришћeњa непокретних 
културних добара и њихове зaштићeнe oкoлинe из дела II 1.6.4.2. Просторног плана. 

2.1.1.4. Заштитни појасеви у коридорима инфраструктурних система 
2.1.1.4.1. Ширина појасева регулације 
Појас регулације јесте путно земљиште и земљишни појас других објеката инфраструктурних 
система. 
Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за: 
1) јавне путеве (у складу са одељком .5.3. у Прилогу 2. Правилника о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута) 
− државни пут IБ реда ширине око 25.0 m (минимална ширина коловоза је 7,70 m без издигнутих 
ивичњака, односно 7,0 m са издигнутим ивичњацима); 

− државни пут II реда ширине око 20.0 m (минимална ширина коловоза је 7,10 m без издигнутих 
ивичњака, односно 6,50 m са издигнутим ивичњацима); 

− општински јавни пут ширине око 15.0 m (минимална ширина коловоза је 5,90 m без издигнутих 
ивичњака, односно 5,50 m са издигнутим ивичњацима);  

2) железничку пругу 
− једноколосечну пругу ширине око 16.0 m; и 

3) електроенергетску мрежу 
− далековод 110 kV ширине 8-10.0  m. 

Утврђују се следећа правила уређења појаса регулације јавног државног пута I/II реда и општинског 
јавног пута: 
1) на ванградским путним правцима у изграђеном простору насеља ван коловоза јавног пута изводи 

се: аутобуско стајалиште најмање ширине 3.0 m (у складу са чланом 2. Прилог 2. део 5.2.1. 
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Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута),  обострани тротоари с ивичњацима најмање ширине од по 
1.5 m, а само изузетно једнострани тротоар ширине два и више метара, прикупљање и 
каналисање атмосферских вода с коловоза; док се ван изграђеног простора насеља изводе 
обостране банкине ширине по 1.5 m с тврдим застором; 

2) у складу с локалним условима и потребама у саобраћајном профилу јавног општинског пута 
смешта се бициклистичка стаза ширине 1.0 m за једносмеран или 2.0 m за двосмеран саобраћај 
са заштитном траком минималне ширине 1.75 m; или се у слободном профилу саобраћајнице 
смешта бицклистичка стаза ширине 1.5 m за једносмеран или 2.5 m за двосмеран саобраћај (у 
складу са одељком 5.2. у Прилогу 2. Правилника о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута); 

3) саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и сагласности управљача 
државним путевима, преко реконструисаних постојећих саобраћајних прикључака јавних 
општинских путева (управно на државни пут), преко сервисне саобраћајнице или насељске мреже 
саобраћајница, на минималном растојању од 3000 m на државним путу I реда, 1000 m на 
државном путу II реда, 400 m на јавном општинском путу (у складу са одељком 6.1.3. у Прилогу 1. 
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута); или се предметна деоница државног пута у изграђеном 
простору насеља предлаже за јавни пут у насељу на основу овог плана или одговарајућег 
урбанистичког плана; 

4) у складу с локалним условима и потребама у изграђеном простору насеља између тротоара и 
границе појаса регулације подиже се дрворед, тако да не омета прегледност јавног пута и не 
угрожава безбедност саобраћаја. 

2.1.1.4.2. Врсте и ширине заштитних појасева 
Ширина заштитних појасева траса и објеката у коридорима (линијских и комуналних) 
инфраструктурних система утврђена је на основу одредби закона и прописа донетих на основу 
закона и применом следећих критеријума: 
1) утврђивања безбедоносног растојања од трасе и објеката инфраструктурног система ради 

заштите окружења од негативних утицаја на животну средину, у првом реду од буке, 
аерозагађења и акцидената; и 

2) обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији трасе и објеката инфраструктурног 
система од негативних утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње, 
неконтролисаног одлагања отпада и других активности које могу да угрозе безбедност, 
функционисање и одржавање инфраструктурног система. 

Установљавају се следећи обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних 
инфраструктурних система на подручју Просторног плана: 
1) непосредни појас заштите – простор заштитног појаса од: 

− ивице појаса регулације пута ширине 20.0 m за државни пут IБ реда, 10.0 m за државни пут II 
реда, 5.0 m за јавни општински и некатегорисан пут; 

− осе железничког колосека ширине 50.0 m; 
− осе далековода од 110 kV ширине 5.75 m и 35 kV и 10 kV ширине 5.0 m;  
− осе магистралног гасовода ширине 30.0 m и доводно разводног гасовода ширине 20.0 m; и 
− осе оптичког кабла ширине један метар; 

2) шири појас заштите – простор контролисане изградње од границе непосредног појаса 
заштите/заштитног појаса: 
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− ширине 20.0 m за државни пут IБ реда, 10.0 m за државни пут II реда и 5.0 m за јавни општински 
пут; 

− ширине 15.0 m за железничку пругу; 
3) појасеви заштите животне средине од утицаја инфраструктурног система: 

− појас I степена загађења – са веома великим еколошким оптерећењем животне средине, због 
емисија аерозагађења, повећане буке и загађивања земљишта, поклапа се са непосредним 
појасима заштите инфраструктурних система; 

− појас II степена загађења – са великим еколошким оптерећењем животне средине због 
повећане буке и загађивања земљишта поклапа се са ширим појасима заштите јавних путева. 

Ширина заштитних појасева јавних путева усклађиваће се са њиховом категоризацијом у државне и 
општинске путеве. 
Ширина заштитних појасева инфраструктурних система је обавезна до њиховог редефинисања 
израдом одговарајућег урбанистичког плана. 

2.1.1.4.3. Режими заштите с правилима изградње и  
уређења заштитних појасева 

Режими заштите с правилима изградње и уређења простора за заштитне појасеве у коридорима 
инфраструктурних система на подручју генералног урбанистичког плана и планова генералне 
регулације за урбани центар Ваљево, као и плана генералне регулације за туристички центар 
Дивчибаре утврђују се тим урбанистичким плановима. 
Утврђују се следећи режими заштите с правилима изградње и уређења простора за заштитне 
појасеве у коридорима инфраструктурних система на подручју града: 

 

Непосредни појас заштите 
У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система 
– државних и општинских јавних путева, као и некатегорисаних путева који повезују изграђене 
целине у атару истог и суседних насеља или чине саобраћајну мрежу насеља, затим железничке 
пруге, далековода, гасовода и оптичких каблова, успоставља се режим ограничене и строго 
контролисане изградње и уређења простора. 
Утврђују се следећа основна правила уређења и изградње непосредног појаса заштите: 
1)  забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се штити, тј. 

легализација, реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових привредних, 
стамбених и других објеката; 

2)  дозвољава се изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у 
функцији инфраструктурног система; 

3) могу се постављати планиране паралелно вођене трасе осталих инфраструктурних система, 
објеката и постројења на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа 
донетих на основу закона, а под условима и на начин који утврди надлежно јавно предузеће, 
односно управљач јавног инфраструктурног система; и 

4) изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја 
инфраструктурног система на животну средину (дрвореди на деоници пута у насељу, заштитно 
зеленило, заштитне баријере од буке, каналисање и пречишћавање атмосферских вода с 
коловоза пута, каналисање оборинских вода у депресијама поред инфраструктурног система и 
др.); као и потребне мере заштите инфраструктурног система (нпр. пута – снегобрани, 
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ветробрани и др.) на удаљењу које се утврђује према условима безбедног функционисања и 
одржавања инфраструктурног система. 

Утврђују се следећа посебна правила уређења и изградње непосредног појаса заштите за: 
1) јавне путеве 

− легализација и реконструкција постојећих објеката у изграђеном простору насеља поред пута 
може се одобрити само изузетно на основу одговарајуће техничке документације за доградњу, 
реконструкцију и/или рехабилитацију постојећег пута, односно техничке документације за 
изградњу нове деонице пута, на основу шематског приказа уређења насеља или на основу 
одговарајућег урбанистичког плана; 

2) енергетске и телекомуникационе системе 
− забрањује се сађење биљака чији корен има дубину већу од једног метра у појасу заштите 
оптичког кабла; и 

− у начелу се не дозвољава сађење дрвећа испод далековода, док се постојећа стабла могу 
задржати уколико је задовољена сигурносна удаљеност вода од минимум 3 m од било ког дела 
стабла. 

Шири појас заштите 
У ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – 
државних и општинских јавних путева и железничке пруге, успоставља се режим селективне и 
контролисане изградње и уређења простора. 
Утврђују се следећа основна правила уређења и изградње ширег појаса заштите: 
1) дозвољава се изградња објеката, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих и 

изградња нових објеката на основу шематског приказа уређења насеља или на основу 
одговарајућег урбанистичког плана, с тим да је за повећање густине насељености, степена 
изграђености и заузетости површина, у првом реду за изградњу стамбених и објеката јавне 
намене, предуслов предузимање мера заштите на основу процене утицаја и ризика од 
инфраструктурног система на животну средину; 

2) сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису постављени у непосредном 
појасу заштите смештају се у ширем појасу заштите на минималном међусобном растојању на 
основу закона и прописа донетих на основу закона;  

3) изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја 
инфраструктурног система на животну средину (заштитно зеленило, заштитне баријере од буке, 
каналисање оборинских вода у депресијама поред инфраструктурног система и др.), као и потребне 
мере заштите инфраструктурног система које нису реализоване у непосредном појасу заштите. 

Утврђује се следеће посебно правило уређења и изградње ширег појаса заштите за јавне путеве: 
1) забрањено је отварање рудника, каменолома, депонија отпада и постројења која су извори 

загађивања животне средине; и 
2) у ширим заштитним појасевима између пута и другог инфраструктурног система забрањује се 

изградња објеката који нису у функцији тих инфраструктурних система, тј. забрањује се 
легализација, реконструкција и доградња постојећих и изградња нових привредних, стамбених и 
осталих објеката. 
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2.1.2. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА  ЗА 
НАСЕЉСКУ  МРЕЖУ  САОБРАЋАЈНИЦА 

На грађевинском подручју насеља развија се насељска мрежа саобраћајница која се, у складу са 
функцијама и развојним потребама насеља, сегрегира по следећим категоријама: сабирне улице, 
стамбене улице и колскопешачке улице. 
Ширина регулације за сабирне улице износи најмање 9 m (1.5+6.0+1.5), а за стамбене улице 
најмање 7 m (1.0+5.0+1.0). 
Нивелација, примењени радијуси кривина и падови се усаглашавају са стандардима и прописима за 
ову врсту саобраћајница. Максимални подужни нагиб за све улице износи 12%. Минимална ширина 
тротоара је један метар. Одводњавање се решава гравитационим отицањем површинских вода 
(подужним и попречним падом саобраћајница). 
Насељске саобраћајнице и друге јавне површине морају бити приступачне особама са 
инвалидитетом и отежаним кретањем. 

2.1.3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ОБЈЕКАТА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ 
У делу 1.3.3. овог Просторног плана предвиђена је изградња објеката предшколских установа (у 
Ваљеву, Петници, Попучкама и Дивцима), и реконструкција и модернизација постојећих објеката 
основног образовања на руралном подручју града. 
За обезбеђење простора за јавне намене у домену предшколског васпитања и образовања 
примениће се следећи стандарди у планирању капацитета: 

 

Обухват деце Бруто развијена  
грађевинска површина 

Површина слободног  
простора 

Минимум 30% деце узраста 1–5,5 година 
за јаслени и вртићки програм 
100% деце узраста 5,5–6,5 година за 
припремне групе за основну школу 

6.5-7.5 m2/детету 15-25 m2/детету 
(мин 100 m2) 

Основна правила, критеријуми и нормативи које треба да испуне постојећи и планирани објекти и 
грађевинске парцеле дечјих установа јесу: (а) доступност локације или специјализованог превоза 
корисницима треба ускладити са законом утврђеним условима и нормативом; (б) пешачки пут детета 
од места становања до предшколске установе не сме бити прекидан саобраћајницама с великим 
интензитетом промета; (ц) уколико се дечије установе граде или смештају у делу објеката друге 
намене (претежно стамбених и стамбено-пословних), тада се обавезно осигурава засебан простор 
на грађевинској парцели од најмање 5 m2 по детету за боравак и игру деце на отвореном; и 
(д) одговарајући ниво инфраструктурне опремљености грађевинске парцеле и објекта предшколске 
установе подразумева: електроенергетску и телефонску мрежу, јавни водовод или хигијенски 
исправно локално извориште воде, канализациону мрежу или прописно изграђену септичку јаму; 
најмање један тоалет на 15 корисника; грејање и механичко проветравање уколико је природно 
проветравање недовољно. 
За обезбеђење простора за јавне намене у домену основног образовања примениће се следећи 
стандарди у планирању капацитета: 

 

Обухват деце Бруто развијена  
грађевинска површина 

Површина слободног  
простора 

Напомена 

100% деце узраста 7–14 
година 6.0–8.0 m2/ученику 15–20 m2/ученику 

(мин 100 m2) За рад у једној смени 
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Приликом реконструкције постојећих и изградње нових основних школа одговарајући ниво 
инфраструктурне опремљености грађевинске парцеле и објекта основне школе подразумева: 
електроенергетску и телефонску мрежу, јавни водовод или хигијенски исправно локално извориште 
воде, канализациону мрежу или прописно изграђену септичку јаму; најмање један тоалет на 15 
корисника (одвојено за ученике и ученице); грејање и механичко проветравање уколико је природно 
проветравање недовољно. 
Под претпоставком да се врста и број школа (утврђених Уредбом о мрежи средњих школа у 
Републици) неће мењати до краја планског периода, следећи стандарди ће се примењивати за 
реконструкцију и доградњу постојећих средњих школа: (а) 10 m2/ученику нето површине објекта; 
(б) 20-25 m2/ученику отвореног простора; и (ц) недостајуће спортске дворане и отворени спортски 
терени средњих школа димензионисаће се према броју ученика и омогућиће се приступ и 
коришћење грађанима, спортским удружењима и другим корисницима. 
Просторним планом предвиђена је на руралном подручју града реконструкција и модернизација 
постојећих објеката здравствених станица и амбуланти. Код реконструкције и доградње постојећих и, 
евентуалне, изградње нових здравствених објеката потребан простор за обављање здравствене 
делатности димензионише се према нормативима простора који је неопходан за рад изабраног 
доктора за поједине здравствене услуге, и то минимум: (а) 120 m2 за рад изабраног доктора за 
одрасле; (б) 130 m2 за рад изабраног педијатра; (ц) 100 m2 за рад изабраног гинеколога; и (д) 40 m2 
за рад изабраног стоматолога. 
Предвиђенa је реконструкција постојећих објеката домова културе, могућност изградње нових 
објеката социјалне заштите, а према указаној потреби и изградња нових мултифункционалних 
објеката јавне намене (култура, образовање, социјална заштита, спорт и сл.) у микроразвојним 
центрима на руралном подручју града. 
Објекти јавне намене из претходних ставова могу да се граде у зонама са претежно стамбеном и 
пословном наменом, као и на постојећим и планираним парцелама за јавне намене утврђеним 
шематским приказима уређења насеља. 
За изградњу свих нових и доградњу постојећих објеката јавне намене обавезна је израда 
урбанистичког пројекта. У случају фазне изградње урбанистички пројекат се ради за целину 
комплекса са јасно назначеним фазама изградње које се могу реализовати на начин да свака фаза 
може да функционише самостално и као део целине. 
Oсновна општа правила уређења и грађења за објекте јавне намене у области предшколског и 
основног васпитања и образовања, здравствене и социјалне заштите и културе јесу: 
1) минимална површина парцеле за објекат јавне намене је 4.0 ара; 
2) тип објекта зависи од његове функције и услова на локацији, али је претежно слободностојећи 

објекат на парцели; 
3) максимални индекс заузетости је 30%; 
4) максимални индекс изграђености је 1.0; 
5) постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, а за нове објекте минимално 

растојање грађевинске од регулационе линије износи 5.0 m; 
6) најмања удаљеност објеката јавне намене од објеката на суседним парцелама износи пола 

висине суседног објекта, али не мање од 5.0 m; 
7) растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле износи на делу бочног 

дворишта претежно северне оријентације минимално 3.5 m, односно на делу бочног дворишта 
претежно јужне оријентације минимално 4.0 m; 

8) максимална висина објекта је 12.0 m (од коте приземља до слемена); 
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9) у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање и гаражирање возила, 

изван површине јавног пута. 
Спортска игралишта (терени за све врсте спортских и рекреативних активности на отвореном) са 
пратећим садржајима (трибинe, санитарни чворови, свлачионице, клубске просторије) могу се 
градити у микроразвојним центрима и на парцели објекта основног образовања. На постојећој 
грађевинској парцели, односно одговарајућој катастарској парцели може се дозволити изградња 
спортског игралишта на основу овог Просторног плана, ако се обезбеђује: уређење целог комплекса, 
постављање пратећих садржаја, подизање заштитног зеленила (тако да ствара сенку на јужним 
експозицијама и да служи као заштита од саобраћаја, ветра и активности на суседним парцелама), 
уређење простора око игралишта, обезбеђење колског прилаза игралишту и паркинг простора. За 
изградњу нових, реконструкцију и доградњу осталих објеката спорта и рекреације обавезна је израда 
одговарајућег урбанистичког плана. 
Сви објекти јавне намене морају бити приступачни особама са инвалидитетом и отежаним кретањем. 

2.1.4. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ОБЈЕКАТА  СТАМБЕНЕ  И  ПОСЛОВНЕ  НАМЕНЕ 
Зa свe случajeвe кojи сe нe мoгу пoдвeсти пoд прaвилa утврђeнa у делу 2.1.4. овог Прoстoрног плaна 
примeњуjу сe oдрeдбe Прaвилникa o oпштим правилима за пaрцeлaциjу, регулацију и изградњу 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 50/2011).  
Правила уређења и грађења односе се на формирање грађевинских парцела и изградњу нових 
објеката, доградњу и реконструкцију постојећих објеката стамбене, стамбено-пословне и пословне 
намене. Објекти пословне намене су компатибилни са становањем и могу се градити у зонама 
претежно стамбене намене. Пословне намене су намене које немају негативног утицаја на животну 
средину, као што су: пружање интелектуалних услуга, технички и други сервиси, трговина, 
угоститељство, традиционални занати и сличне пословне намене. 
Правила парцелације и изградње, индекс заузетости, индекс изграђености и висинска регулација 
важе за сваку појединачну грађевинску парцелу.  

2.1.4.1. Величина и облик парцеле 
Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. Парцеле се могу формирати за: 
слободностојеће објекте, двојне објекте, објекте у низу и полуатријумске објекте. 
Облик и величина парцеле за постојеће изграђене објекте, нове објекте и објекте за доградњу или 
реконструкцију одређује се тако да се на њима могу изградити објекти у складу са правилима 
парцелације и изградње. 
Табела 24. Величина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте 

 Намена и типологија изградње Минимална 
површина парцеле 

Оптимална 
површина парцеле 

1. Становање – непољопривредно домаћинство 5.0 а 10.0 а 
1.1 Постојеће становање – непољопривредно домаћинство постојећа 10.0 а 
2. Становање – мешовито домаћинство 6.0 а 15.0 а 

2.1 Постојеће становање – мешовито домаћинство постојећа 15.0 а 
3. Становање – пољопривредно домаћинство 8.0 а 20.0 а 

3.1 Постојеће становање – пољопривредно домаћинство постојећа 20.0 а 
4. Пословна намена 8.0 а 20.0 а 

4.1 Стамбено-пословна намена (70%:30%) 6.0 а 15.0 а 
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Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више катастарских 
парцела без ограничења (површине) величине парцеле. Дозвољава се деоба катастарских парцела 
до утврђеног минимума за формирање нових грађевинских парцела. 

2.1.4.2. Индекс заузетости 
Дозвољена је изградња до индекса заузетости датог у табели 25. 
Табела 25. Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 

 Намена и типологија изградње Максимални индекс заузетости 
1. Становање – непољопривредно домаћинство 30% 

1.1 Постојеће становање – непољопривредно домаћинство 30% или постојећи* 
2. Становање – мешовито домаћинство 40% 

2.1 Постојеће становање – мешовито домаћинство 40% или постојећи* 
3. Становање – пољопривредно домаћинство 50% 

3.1 Постојеће становање – пољопривредно домаћинство 50% или постојећи* 
4. Пословна намена 80% 

4.1 Стамбено-пословна намена (70%:30%) 60% 
* уколико је већа од планиране 

2.1.4.3. Индекс изграђености 
Дозвољена је изградња до индекса изграђености утврђеног у табели 26. 
Табела 26. Максималан индекс изграђености парцеле  

 Намена и типологија изградње Максимални индекс изграђености 
1. Становање – непољопривредно домаћинство 0.8 

1.1 Постојеће становање – непољопривредно домаћинство 0.8 или постојећи* 
2. Становање – мешовито домаћинство 0.8 

2.1 Постојеће становање – мешовито домаћинство 0.8 или постојећи* 
3. Становање - пољопривредно домаћинство 1.0 

3.1 Постојеће становање – пољопривредно домаћинство 1.0 или постојећи* 
4. Пословна намена 1.0 

4.1 Стамбено-пословна намена (70%:30%) 1.0 
* уколико је већа од планиране 

2.1.4.4. Грађевинска линија 
Растојање грађевинске линије од регулационе линије износи 5.0 m, осим на делу државног пута IБ 
реда када износи 20.0 m, односно II реда 10.0 m, осим уколико је предметни пут проглашен 
насељском саобраћајницом од стране надлежног органа. 
Уколико се нови објекат гради као замена за постојећи објекат, поставља се у складу са планираним 
грађевинским линијама, односно правилима изградње овог Просторног плана. 

2.1.4.5. Регулациона линија 
Није дозвољено грађење између регулационе и грађевинске линије. 
Све објекте затечене у појасу између две регулационе линије или на површинама за јавне намене 
где овим Просторним планом није дозвољено грађење (јавне површине и јавне зелене површине) 
приликом реализације плана, односно применом правила изградње из овог плана, порушити у циљу 
заштите јавног интереса. 
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2.1.4.6. Међусобна удаљеност објеката 
Објекти на парцелама се постављају на прописаном растојању из овог Просторног плана из разлога 
противпожарне заштите, заштите од обрушавања снегова и атмосферских вода, урбанистичке и 
архитектонске регулације простора. 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: (1) као слободностојећи – објекат не 
додирује ниједну линију грађевинске парцеле; (2) у непрекинутом низу – објекат на парцели додирује 
обе бочне линије грађевинске парцеле; и (3) у прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле. 
Објекти на истој грађевинској парцели се постављају: 
− на растојању од минимум 5.0 m од зида до зида за стамбене намене, с тим да стреха не сме да 

прелази 1.0 m; 
− на растојању од минимум 6.0 m од зида до зида за стамбено-пословне и пословне намене, с тим 

да стреха не сме да прелази 1.0 m; 
− за постојеће објекте минимално растојање може бити 4.0 m од зида до зида, с тим да стреха не 

сме да прелази 1.0 m. 
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од границе грађевинске 
парцеле је за: 
− објекте стамбене намене – слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 

1.5 m и на делу бочног дворишта јужне орјентације 2.5 m; двојне објекте и објекте у прекинутом 
низу, и први и последњи објекат у непрекинутом низу на бочном делу дворишта 4.0 m; 

− објекте пословне и стамбено-пословне намене на бочном делу дворишта 5.0 m. 

2.1.4.7. Висина објеката и делова објеката 
Висина објекта стамбене намене не може да буде већа од П + 1 спрат + По (поткровље без 
могућности формирања мансарде или вишеспратних нивоа).  
Висина објекта за стамбено-пословне намене не може да буде већа од П + 2 спрата + По 
(поткровље без могућности формирања мансарде или вишеспратних нивоа). 
На објектима стамбене и стамбено-пословне намене подрумске просторије се могу градити уколико 
не постоји геолошке или хидротехничке сметње; максимална висина видне подрумске етаже на 
нижем делу објекта износи 1.0 m. Висина фасадног платна (до кровне стрехе) може бити једнака или 
мања од ширине фасадног плана објекта. Висина венца новог објекта обавезно се усклађује са 
венцем суседног објекта. Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1.6 m. 
Висина објекта за пословне намене не може да буде већа од 16.0 m (од коте приземља до коте 
слемена за кос кров, или до коте венца за раван кров). 

2.1.4.8. Енергетска ефикасност објеката 
У изградњи свих нових и реконструкцији постојећих објеката поштоваће се принципи енергетске 
ефикасности. 
Енергетска ефикасност свих објеката који се граде, реконструишу, дограђују, обнављају, адаптирају 
и санирају (стамбене, јавне, пословне, туристичке, спортско-рекреативне, услужне и друге намене, 
културна добра и објекти у њиховој заштићеној околини и други објекти који користе енергију) 
утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 61/11). 
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2.1.4.9. Габарит, спољни омотач и кров објекта 
Утврђују се следећа правила за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката заснована на 
очувању предела и традиционалног начина изградње и уређења простора:  
− обавезно је прилагођавање изградње објеката и уређења парцела у и ван грађевинског подручја 

насеља предеоном лику подгорине, долинског и брдско-планинског подручја;  
− примењује се традиционалнан начин организације и уређења парцела и концепција изградње 

објеката прилагођена потребама корисника и усаглашена са архитектуром традиционалног 
народног градитељства; 

− примењују се локални грађевински материјали за изградњу објекта, бело кречене површине 
зидова, камен (сокла, подзид, облога подрумског зида) и дрво (столарија, трем и кровна стреха) у 
обради фасадних планова; и, по правилу, цреп и ћерамида за кровни покривач; 

− примењује се једноставан габарит објекта постављен у складу са морфологијом терена без 
ремећења постојеће нивелације; 

− по правилу се примењује трем у приземљу стамбеног и стамбено-пословног објекта, а избегава 
примена тераса и балкона на спрату; 

− по правилу се примењује четвороводни кров са: нагибом до 45%, најмањим дозвољеним углом 
од 25 степени и испадом стрехе већим од 1.0 m, због заштите објекта од снегова. Четвороводни 
кров се примењује у фронту свих саобраћајница, без обзира на процентуалну заступљеност 
објеката са двоводним кровом. За изградњу објекта са двоводним кровом правац пружања 
кровних површина према саобраћајници одређује се на основу заступљености подужног правца 
или калкана на постојећим објектима у фронту саобраћајнице који је већи од 70%; 

− максимални еркери и испади на објектима могу да буду до 1.2 m, на висини од минимум 3.0 m од 
терена. Уколико је еркер већи од ове димензије, усклађује се према грађевинској линији, односно 
граници парцеле; 

− зидови подрумских етажа, сутерена или подзида који су видни, обрађују се облогом од камена. 
Није дозвољена употреба бетонских зидова као завршне облоге;  

− обавезна је топлотна изолација нових и реконструисаних објеката по спољњем омотачу (фасада, 
под и кров) и унутрашње степениште у спратним објектима. 

2.1.4.10. Ограде 
Ограђивање парцеле се не препоручује. Забрањује се ограђивање пуном/зиданом оградом. 
За парцеле стамбене и стамбено-пословне намене висина транспарентне, парапетне или живе 
ограде и капије не може да прелази 1.2 m. 
За парцеле пословне намене висина транспарентне или живе ограде не може да прелази 1.8 m.  
Транспарентном оградом се сматра она која има минималну прозирност од 25%. 

2.1.4.11. Приступ парцели 
Приступ парцели се обавезно обезбеђује на један од три начина, према могућностима на свакој 
појединачној постојећој парцели, и то: 
− директним излазом на насељску саобраћајницу или јавни пут; или 
− преко приватних прилаза; или 
− путем уговора о службености. 
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Право приватних прилаза или путем уговора о службености (друга и трећа алинеја претходног 
става) могу се примењивати и односити, по потреби, на више парцела. 
Код формирања нових парцела обавезно је формирање директнoг излаза на јавни пут. Минимална 
ширина приступа за парцелу стамбене намене износи 3.5 m, а за парцелу стамбено-пословне и 
пословне намене износи 5.0 m. 

2.1.4.12. Економски објекти породичних газдинства сa чисто  
пољопривредним и мешовитим изворима прихода  

У оквирима сеоских дворишта породичних газдинстава с чисто пољопривредним и мешовитим 
изворима прихода треба очувати, односно успоставити функционалне и здравствено безбедне везе 
између стамбеног дела грађевинске парцеле, живих извора воде на парцели и економског дворишта 
у коме су лоцирани економски и помоћни објекти, неопходни за ефикасно обављање радова у 
биљној и сточарској производњи и домаћој преради пољопривредних производа. Економско 
двориште чини интегрални део грађевинске парцеле породичних газдинстава с чисто 
пољопривредним и мешовитим изворима прихода. 
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); плоче за прање пољопривредних машина; објекти 
за смештај и чување репроматеријала; складишта за угаљ и друге врсте огрева; испусти за стоку; 
компостарници; одлагалишта отпада; септичке јаме; пољски клозети и сл.  
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 2.5 m. Економско 
двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже). 
Под условом да су испоштована општа правила противпожарне заштите и хигијенско-санитарне 
заштите живих извора вода, у граћевинском подручју се дозвољава задржавање 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 
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− 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, 
фарми крзнаша и других објеката за интензивни узгој стоке. Дозвољено је држање максимум 10 
условних грла стоке, према коефицијентима у Табели 27.  
Просторно уређење дворишта породичних газдинстава мора да буде подређено захтевима заштите 
животне средине, као и здравља и безбедности људи и држаних животиња, уз истовремено вођење 
рачуна о естетици сеоског амбијента. Први корак у том правцу је одвајање економског од стамбеног 
дела дворишта, према могућности, у складу с правилима која су приказана на Скици 1. 
Положај уздужне осе стамбене зграде требало би да је на линији север-запад, с одступањима до 
30 %. При утврђивању положаја објеката на парцели треба такође узети у обзир функционалне 
аспекте, повољну комуникацију с економским и помоћним објектима, испустима за стоку, 
пашњацима и сл. 
Табела 27. Коефицијенти за прерачунавање домаћих животиња у условна грла (500 kg живе мере) 

Врста стоке Условно грло Врста стоке Условно грло 
Све категорије коња 0,80 Прасад до 20 kg живе мере 0,027 
Телад и јунад до 1 године  0,40 Крмаче и супрасне назимице изнад 50 kg живе мере 0,50 
Јунад 1-2 године старости 0,70 Остале свиње  0,30 
Бикови 2 и више година старости 1,00 Бројлери 0,007 
Јуниве 2 и више година старости 0,80 Кокошке носиле 0,030 
Музне краве 1,00 Нојеви 0,350 
Остале краве 0,80 Ћурке, гуске, патке,  0,030 
Све категорије оваца  0,10 Кунићи-женска приплодна грла 0,02 
Све категорије коза 0,10 Пси  0,05 

Извор: Директива Европског парламента и Савета ЕУ бр. 1166/2008, од 19 новембра 2008; објављено: OJ L 321, 01/12/2008 p.14-34 

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).  
У стајама за млечне краве није дозвољено држање живине и свиња.  

 
Скица 1. Препоручена организација дворишта породичних газдинстава. 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО  

 

 

148 
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 друдих 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 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 стајког ђубрива на квалитет живљења у окружењу, применом 
норматива из Табеле 28. 

Табела 28. Минимална удаљеност складишта стајског ђубрива од других насељских садржаја ( у 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 

Уколико се нађу технолошка решења за остваривање одговарајућих економских користи при 
дозвољеном броју стоке, у сеоским двориштима се дозвољава изградња комора за ферментацију и 
складиштење биогаса капацитета до 100 m3, на минималној удаљености од:  
− прозора и врата просторија намењених за боравак људи и објеката за смештај стоке – 15.0 m; 
− других објеката – 8.0 m; 
− граница парцеле – 5.0 m; 
− складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15.0 m; 
− других ферментационих комора и складишта биогаса – 15.0 m; 
− силоса за житарице и сточну храну капацитета изнад 100 тона – 15.0 m; и 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО    

 
149 

− других грађевинских објеката – 5.0 m. 
Битан елемент дворишта пољопривредних домаћинстава чине објекти за складиштење финалних 
пољопривредних и прехрамбених производа. Кошеве за кукуруз, амбаре и друга традиционална 
складишта треба градити од природних материјала, ослањајући се при томе на примере добре 
пољопривредне праксе на локалном нивоу, уз вођење рачуна о очувању естетских и функционалних 
вредности локалног градитељског наслеђа. 
Дозвољена је, такође, изградња савремених силоса за жита и сточну храну капацитета до 100 тона, 
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; 
− складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15.0 m; 
− ферментационих комора и складишта биогаса – 15.0 m; и 
− граница парцеле – 5.0 m. 
У економском дворишту треба издвојити простор са надстрешњицом 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.  

2.1.4.13. Паркирање и гаражирање 
Паркирање или гаражирање возила решава се на сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута. По правилу се обезбеђује једно паркинг/гаражно место за индивидуално путничко возило: 
− на једну стамбену јединицу на грађевинској парцели стамбене намене; 
− на 60 m2 корисне површине пословног простора на грађевинској парцели пословне намене; 

2.1.4.14. Реконструкција постојећих објеката 
Надзиђивање и доградња објеката може се дозволити само у склопу реконструкције целог објекта 
или групације објеката, како би се обезбедило целовито естетско, функционално и техничко 
сагледавање објекта. 
За реконструкцију објекта примењују се правила утврђена за изградњу објеката. 
За потребе реконструкције објекта који прелази дозвољене индексе из овог Просторног плана, могу 
се изводити радови на: 
− реконструкцији и редизајну фасаде по условима из овог Просторног плана; 
− реконструкцији и замена крова и кровног покривача по условима из овог Просторног плана; 
− побољшању термичке заштите и енергетске ефикасности зграде; 
− и други радови на побољшању општег квалитета објекта који овде нису наведени. 
За потребе реконструкције објекта који не прелази дозвољене индексе из овог Просторног плана, 
могу се изводити радови на: 
− доградњи и надградњи до дозвољеног максимума; 
− реконструкцији и редизајну фасаде по условима из овог Просторног плана;  
− реконструкцији и замена крова и кровног покривача по условима из овог Просторног плана са 

могућношћу коришћења поткровља као корисног простора;  
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− побољшању термичке заштите и енергетске ефикасности зграде; 
− и други радови на побољшању општег квалитета објекта који овде нису наведени. 

2.1.4.15. Изграђени објекти на парцелама које су мање од дозвољених 
На парцелама које су мање од утврђеног минимума, а налазе се у грађевинском подручју, могу се 
градити по предвиђеним параметрима и условима овог Просторног плана. 
Изграђени објекти на парцелама формираним испод тих објеката задржавају се у постојећем стању. 
Дозвољено је спајање више парцела за постојеће објекте, и ако је тим спајањем парцела испод 
дозвољеног минимума објекат се задржава у постојећем стању. За ове објекте примењује се 
правило из првог става. 

2.1.4.16. Изградња стамбених и економских објеката породичног газдинства  
са чисто пољопривредним изворима прихода изван постојећег и 
планираног грађевинског подручја 

Може да се дозволи реконструкција, доградња и изградња стамбеног (максималне површине до 
200 m2) и економских објеката породичног газдинства са чисто пољопривредним изворима прихода 
изван постојећег грађевинског подручја насеља и планираног грађевинског подручја утврђеног 
урбанистичким планом за насеље и шематским приказом уређења насеља у складу са чланом 26. 
Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 41/09), на катастарској 
парцели која испуњава услове прописане у делу 2.1.4.1. и по предвиђеним параметрима и условима 
овог Просторног плана. 

2.1.4.17. Примери изградње објеката и уређења парцела  
Кao дeo прaвилa уређења и грађења овог Просторног плана прикaзуjу сe: 
1) примeри кao прeпoрукa зa рeкoнструкциjу пoстojeћих и зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa и урeђeњe 

грaђeвинских пaрцeлa нa рурaлнoм пoдручjу града и у рубнoj зoни Вaљeвa; и 
2) примeри нeoдгoвaрajућe изгрaдњe oбjeкaтa, групaциja oбjeкaтa и урeђeњa пaрцeлa на пoдручjу 

града Ваљева, кaкo сe учињeнe грeшкe нe би пoнoвилe у будућoj изгрaдњи и урeђeњу прoстoрa 
града.  

Прикaзуjу сe слeдeћи примeри кao прeпoрукa: 
− извoрнo нaрoднo грaдитeљствo, кoje je зaштићeнo или би трeбaлo дa сe штити кao културнo 

нaслeђe – са пoдручja града Вaљeва26 и из литeрaурe; 
− oчувaни aмбиjeнти и пoстojeћa дoмaћинствa, пojeдинaчни oбjeкти и eлeмeнти изгрaдњe и 

урeђeњa пaрцeлa с пoдручja града Вaљeва;   
− прojeкти кућa с oкућницoм зa пoдручje Кoлубaрскoг oкругa27;  
− идejни прojeкти дoмaћинских кућa с oкућницoм зa сeлa Србиje28, кoje би билe oдгoвaрajућe зa 

примeну нa пoдручjу града; и 
− изгрaђeнe сeoскe кућe нa пoдручjу Србиje aрхитeктe Бoжидaрa Пeтрoвићa29.  

                                                      
26 С обиласка подручја општине Ваљево за потребе израде Просторног плана општине Ваљево, 2004-2005. 
27 7 сеоских кућа у Ваљевском крају, Летња школа архитектуре, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Петница, 1999. 
28 Домаћинска кућа за села Србије – јавни архитектонски конкурс, Миниистарство за науку и технологију РС, Београд, 1999 
29 Петровић Б., Старе српске куће као градитељски подстицај, Графопринт, Горњи Милановац, 2002 
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Примери за препоруку: 
1 )  изворно  народно  градитељство  
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Примери за препоруку: 
изворно  народно  градитељство  
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2) п р и м е р и   као  препоруку: 
(са обиласка терена у јесен 2004 и 2005. године)  
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п р и м е р и   као  препорука 
(са обиласка терена у јесен 2004 и 2005. године)  
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п р и м е р и   као  препорука 
3) пројекат 7 сеоских кућа / летња школа архитектуре, Петница 1998, 1999 
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п р и м е р и   као  препорука 
4) идејни пројекти домаћинских кућа / конкурс 1998 
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п р и м е р и   као  препорука 
идејни пројекти домаћинских кућа / конкурс 1998 
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а ф и р м а т и в н и   п р и м е р и  за  препорука 
5) к у ћ е   проф. арх. Божидара Петровића 
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п р и м е р и  неодговарајуће изградње објеката 
(са обиласка терена у јесен 2004. и 2005. године) 
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п р и м е р и  неодговарајуће изградње објеката 
(са обиласка терена у јесен 2004. и 2005. године) 
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п р и м е р и  неодговарајуће изградње објеката 
(са обиласка терена у јесен 2004. и 2005. године) 
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2.1.5. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ЗА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ОБЈЕКТЕ   
МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ  

Услови изградње/постављања телекомуникационих објеката мобилне телефоније утврђени су у 
Закону о електронским комуникацијама, подзаконским актима и прописима и упутствима за израду 
пројектне документације и постављање базних станица и антенских стубова Републичке агенције за 
електронске комуникације30. 
При изради пројектне документације и изградњи потребно је да се: 
1) пројекат усклади са годишњим планом развоја телекомуникационих мрежа на територији 

Републике Србије; и  
2) испуне услови прописани Законом о електронским комуникацијама и то: 

− а) општи услови за обављање одговарајућих делатности електронских комуникација (члан 37. 
став 2. тачке 3, 4, 5 и 16); 

− б) услови за пројектовање, изградњу или постављање, коришћење и одржавање електронске 
комуникационе мреже и припадајућих средстава (члан 42); и  

− в) услови у погледу заштитног појаса у близини електронске комуникационе мреже и 
припадајућих средстава (члана 45. став 1). 

Телекомуникациони објекти мобилне телефоније могу се постављати: 
1) на зградама – антенски стуб базне станице, висине према техничком пројекту, гради се на врху 

зграде, а телекомуникациона опрема у згради; у висини антене базне станице није дозвољена 
градња нових објеката на растојању минимално 10 m од антенског стуба; или  

2) на посебној уређеној грађевинској парцели – антенски стуб се гради према техничком пројекту, а 
у подножју стуба монтира се опрема у одговарајућем контејнеру који заузима површину од мах 
10 х 10 метара. 

Постављање станица мобилне телефоније не може да се одобри на стамбеним објектима, школама, 
обдаништима и болницама.  
При опредељивању локације поштује се Правилник о границама излагања нејонизујућим 
зрачењима.  Ако је на антенском стубу постављено више антенских група, обавезно се раде 
детаљна мерења електричног поља сваког контролног радио канала. 

2.1.6. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ЗА  ОБЈЕКТЕ  ПРИВРЕДНЕ  НАМЕНЕ 
За урбани центар се правила уређења и изградње простора за лоцирање индустријских објеката и 
МСП дефинишу генералним урбанистичким планом за Ваљево, то јест плановима генералне 
регулације. 
Производни објекти се граде у комплексима и локалитетима за МСП утврђеним урбанистичким 
планом за насеље и шематским приказом уређења насеља, а у осталим зонама, комплексима и 
локалитетима за индустрију и МСП на подручју града који су утврђени у делу II 1.4.1. Просторног 
плана на основу одговарајућег урбанистичког плана. За грађевинске парцеле са привредном 
наменом и локалитете за индустрију и МСП обавезна је израда плана детаљне регулације. 
Правила уређења и грађења за објекте привредне намене јесу: 

                                                      
30 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Сл. Гласник РС 36/2009; Закон о електронским комуникацијама, Сл. Гласник РС 44/2010; 
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима, Сл. Гласник РС 104/2009; Правилник о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, Сл. Гласник РС 104/2009. 
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1) минимална величина грађевинске парцеле је 15.0 ари; 
2) минимална ширина грађевинске парцеле је 20.0 m за један производни објекат на парцели, 

односно 30.0 m за више производних објеката на парцели; 
3) максималан индекс заузетости грађевинске парцеле је 50%; 
4) минимално растојање основног габарита објекта привредне намене од границе суседне парцеле 

исте или друге намене је 5.0 m за објекте који немају утицаја на животну средину, односно не 
подлежу обавези процене утицаја и не захтева се процена утицаја на животну средину; 

5) обавезна је примена заштитних растојања од објеката у окружењу и предузимање мера заштите 
животне средине за објекат привредне намене на основу процене утицаја на животну средину, а 
за скупне локације производних капацитета (локалитет и комплексе) на основу стратешке 
процене утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (”Службени гласник РС”, број 114/08); 

6) минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и заштитне 
зелене појасеве према зонама и суседним парцелама са стамбеном и јавном наменом; 

7) приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5.0 m с радијусом кривине прикључка 
од минимум 10.0–12.0 m, с тим да се приступ парцели поставља с једним улазом-излазом; 

8) у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање свих путничких (по 
правилу се обезбеђује једно паркинг место на 60 m2 корисне површине) и теретних возила, 
потребан манипулативни простор и складишта за оне делатности и МСП која имају веће 
транспортне захтеве и материјалне инпуте (сировине, репроматеријале и готове производе); 

9) минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и комплекса привредне намене 
подразумева обезбеђење следећих инфраструктурних објеката: приступни пут, водоснабдевање, 
прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и 
телекомуникациону мрежу; уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте 
возила; и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада; 

10) за скупне локације (комплекси и локалитети) могу се предвидети заједнички сервиси као што су: 
техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и производних објеката, 
служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка и др. 

Објекти привредне намене могу се градити и у зонама претежно пословне намене за предузећа која 
не подлежу процени утицаја на животну средину и, евентуално, за предузећа на које се примењује 
Листа II Уредбе на основу процене утицаја на животну средину, под условом да се обезбеди 
утврђено заштитно растојање од суседних парцела и објеката и предузму предвиђене мере заштите 
животне средине. 
Изградња објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и пласмана 
пољопривредних производа (магацини репроматеријала, објекти за производњу гљива, рибњаци, 
сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и 
објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша и сл.) може да се дозволи изван 
постојећег грађевинског подручја насеља и планираног грађевинског подручја утврђеног 
урбанистичким планом за насеље и шематским приказом уређења насеља у складу са чланом 26. 
Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 41/09), а на основу плана 
детаљне регулације за катастарску или грађевинску парцелу, или грађевински комплекс. 
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2.1.7. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ЗА  ОБЈЕКТЕ  ТУРИСТИЧКЕ  НАМЕНЕ   
За изградњу и реконструкцију објеката туристичке намене и туристичке инфраструктуре на подручју 
слива акумулације „Стуборовни” примењују се основна правила утврђена Просторним планом 
подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни”; и правила утврђена овим 
Просторног плана која нису у супротности са основним правилима Просторног плана подручја 
посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни”.  
Објекти туристичке намене могу да се граде у новим зонама туристичке намене у туристичким 
насељима, насељима са специфичном туристичком функцијом и комплексима утврђеним у делу II 
1.4.3. Просторног плана, на основу одговарајућег урбанистичког плана. Објекти туристичке намене 
могу да се граде на основу одговарајућег урбанистичког плана у зонама са туристичком наменом и 
са претежно стамбеном и пословном наменом утврђеном шематским приказом уређења насеља. 
Објекти у функцији руралног туризма на парцели породичног газдинства са чисто пољопривредним 
изворима прихода могу да се граде у зони директне примене Просторног плана на основу правила 
уређења и изградње утврђених у наредном ставу. 
Правила уређења и изградње објеката у функцији руралног туризма на постојећем и планираном 
грађевинском подручју туристичких насеља и насеља са специфичном туристичком функцијом, 
утврђених у делу II 1.4.3. Просторног плана, и на грађевинској/катастарској парцели породичног 
газдинства са чисто пољопривредним изворима прихода у или изван постојећег и планираног 
грађевинског подручја насеља, јесу: 
− приоритет има адаптација/реконструкција постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима 

(вајати, млекаре, кошеви и др.) и изградња нових објеката на темељима и у габариту постојећих 
или напуштених објеката у функцији руралног туризма; 

− минимална површина грађевинске парцеле је 8.0 ари; 
− максимални индекс заузетости износи 40% и максимални индекс изграђености 0.4; 
− грађевинска линија објекта је на минимум 5.0 m од регулационе линије, а најмања удаљеност од 

граница парцеле износи 2.5 m; 
− препоручује се изградња два типа нових објеката у функцији руралног туризма: „гостинске 

смештајне јединице” као осавремењени облик вајата (оптимално 38 m2 за две собе са по три 
лежаја и заједничким купатилом и, по могућности, са засебним улазом) и „гостинске куће” 
(оптимално 50–60 m2 за објекат са две собе са по три лежаја, дневним боравком и купатилом); 

− примењују се правила за габарит, спољни омотач и кров објекта утврђена у 2.1.4.9; 
− максимална висина новог и реконструисаног објекта је 7.0 m (од коте приземља до слемена); 
− примењују се правила за ограђивање грађевинске парцеле утврђена у 2.1.4.10; 
− приступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, или преко приватних пролаза или 

путем уговора о службености, минималне ширине пролаза 5.0 m; 
− паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели (по правилу 

једно паркинг место за индивидуално путничко возило на две смештајне јединице), изван 
површине јавног пута. 

Правила уређења и изградње објеката за комерцијалне туристичке услуге апартманског типа на 
постојећем и планираном грађевинском подручју туристичких насеља и насеља са специфичном 
туристичком функцијом, утврђених у делу II 1.4.3. Просторног плана, јесу: 
− дозвољава се изградња објеката за комерцијалне туристичке услуге апартманског типа 

(стационарне намене, услужне, пословне делатности и гаражирање) у компактном објекту, под 
условом да испуњавају прописане санитарно-хигијенске и друге комуналне услове; 
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− минимална површина парцеле је 20.0 а; 
− грађевинска линија објекта је на минимум 5.0 m од регулационе линије, најмања удаљеност од 

граница парцеле износи 5.0 m и од суседног објекта 10.0 m; 
− максималан индекс заузетости је 20% и максималан индекс изграђености је 0.6; 
− примењују се правила за габарит, спољни омотач и кров објекта утврђена у 2.1.4.9; 
− максимална висина објекта је 12.0 m (од коте приземља до слемена); 
− примењују се правила за ограђивање грађевинске парцеле утврђена у 2.1.4.10; 
− приступ парцели се обавезно обезбеђује директним излазом на јавни пут, минималне ширине 

прилаза 5.0 m; 
− паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели (број паркинг 

60% од броја апартмана), изван површине јавног пута. 
У знaчajниjим туристичким нaсeљимa и насељима са специфичном туристичком функцијом, 
утврђених у делу II 1.4.3. Просторног плана, дозвољава се изградња туристичких капацитета у низу, 
хомогених урбаних структура (пансиона и апартмана) и изградња комплекса као јединствене урбане 
целине клупског апартманског типа. Правила уређења и изградње ова два типа објеката туристичке 
намене су: 
− туристички капацитети у низу, хомогених урбаних структура (пансиона и апартмана) граде се са 

интерним саобраћајницама и тргом и претходним опремањем комуналном инфраструктуром, са 
максималном висином објеката до 16.0 m; 

− комплекс као јединствена урбана целине клупског апартманског типа гради се са базним објектом 
(са рецепцијом, рестораном, гаражом и додатним садржајима) и низом малих индивидуалних 
приземних објеката (један апартман један објекат) постављених око заједничког централног 
простора; са максималном висином објеката до 7.0 m; 

− минимална површина парцеле 50.0 а; 
− грађевинска линија објеката је на 10.0 m од регулационе линије; најмања удаљеност од суседног 

објекта износи 10.0 m; 
− максималан индекс заузетости је 30% и максималан индекс изграђености 0.3; 
− на истој парцели могу се градити други објекти: базени, спортски терени, сеници и други објекти 

сличног типа; 
− примењују се правила за габарит, спољни омотач и кров објекта утврђена у 2.1.4.9; 
− примењују се правила за ограђивање грађевинске парцеле утврђена у 2.1.4.10; 
− приступ парцели обезбеђује се директним излазом на јавни пут, минималне ширине прилаза 

5.0 m; 
− у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање (број паркинг места 60% 

од броја апартмана) и гаражирање возила (у подземним етажама објекта). 
На грађевинском подручју ван заштићених и предвиђених за заштиту подручја са природним 
вредностима, установљене и овим Просторним планом утврђене заштићене околине непокретних 
културних добара, и секундарних туристичких простора утврђених овим Просторним планом може да 
се на основу одговарајућег урбанистичког плана дозволи контролисана и ограничена изградња 
нових и комерцијализација постојећих викенд кућа у туризму (уз могућу адаптацију и реконструкцију), 
под условом да испуњавају прописане санитарно-хигијенске и друге комуналне услове, да нису у 
супротности са режимима заштите успостављеним у делу II Просторног плана, и да не нарушавају 
слику предела. Правила уређења и грађења викенд кућа јесу: 
− минимална површина грађевинске парцеле је 10.0 ари; 
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− максимални индекс заузетости је 10%; 
− максимални индекс изграђености је 0.15; 
− грађевинска линија је на 5.0 m од регулационе линије, најмања удаљеност основног габарита 

објекта од границе парцеле је 4.0 m, а од суседног објекта 10.0 m; 
− максимална висина објекта је 7.0 m (од коте приземља до слемена); 
− на истој парцели могу се градити други објекти: базен, сеник, потпорни зидови и објекти сличног 

типа; 
− примењују се правила за габарит, спољни омотач и кров објекта утврђена у 2.1.4.9; 
− за постојеће објекте викенд намене и за њихову реконструкцију и доградњу примењују се 

параметри и правила утврђени у претходним тачкама овог става; 
− ограђивање објеката није дозвољено; 
− приступ парцели обезбеђује се директним излазом на јавни пут, преко приватних пролаза или 

путем уговора о службености; минимална ширина пролаза износи 3.0 m; 
− у границама сопствене грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање (најмање једно паркинг 

место) и гаражирање возила (по могућности у подземној етажи објекта), изван површине јавног 
пута. 

У туристичким зонама, комплексима и насељима дозвољава се изградња туристичких 
нестационарних објеката клубског типа (за потребе рекреације и спорта, дружења, едукације и 
забаве туриста). Типови клубске намене могу бити: дечји едукативно-забавни центар о природи, 
центар за авантуристичке и спортске активности, центар за руралну рециклажу и уметност,31 
различити спортски клубови. Правила уређења и грађења за овај тип туристичких објеката су: 
− минимална површина парцеле је 40.0 а; 
− објекат се поставља на ободу слободног зеленог простора; 
− максимална БРГП износи до 300 m2, а висина објекта до 7.0 m; 
− тип објекта је брвнара са деловима од камена, са кровом од шиндре у етно стилу; 
− приступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, минималне ширине прилаза 

5.0 m; 
− паркирање се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели. 

2.1.8.  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА  ЗА  ЗОНУ  МХЕ  „РОВНИ” 

2.1.8.1. Обухват и граница  
Зона мХЕ „Ровни” је денивелисани плато у подбранском делу водоакумулације „Стуборовни” на 
левој обали реке Јабланице, између потпорног зида  изграђеног дуж њеног регулисаног корита и 
измештене трасе државног пута II реда бр.143 (бр. 111). Зона обухвата део подручја посебне намене 
на територији града Ваљева, површине 2,81 ha (Детаљна карта за спровођење Просторног плана за 
зону мХЕ „Ровни” бр. 1. „Намена простора, нивелација и регулација”, Књига 2), на којем се 
успоставља регулациони блок система са пратећим објектима и локација мХЕ32. 

                                                      
31 Према: Master Plan for Sustainable Rural Tourism Development in Serbia, 2011. 
32 Према: Генерални пројект МХЕ „Ровни” , Институт за водопривреду ,Јарослав Черни”, 2011. 
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Граница просторне целине одређена је као непрекинута линија дефинисана границама постојећих 
катастарских парцела и аналитички, тачкама са координатама у државном координатном систему33, 
са следећим описом: од почетне тачке А1 на граничној линији к.п. бр. 789, по спољној граници те 
катастарске парцеле и к.п. бр. 790, 792, 793, 794, 976, 669, 670 и 727 до тачке А7, сече к.п. бр. 727 
између тачака А7 и А8, а к.п. бр. 727 између тачака А8 и А9 и к.п. бр. 789 између тачака А9 и почетне 
тачке А1. 
Границом просторне целине обухваћене су следеће катастарске парцеле КО Ровни: целе к.п. бр. 
669, 670, 790, 792, 793, 794; и делови к.п. бр. 727, 789 и 976.  
На денивелисаним платоима у Зони мХЕ „Ровни” и на обухваћеним деловима водног земљишта 
изграђени су, опремљени и делимично у функцији следећи водопривредни објекти: командна зграда 
са регулационим блоком, прекидна комора, филтерско постројење за пречишћавање воде за потребе 
водоснабдевања околних села, изливна грађевина темељног испуста, као и доводни цевоводи.  
Израђени су и у употреби интерни и градилишни путеви до подбранског платоа. За потребе 
изградње подбранских објеката користи се привремени прикључак на државни пут II реда бр. 143 
(бр. 111). Као веза са мрежом јавних путева за сада је могуће коришћење и интерног сервисног пута 
до моста при водозахватној кули, односно користи се прикључак за потребе каменолома. 
Североисточна и источна граница просторне целине између тачака А1 и А4 и тачака  дуж корита 
реке Јабланице, поклапају се са границом Плана генералне регулације Рекреативно- забавног 
центра „Ровни” (Одлука о изради ПГР Скупштинe града Ваљева, број: 350-548/09-07 од 07.12.2009). 
Западна граница просторне целине је, између тачака А1, А9, А8 и А7, по линији регулације 
земљишног појаса ДП ll бр.143 (бр. 111), са леве стране у правцу раста стационажа тог пута. 
Река Јабланица у овој фази изградње водопривредног система тече кроз опточни тунел, иначе 
предвиђен да буде тзв. суви тунел система са шахтним преливом у који се постављају цеви 
темељног испуста и цевовод за потребе водоснабдевања. 
С обзиром на то да је уређење леве обале условљено висинским односима постројења, што је 
посебно значајно за мХЕ, неопходно је, у вези са тим, усагласити правила уређења и правила 
изградње која ће се утврдити у ПГР Рекреативно забавног центра „Ровни”, са правилима утврђеним 
у делу ll 2.1.7. Просторног плана. 

2.1.8.2. Правила уређења Зоне мХЕ „Ровни” 
Зона мХЕ „Ровни” уређује се као јавна површина намењена за формирање локација пратећих 
водопривредних (водних) објеката, коришћење и одржавање тих објеката, укључујући и њихову 
евентуалну реконструкцију, као и за изградњу енергетског објекта мХЕ „Ровни”.  
С обзиром на намену простора и карактер употребе објеката и површина, предвиђа се ограђивање 
целе зоне мХЕ „Ровни”, с тим што се ограда на делу дуж регулације пута ДП ll бр. 143 (бр. 111) 
поставља изван појаса контролисане изградње тога пута (између тачака Vll и Vlll). На делу према реци, 
ограда се поставља као  заштитна, по круни потпорног зида (између тачака ll и V)34. Предвиђена су два 
службена улаза: главни, непосредно са прикључка на ДП ll бр. 143 (бр. 111); и помоћни на крају главне 
интерне саобраћајнице, за везу са другим приступним и инспекцијским путевима. 

                                                      
33 Координате дате у Просторном плану (Детаљна карта за спровођење Просторног плана за зону мХЕ „Ровни” бр. 2. "Основе за 
парцелацију и решавање имовинско-правних односа", Књига 2) оријентационе су и захтевају проверу у одговарајућем пројекту 
парцелације. 

34 Координате дате у Просторном плану  (Детаљна карта за спровођење Просторног плана за Зону мХЕ „Ровни” бр. 2. "Основе за 
парцелацију и решавање имовинско-правних односа", Књига 2) оријентационе су и захтевају проверу у одговарајућем пројекту 
парцелације. 
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На јавни пут предметна јавна површина се прикључује преко прикључка на стационажи km 0 + 565 
од почетног чвора измештеног дела деонице ДП ll бр. 143 (бр. 111, на путној стационажи km 12 + 360 
деонице овог пута Седларе – Рогачица). Следећи прикључак на овај пут је након 415 m са леве 
стране, за потребе приступа видиковцу и инспекцијским путевима. 

2.1.8.2.1. Планирана намена простора и подела на уже целине 
Организација простора и концепт уређења Зоне мХЕ „Ровни” заснива се на функцијском и техничко-
технолошком принципу и успостављању целина и режима коришћења простора према планираним 
наменама (водни објекти и локација мХЕ) и према етапности остваривања планских решења 
(планирани и изведени објекти).  
Мала хидроелектрана „Ровни” састоји се из следећих физичких, функцијских и техничко-технолошких 
целина и објеката: водозахвата и доводних цевовода; машинске зграде и одводних канала, при чему 
су захват, део доводних цевовода и одводни канал постављени на водном земљишту и у функцији су 
и водопривредног система, као довод и одвод агрегата за водоснабдевање и довод и одвод агрегата 
за вишкове воде и гарантовани протицај. Од захватне куле по левој обали акумулације води бетонски 
проходни тунел пречника 3.0 m. Дужина доводног тунела од захвата до излазног портала је око 
350 m. У бетонску облогу тунела постављена је цев DN250 за гарантовани протицај. У опточном 
тунелу се постављају челични цевовод DN1200 који има улогу темељног испуста и цевовод DN1000 
за потребе водоснабдевања којим се вода, након изласка из опточног тунела и проласка кроз 
регулациони блок доводи до прекидне коморе. Од потпорног зида транспорт воде се врши отвореним 
одводним каналом до места улива у реку. Отворени канал је истих димензија као и затворени на делу 
испод пода машинске зграде. Челични цевовод DN1200 је постављен још у фази изградње прекидне 
коморе и служи за довод воде у прекидну комору са агрегата мХЕ. 
Зона мХЕ „Ровни” (Табела 29, Детаљна карта за спровођење Просторног плана за зону мХЕ „Ровни” 
бр. 1. „Намена простора, нивелација и регулација”, Књига 2) подељена је на две просторне 
подцелине:  
1) мХЕ „Ровни”;  
2) плато са регулационим блоком (командна зграда, филтерско постројење и прекидна комора; 

интерне саобраћајнице и манипулативни платои).  
Табела 29. Приказ биланса површина Зоне мХЕ „Ровни” према просторним подцелинама и наменама (у m2) 

 Подцелина Намена Површина Укупно 
под објектима 168 1. МХЕ "Ровни" манипулативни плато, силазна рампа 782 950 

заштитно зеленило 6 437 
под објектима -постојеће 175 
под објектима - планирано 268 2. Плато са регулационим блоком 
интерне саобраћајнице, манипулативни 
платои, уређено зеленило 14 087 

20 967 

водно земљиште (уређена обала) 1 785 1 785  Остале обухваћене површине подбрански плато 4 400 4 400 
Укупно: 28 102 28 102 

Остале обухваћене површине намењене су за уређење подбранског платоа, дела речне обале и 
зоне изливне грађевине темељног испуста.  

2.1.8.2.2. Правила уређења мХЕ „Ровни”  
МХЕ „Ровни”, је морфолошки и техничко-технолошки карактеристична подцелина уоквиру Зоне мХЕ 
„Ровни”која се уређује као локација за изградњу енергетског постројења/објекта. 
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За уређење локације и изградњу постројења мХЕ „Ровни” утврђују се следећа правила: 
− предвиђена су 2 мода рада; у првој фази рада мХЕ „Ровни” (Мод 1) вода из акумулације се не 

користи за водоснабдевање, већ само за производњу електричне енергије, при чему би доњу 
воду представљало корито реке Јабланице; у другој фази рада (Мод 2) мХЕ почело би 
водоснабдевање из акумулације, а вода за водоснабдевање би се и даље користила за 
производњу електричне енергије, али би доња вода у том случају била на нивоу прекидне 
коморе, чиме би се пад агрегата умањио за око 20 m;  

− у Моду 2 водоснабдевање и испуштање минималног одрживог протока имају приоритет у односу 
на рад мХЕ; 

− вредност минимално одрживог протицаја35 за профил бране „Ровни” износи QMOP = 49,5 l/s;  
− оптимално решење с обзиром на диспозиционе и габаритне услове за изградњу машинске зграде 

мХЕ је да се у машинску зграду уграде три турбинска агрегата, и то тако да: агрегат А1 користи 
минимални одрживи проток; агрегат А2 користи воду за водоснабдевање,а агрегат А3 користи 
вишак воде; 

− простор око машинске зграде и разводног постројења уредити као манипулативни плато на коти 
cca 294 mнм за потребе уградње и сервисирања машинских и електропостројења; одвођење 
атмосферске воде са коначно обрађених површина обезбедити нагибом према каналима са 
упасованом решетком, и даље до централног сабирника зауљених вода; 

− дуж постојећег потпорног зида обавезно предвидети канал за евакуацију површинских вода; 
− мХЕ „Ровни” предвиђена је за паралелан рад са електропреносном мрежом, са сталном или 

повременом предајом електричне енергије у мрежу, без могућности изолованог (острвског) рада; 
− мХЕ „Ровни” може да се прикључи на дистрибутивни систем: уколико испуњава техничке услове 

који су утврђени у тачкама препоруке ТП 16, ако је опремљена заштитним и другим уређајима 
којима се штите  генератори и друга опрема мале електране од оштећења и хаварија због 
кварова у дистрибутивном систему и ако испуњава услове дате у одобрењу належне ЕД за 
прикључење;  

− предвиђен је потпуно аутоматизован рад мХЕ без сталног присуства погонског особља, а текуће 
одржавање ће се вршити приликом повремених обилазака; 

− управљање радом мХЕ обављаће институција којој су то право и обавеза дати водном дозволом 
(у конкретном случају приоритетни корисник акумулације је ЈП „Колубара”, Ваљево) потпуно 
усаглашено са управљањем акумулацијом; за ове потребе, у склопу приступног простора 
машинске зграде, предвидети команду из које се могу вршити надзор и управљање радом мХЕ; 

− довод агрегата за водоснабдевање повезати на постојећи одвојак DN700 на цевоводу испред 
прекидне коморе; челични цевовод пречника DN700 је укопан све до улаза у машинску зграду; 
одвод агрегата за водоснабдевање се рачва на две стране – ка прекидној комори и ка доњој 
води; и 

− вода из турбина се преко сифона излива у одводне канале; испод пода машинске зграде канал је 
затворен, правоугаоног пресека, одговарајућих димензија; бочне крилне зидове канала 
монолитизовати, делом темељном плочом машинске зграде, а делом АБ плочом исте дебљине, 
све до проласка кроз постојећи потпорни зид. 

                                                      
35 Подзаконским актима није још увек дефинисан начин одређивања минимално одрживог протока према новом Закону о водама 

(Сл.гласник РС, бр. 30/10), па је у "Студији могуће изградње малих хидроелектрана на постојећим водопривредним бранама са 
Генералним пројектом МХЕ Ровни", ИВ Јарослав Черни, 2011., вредност QMOP одређена у складу са методологијом примењеном у 
изради актуелне Водопривредне основе Републике Србије као „минимални средње месечни проток деведесетпетопроцентне 
обезбеђености”. 
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2.1.8.2.3. Плански основ за решавање имовинско-правних односа 
Иако је Законом о енергетици утврђено да производња енергије није делатност од општег интереса, 
кроз рад ове мале хидроелектране обавља се делатност од општег интереса, с обзиром на то да је 
Законом о експропријацији прописано да се јавни интерес (за делимичну или потпуну 
експропријацију или административни пренос) може установити и на основу захтева јавног 
предузећа које је основано да обавља делатност од општег интереса. 
Повећавање производње електричне енергије из мХЕ и веће коришћење обновљивих извора 
енергије у складу је са обавезама које су преузеле садашње и будуће чланица ЕУ да до 2020. године 
у укупној финалној потрошњи имају 20 % енергије из обновљивих извора, да смање емисију штетних 
гасова за 20 % и повећају енергетску ефикасност за 20 %.  
МХЕ „Ровни” је мала хидроелектрана на постојећој инфраструктури с обзиром на то да користи 
постојећу брану којом управља јавно предузеће, а и изграђена је на цевоводима намењеним доводу 
сирове воде на прераду у фабрику воде36. 
Инвеститор за изградњу објеката мХЕ, у овом случају на земљишту прибављеном у јавну својину, 
има и право пролаза и провоза преко суседног и околног земљишта које је у својини других власника 
или им је дато на управљање, ради извођења радова у току изградње, када то захтева технолошки 
поступак. Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани 
приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уградње уређаја. 
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта надокнади 
штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини накнаде 
штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 

2.1.8.3. Правила грађења зоне мХЕ „Ровни” 
Правила грађења за зону мХЕ „Ровни” израђују се за јавне намене, по подцелинама у планском 
обухвату, а односе се на појединачне грађевинске парцеле. 
У појединачним подцелинама могу се градити, односно одржавати и по потреби реконструисати 
зграде и други објекти у функцији водоснабдевања и за производњу енергије, све у складу са 
наменама акумулације „Стуборовни”. 
Цевоводи се постављају као укопани у терен, па је неопходна њихова спољна антикорозиона 
заштита.  
Диспозиција објекта мХЕ условила је фундирање објекта на темељној плочи на дубини 6.50 m од 
површине терена. Подземна етажа (укопани део објекта) предвиђена је за смештај турбина.  
На објекту мале хидроелектране применити систем за детекцију и заштиту од пожара који се састоји 
из система за детекцију пожара, хидранта са ормарима и припадајућом опремом, противпожарних 
апарата са сувим прахом и противпожарних апарата са CO2. 
Машинску зграду мХЕ „Ровни” пројектовати у складу са технолошким и функционалним захтевима, 
тако да се у њу могу сместити агрегати А1, А2 и А3. У оквиру зграде предвидети приступ електрани, 
монтажу и демонтажу опреме и одржавање. 
Према приступном простору на коти 294,00 mнм пројектовати врата за улаз возила са опремом. 
Врата, ширине 3 m и висине 3 m, предвидети за унос опреме која се поставља у дохват крана којим 
се опрема спушта на коначно место монтаже.  

                                                      
36 Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом 
производњом електричне и топлотне енергије (Сл.гласник РС, бр. 99/09). 
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У машинској згради поставити мосну дизалицу носивости 8.0 t за монтажу и демонтажу опреме. 
Погон кретања моста, кретања мачке дизалице и погон дизања је ручни, преко ланца. Носаче 
кранске стазе извести као армиранобетонске греде ослоњене преко кратког елемента на АБ 
стубовима.  
Димензије и распоред просторија у машинској згради одређени су распоредом опреме. Кота пода 
надземне етаже, у којој се налазе електроопрема, опрема за управљање радом електране и кран за 
манипулацију опремом, је на 294,00 mнм. У међуспратној таваници предвидети отвор за  
комуникацију са агрегатима. 
Кота пода турбинског простора 289,30 mнм одређена је са циљем да се искористи максималан пад и 
да се постигне мала усисна висина. 
За комуникацију између приступног и турбинског простора предвидети степениште. 
Предвидети грејање објеката мХЕ помоћу калорифера у периодима када електрана не ради. За 
вентилацију простора мХЕ користити аксијалне вентилаторе који се постављају у отворе на зиду 
електране.  
У поду машинске сале на турбинском нивоу предвидети удубљење за црпљење воде са две 
дренажне пумпе (радном и резервном) и потисним цевоводом који се излива у одводни канал.  
Део простора у мXE предвиђен за монтажу разводног постројења 10 kV мора бити ограђен како би 
се заштитио од случајног и нестручног приступа. Кабловски простор, коме се приступа са предње 
стране, мора да буде са блокадом, када му се приступа у укљученом стању.  
Наизменични напон мХЕ се добија прикључком на развод (=NE) сопствене потрошње,а преко 
трансформатора сопствене потрошње 10 kV ± 2 х 2,5% / 0,4 kV снаге 50 kVА, обезбеђено 
прекидачем 0,4 kV, 400 А, у складу са техничким препорукама ТП 34 ЕПС. Ормари развода 
сопствене потрошње (=NE), ће бити смештени у машинској сали. 
Тип каблова за развод напајања до свих потрошача на изводима треба да буде изабран у складу са 
снагама потрошача и прилагођен за смештај у малом простору по питању полупречника савијања 
кабла. 
У електрани на разводу 0,4 kV вршиће се компензација реактивне снаге. 
МХЕ није предвиђена за рад у острвском режиму, па је за рад мХЕ неопходно присуство мрежног 
напона на доводу 10 kV. Са становишта места управљања, управљање у мХЕ биће реализовано 
као: локално – управљање са врата ормана управљања у мХЕ; централизовано – из командне собе 
у оквиру мХЕ; и даљинско – из надређеног центра. По моду управљања, управљање у мХЕ ће бити: 
ручно и аутоматско. 
Опрема за управљање заједничком опремом електране биће смештена у оквиру командне табле 
заједничке опреме електране КТZ (управљачко-разводни ормани и друга опрема). Управљање 
агрегатом подразумева реализацију усаглашених алгоритама: покретања агрегата са 
синхронизацијом на мрежу, заустављања агрегата које подразумева нормална и хаваријска 
заустављања усаглашена са испоручиоцима опреме и рада агрегата на мрежи са варијантама 
регулације према једном од критеријума снаге агрегата, нивоа у акумулацији, протока кроз турбину 
или отвора усмерног апарата. 
Количина произведене електричне енергије као и количина преузете електричне енергије из 
дистрибутивне мреже биће регистрована помоћу микропроцесорског вишефункцијског бројила 
смештеног у једно кућиште – мерне групе. 
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Размену информација између надређеног система управљања (Диспечерски центар – ДЦ) и система 
управљања мХЕ остваривати по дигиталној телекомуникационој линији. Приступ ће бити 
контролисан и ограничен у приступу и функционалности, како са стране ДЦ тако и са стране мХЕ. 
Прикључење на телефонску мрежу дефинисати на основу техничких услова издатих од стране 
надлежне телекомуникационе компаније. Потребно је уградити дигиталну телефонску централу која 
обезбеђује да се једна улазна линија дистрибуира на најмање три бежична и три фиксна телефонска 
апарата, са могућношћу интерне везе између апарата. 
Како је предвиђено да постројење ради у потпуно аутоматском режиму, без људске посаде, у случају 
појаве пожара противпожарним системом (ПП) обезбедити благовремено искључење напајања 
према пројекту и месту настанка пожара. 
ПП централа мора имати довољан број сензора за квалитетно покривање објекта и обезбедити 
сигнализацију статуса у процесну станицу КТZ. 
Системом видео надзора треба да буду обухваћени спољашњи и унутрашњи делови објекта. 
Систем треба да омогући надзор и обезбеђење објекта од нежељеног приступа, као и надзор рада 
опреме мХЕ. 

2.1.8.4. Правила парцелације и препарцелације 
У зони мХЕ „Ровни” мења се постојећа катастарска парцелација ради формирања парцела за 
изградњу јавних објеката (саобраћајних, водних, енергетских и других инфраструктурних) на јавном 
земљишту. 
Грађевинске парцеле се формирају на основу валидног и ажурираног катастарског плана и пројекта 
геодетског обележавања, а према овереном пројекту парцелације и препарцелације који садржи 
урбанистичка и техничка решења, дата као ситуациони приказ на ажурираној катастарско-
топографској подлози у одговарајућој размери. 
У складу са решењима овог Просторног плана утврђују се следећа правила за формирање 
грађевинских парцела: 
− у оквиру зоне мХЕ „Ровни” издвојене су површине са карактеристичним основним наменама и 

посебним урбанистичким карактеристикама, а по принципу успостављања подцелина са истим 
правилима грађења;  

− формирање грађевинских парцела се обавља према стварној динамици реализације планиране 
изградње, динамици прибављања земљишта у јавну својину и пренамене у грађевинско; 

− положај новоформираних грађевинских парцела дефинисан је границом између појединих 
подцелина и унутрашњим регулационим линијама односно регулацијом интерних саобраћајница, 
планираних или које се задржавају; и 

− грађевинске парцеле формирају  се тако да се на већем броју катастарских парцела образује 
једна парцела или исправком граница суседних катастарских парцела на начин како се то утврди 
у урбанистичко-техничкој документацији. 

Грађевинске парцеле које ће се формирати за потребе изградње или реконструкције енергетског 
објекта, саобраћајног и водних објеката у оквиру зоне мХЕ „Ровни” обухватају следеће катастарске 
парцеле (Детаљна карта за спровођење Просторног плана за зону мХЕ „Ровни” бр. 2. „Основе за 
парцелацију и решавање имовинско-правних односа”, Књига 2), које су све у КО Ровни: 
1) грађевинска парцела П 1 (плато регулационог блока система „Стуборовни” са пратећим 

објектима) – целе к.п. бр. 789 и 790;  делови к.п. бр. 669, 670, 727, 792, 793 и 976; 
2) грађевинска парцела П  2 (мХЕ „Ровни”) – делови к п. бр. 670, 727, 793, 794 и 976; 
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3) грађевинска парцела П 3 (окончање изградње излазне грађевине темељног испуста и уређење 
леве обале реке Јабланице на водном земљишту) – делови к.п. бр. 670, 792, 793, 794 и 976; и 

4) грађевинска парцела П 4 (део подбранског платоа) – делови к п. бр. 669, 670, 794 и 976. 
За потребе уређења дела рекреативно-забавног комплекса, грађевинска парцела П 4 се формира на 
основу пројекта препарцелације, оносно парцелације израђеног у складу са правилима уређења 
овог просторног плана. Како је изградња окретнице и дела саобраћајнице предвиђена Планом 
генералне регулације Рекреативно-забавног центра „Ровни”, те ће се реализовати према правилима 
изградње тог урбанистичког плана.  
Парцела П 3 обухвата делове катастарских парцела који ће се припојити новој грађевинској парцели 
за потребе регулације реке Јабланице и уређење речног корита и обала реке. Нова парцела ће се 
формирати променом граница суседних катастарских парцела према правилима градње и уређења 
овог Просторног плана и Плана генералне регулације Рекреативно-забавног центра „Ровни”. 
За полагање инсталација преко водног земљишта, односно извођење делова инфраструктурних 
мрежа и објеката техничке инфраструктуре, не формирају се грађевинске парцеле, а као доказ о 
решеним имовинско-правним односима признаје се уговор о установљавању права службености са 
јавним предузећем, односно другом организацијом које газдује водним земљиштем, у складу са 
посебним законом.  
Полагање и одржавање надземних и подземних електроенергетских (10 kV далековод) и 
телекомуникационе мреже и објеката (оптички кабл за систем контроле и управљања) за објекат 
мХЕ врши се у земљишном појасу непотпуне експропријације, односно установљавањем права 
службености на основу посебних уговора са власницима катастарских парцела, односно јавним 
предузећем које управља земљиштем. 
По завршетку изградње планираних објеката на П 1 извршиће се деоба грађевинских парцела (на 
основу исте урбанистичко–техничке документације) на појединачне земљишне честице ради увођења 
у евиденцију непокретности нових катастарских парцела по основу законом регулисане надлежности 
на одржавању и управљању на појединим инфраструктурним објектима и јавним површинама. Деоба 
грађевинске парцеле се може утврдити пројектом парцелације и препарцелације и спровести на 
основу пројекта геодетског обележавања ако су испуњени услови за примену правила парцелације и 
регулације из Плана генералне регулације Рекреативно-забавног центра „Ровни”. 
Грађевинска парцела се може делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о 
парцелацији, тако да обухвата земљиште под објектом, земљиште потребно за одржавање објекта 
(уређени плато и прилазне рампе) и, евентуално, заштитни појас прописан одговарајућим 
нормативима.  
На површинама које су у режиму јавних површина, а намењене су за изградњу (реконструкцију) и 
коришћење појединачних пратећих објеката система „Стуборовни”, комуналних објеката (ППВ) и 
енергетског објекта мХЕ могуће је и формирање заједничке грађевинске парцеле (П 1 и П 2), с тим 
што ће се кроз промену катастарске намене (култура) дефинисати  појединачне локације, а с тим у 
вези и у евиденцију непокретности увести право коришћења и управљања земљиштем и објектима. 
Наиме, за изградњу малих хидроелектрана грађевинска парцела се може формирати унутар 
катастарске парцеле на којој се гради главни надземни објекат, односно објекти (машинска зграда и 
разводно постројење), а као доказ о решеним имовинско-правним односима, уз захтев за издавања 
локацијске дозволе, доставља се доказ у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи, 
односно други докази предвиђени тим законом.  
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Као доказ о решеним имовинско-правним односима за подземни или надземни део ових објеката – 
цевоводе, односно водове, доставља се уговор о установљавању права стварне службености са 
јавним предузећем, односно предузећима која газдују водним земљиштем. 

2.1.8.5. Смернице за директно спровођење детаљних  
планских решења за зону мХЕ „Ровни” 

Да би се прибавиле локацијска дозвола на основу ових правила ППГ и грађевинска дозвола за 
изградњу мХЕ „Ровни”, потребно је прибавити енергетско – техничке услове за прикључење на 
преносни електроенергетски систем, као и водне услове, водну сагласност и водну дозволу, које се 
издају у складу са Законом о водама и пратећим прописима тог закона. Поступак за добијање 
енергетске дозволе се регулише Правилником о критеријумима за издавање енергетске дозволе, 
садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе. Такође је предвиђено да се енергетска 
дозвола издаје у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и са Програмом 
остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије, којом се уређују услови и место где 
конкретан енергетски објекат треба да се изгради.  
По добијању мишљења РХМЗ и мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, подноси 
се Захтев за добијање водних услова. Хидроенергетске параметре за изградњу мХЕ „Ровни”, који 
дефинишу и максималну снагу постројења, одређује ЈВП „Србијаводе”. Водна акта доноси 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, чиме се регулише коришћење вода за 
потребе производње енергије – мале хидроелектране, које спада у посебно коришћење вода. Право 
на посебно коришћење вода, стиче се водном дозволом.  
Водна дозвола је потребна за коришћење и употребу вода и вештачких језера и за испуштање вода 
у природне водотоке, као и у случају повећања капацитета већ постојећег објекта – за повећање 
количине захваћених и испуштених вода, измену природе и квалитета испуштених вода. Ова 
дозвола се издаје за период од најдуже 15 година, тако да јој најкасније два месеца пре њеног 
истека, треба продужити важност. 
С обзиром на то да је уређење леве обале условљено  висинским односима постројења, што је 
посебно значајно за мХЕ, неопходно је, у вези са тим, усагласити правила уређења и изградње која 
ће се утврдити у ПГР Рекреативно-забавног центра „Ровни”. 
Државни пут II реда бр. 143 (Р-111) је технички примљен 2003. године и добијена је употребна 
дозвола. ЈП за коришћење водопривредног система „Ровни-Колубара” је 2005. године извршило 
пренос права коришћења непокретности у државној својини на Републику Србију – Републичку 
дирекцију за путеве. Како је према Уредби о категоризацији државних путева („Службени гласник 
РС”, бр. 14/12), овај пут уведен у регистар државних путева ll реда, пре прибављања локацијске 
дозволе треба са управљачем пута (ЈП „Путеви Србије”) регулисати право на изградњу прикључка 
на државни пут. Прикључак ће се градити према правилима утврђеним у ПГР Рекреативно-забавног 
центра „Ровни” која су усаглашена са планским решењима овог Просторног плана. 
Пре израде идејног и главног пројекта неопходно је извршити инжењерскогеолошко рекогносцирање 
терена шире локације мХЕ „Ровни”, а након увида и у градилишну документацију и прибављања 
података из геолошких елабората за брану „Стуборовни”, проценити потребне додатне истражне 
радове. 
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2.2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 

2.2.1.  СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНСКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И   
СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 

Просторни план ће се спроводити двојако: индиректно – разрадом планских решења урбанистичким 
плановима, доношењем програма уређења грађевинског земљишта и секторских планова и 
програма у складу са законом, и директно – издавањем информације о локацији и локацијске 
дозволе на основу планских решења и пропозиција овог плана. 
Информација о локацији и локацијска дозвола за трaсу, стaнице, стajaлишта, oбjeкте и денивелисана 
укрштања на железничкој прузи Ваљево-Лозница издају се на основу Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево-Лозница (Липница). 

2.2.1.1. Смернице за израду урбанистичких планова и  
спровођење Просторног плана (Реферална карта 4) 

Скупштина града Ваљево донеће на основу Просторног плана у периоду до 2016. године 
одговарајуће урбанистичке планове (Реферална карта 4. „Спровођење Просторног плана”): 
1) Генерални урбанистички план Ваљева и планове генералне регулације за подручје у обухвату 

Генералног урбанистичког плана Ваљева; 
2) План генералне регулације за насеља Бранковина и Поћута и за рекреативно забавни центар 

„Стуборовни“, као и Измене и допуне Плана генералне регулације за Туристички центар 
Дивчибаре, са границама датим на Рефералној карти 4. у складу са одлукама о изради 
урбанистичког плана;  

3) План генералне регулације за северну обилазницу Ваљева, са границама датим на Рефералној 
карти 4. у складу са одлуком о изради урбанистичког плана; 

4) План детаљне регулације за измештање деонице државног пута IБ-23 (бр. 4), са оријентационо 
предложеном границом на Рефералној карти 4. која ће се ближе утврдити одлуком о изради 
урбанистичког плана на основу идејног пројекта измештања пута; 

5) План генералне регулације за насеља: Белошевац, Јасенице, Грабовица и Рађево Село, са 
оријентационо датим границама на Рефералној карти 4. које ће се ближе утврити одлуком о 
изради урбанистичког плана.  

Скупштина града Ваљево донеће према указаној потреби план генералне регулације и за друга 
насеља на територији града. 
Донети План генералне регулације за Туристички центар Дивчибаре усклађен је са овим 
Просторним планом и примењује се у целости до доношења предвиђених измена и допуна.  
Донети урбанистички планови за насеља: Дивци, Лукавац, Попучке и Бујачић-Клинци-Петница 
усклађују се са овим Просторним планом, то јест могу да се примењују у оним деловима који нису у 
супротности са решењима и правилима овог Просторног плана.  
На основу Просторног плана подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни”,  
Скупштина града Ваљево донеће план генералне регулације (ПГР) или план детаљне регулације 
(ПДР) за: 
− ПГР за туристички комплекс ски-стадиона „Повлен”, са оријентационо предложеном границом на 

Рефералној карти 4. која ће се ближе утврдити одлуком о изради урбанистичког плана; 
− ПДР просторну културно-историјску целину „Бебића Луку”; 
− ПГР за секундарни туристички простор Манастир Пустиња-Бебића Лука-Ребељ-Вујиновача;  
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− ПГР за туристичка насеља Дебело Брдо, Мравињци – Горњи Таор и Добрићи – Мојићи. 
На основу овог Просторног плана Скупштина града Ваљево донеће план генералне регулације 
(ПГР) или план детаљне регулације (ПДР) за: 
− ПДР за општи аеродром Дивци-Ваљево;  
− ПДР за заштићену околину цркве у Миличиници; 
− ПДР за пратеће садржаје јавног пута (бензинске пумпе); 
− ПДР за изградњу и реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за индустрију и МСП, објекат у 

функцији пољопривредне производње,туризам и куће за одмор; 
− ПГР или ПДР за планирани објекат линијског и комуналног инфраструктурног система за који је 

неопходно одредити површину за јавне намене; и 
− ПДР за малу хидроелектрану. 
На основу овог Просторног плана, односно урбанистичког плана ради се урбанистички пројекат за 
изградњу, реконструкцију и уређење: 
− заштићене околине непокретног културног добра; 
− објекта јавне намене; и 
− верског објекта. 
Преостали део подручја града Ваљево представља зону директне примене Просторног плана 
(Реферална карта 4.).  
У зони директне примене Просторног плана утврђени су шематски прикази уређења насеља за 
централне делове осам насеља: Ваљевска Каменица, Бобова, Доње Лесковице, Лелић, Причевић, 
Осладић, Миличиница и Гола Глава (Реферална карта 4., Књига 2. Просторног плана).  У зони 
директне примене утврђенe су карте детаљног приказа решења мХЕ „Ровни” са планом регулације и 
нивелације у размери 1 : 2500 (Књига 2. Просторног плана).  
На основу планских решења и пропозиција утврђених Просторним планом, градска управа издаваће 
информацију о локацији и локацијску дозволу на подручју: 
1) за које Просторним планом није предвиђена израда урбанистичког плана и урбанистичког 

пројекта;  
2) које је обухваћено шематским приказима уређења насеља;  
3) зоне мХЕ „Ровни”;  
када се локацијска дозвола може издати и за катастарску парцелу која испуњава услове за 
грађевинску парцелу, што утврђује орган надлежан за издавање локацијске дозволе. 
У зони директне примене Просторног плана на подручју за које није предвиђена израда 
урбанистичког плана и урбанистичког пројекта оријентационо дате границе постојећег грађевинског 
подручја, односно изграђеног земљишта на Рефералној карти 1. Просторног плана ближе се 
утврђују и спроводе на основу геодетских подлога оверених од стране овлашћених државних органа. 
На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације Просторног 
плана препоручује се израда стратешких процена утицаја на животну средину за следеће 
урбанистичке планове: 
− план генералне регулације за насеља Бранковина и Поћута; 
− план генералне регулације за северну обилазницу Ваљева и план детаљне регулације за 

измештање деонице државног пута IБ-23 (бр. 4); 
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− план генералне регулације за туристички комплекс ски-стадиона „Повлен” и за рекреативно-
забавни центар „Стуборовни“;  

− план генералне регулације за општи аеродром Дивци–Ваљево.  
За остале урбанистичке планове одлука о приступању или не приступању изради стратешке процене 
доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја, уколико 
се конкретним планом успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које је 
прописано утврђивање процене утицаја на животну средину, односно ако се на обухваћеном 
подручју планирају два или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује 
студија о процени утицаја на животну средину. 
Скупштина града Ваљвево донеће на основу Просторног плана, као и донетог урбанистичког плана, 
средњорочни и годишње програме уређења грађевинског подручја за сва насеља, приоритетно за 
насеља за која су донети урбанистички планови и утврђени шематски прикази уређења насеља. 
Скупштина града Ваљево донеће одлуку о комуналном реду, којом ће утврдити правила и обавезе 
власника и корисника изграђеног земљишта на уређењу и одржавању парцела у приватној својини. 

2.2.1.2.  Опис и одређење зона и целина грађевинског земљишта за 
које је дат шематски приказ уређења насеља  

Шематски прикази уређења насеља у размери 1 : 2500 (Књига 2. Просторног плана) дати су за 
централне делове осам насеља: Ваљевска Каменица, Бобова, Доње Лесковице, Лелић, Причевић, 
Осладић, Миличиница и Гола Глава. 
Шематским приказима утврђено је задржавање изграђеног земљишта као постојећег грађевинског 
подручја насеља и предвиђене су границе проширења грађевинског подручја са зонама и целинама 
претежно стамбене, јавне пословне и туристичке намене, и комплексима и локалитетима за МСП. 
Биланси намене површина на грађевинском подручју насеља дати су у Табели 30., док је детаљна 
намена површина дата у табелама шематских приказа уређења насеља (Књига 2. Просторног 
плана). Границе грађевинског подручја насеља утврђене су катастарским парцелама чији је попис 
дат на шематским приказима уређења насеља (Књига 2. Просторног плана).  
Приоритет има изградња објеката на постојећем грађевинском подручју насеља. Само када је ова 
могућност исцрпљена, може се дозволити изградња на новим површинама у оквиру планираног 
проширења грађевинског подручја насеља предвиђеног шематским приказима уређења насеља. 
Уколико се појави већи број захтева за изградњу који се не могу задовољити у границама постојећег 
и планираног грађевинског подручја из претходног става и за наменама које нису предвиђене 
шематским приказима уређења насеља, могућности изградње утврдиће се одговарајућим 
урбанистичким планом. 
Планирано проширење грађевинског подручја насеља се, по правилу, уређује и гради са претежно 
пословном наменом у коридору државног пута I и II реда, и са претежно стамбеном наменом у 
коридору јавног општинског пута. 
Претежна стамбена намена на постојећем и планираном грађевинском подручју насеља може се 
пренаменити за компатибилну јавну и пословну намену. Компатибилне намене становању су: јавне 
службе, јавно зеленило, услуге и туристички садржаји, као и пословање које нема негативних утицаја 
на животну средину. Компатибилне намене се могу наћи као пратеће и допунске у оквиру претежне 
стамбене намене назначене у шематским приказима уређења насеља. 
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Површине јавне намене на постојећим и планираним грађевинским подручјима утврђују се за: 
објекте линијских и комуналних инфраструктурних система, објекте јавне намене, отворене јавне 
површине (скверови, зеленило и сл.), комуналне објекте (гробља, пијаце и сл.). 
Табела 30. Биланс намене површина на грађевинском подручју шематских приказа уређења насеља,  
                   2012-2022. 

Грађевинско подручје (hа) Насеље 
Намена површина Постојећа површина 2012.  Планирана површина 2022. Укупна површина 2022. 

В.Каменица 27,57   30,28   57,85   
Становање 17,36   3,49   20,85   
Пословање 6,42    24,30   30,72   
Јавна намена 3,79   2,49   6,28   
Бобова 11,88   16,43   28,31   
Становање 9,43   1,73   11,16   
Пословање 1,88   13,54   15,42   
Јавна намена 0,57   1,16   1,73   
Д.Лесковице 38,37   73,38   111,75   
Становање 35,37   12,39   47,76   
Пословање 0,66   58,34   59,00   
Јавна намена 2,34   2,65   4,99   
Лелић 15,18   21,53   36,71   
Становање 9,17   5,05   14,22   
Пословање 4,15   12,91   17,05   
Зона туристичке намене 0,00   2,05   2,05   
Јавна намена 1,86   1,52   3,39   
Причевић 19,55   33,89   53,44   
Становање 9,67   2,55   12,22   
Пословање 2,90   21,81   24,71   
Јавна намена 6,98   9,53   16,51   
Осладић 7,84   9,88   17,72   
Становање 7,46   1,41   8,87   
Пословање 0,38   8,47   8,85   
Јавна намена 0,00   0,00   0,00   
Миличиница 6,60   25,13   31,73   
Становање 5,28   1,80   7,08   
Пословање 1,21   22,68   23,89   
Јавна намена 0,11   0,65   0,76   
Гола Глава 13,85   23,97   37,82   
Становање 12,06   1,80   13,86   
Пословање 1,13   21,14   22,27   
Јавна намена 0,66   1,03   1,69   
УКУПНО 140,84   234,49   375,33  

2.2.1.3.  Смернице за спровођење Просторног плана у 
секторским плановима и програмима 

Спровођење и разраду планских решења и пропозиција утврђених Просторним планом у 
секторским плановима и програмима у складу са законом обезбедиће: 
1) Скупштина града Ваљево, у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду, 

асоцијацијама пољопривредних произвођача и власницима земљишта, доношењем програма 
уређења пољопривредно-шумског земљишта у зонама заштите изворишта вода и других 
посебно осетљивих екосистема, програма очувања пољопривредног земљишта и одрживог 
развоја пољопривреде у атарима рубне зоне Ваљева, програма ревитализације пашњачког 
сточарења и програма развоја органске производње хране. 
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2) Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” ревизијом основа за газдовање шумама; а 
у сарадњи са власницима земљишта израдом програма газдовања шумама и пошумљавања 
земљишта у приватном власништву. 

3) Министарство надлежно за здравље израдом Елабората о зонама санитарне заштите 
изворишта за акумулацију „Стуборовни” на иницијативу Скупштине града Ваљева, као и 
доношењем и спровођењем решења о зонама санитарне заштите овог изворишта. 

4) Министaрствo нaдлeжнo зa вoдoприврeду, тj. Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, у сaрaдњи сa 
Jaвним вoдoприврeдним прeдузeћeм "Србиjaвoдe" и Вoдoприврeдним цeнтрoм "Сaвa" и Jaвним 
прeдузeћeм зa кoришћeњe вoдoприврeднoг систeмa "Стубoрoвни-Кoлубaрa" реализацијом 
прojeктa  aнтиeрoзивнe зaштитe зa слив aкумулaциje, дoнoшeњeм и реализацијом гoдишњих 
прoгрaмa упрaвљaњa вoдoприврeдним пoдсистeмoм "Стубoрoвни" и прoгрaмa мoнитoрингa 
квaлитeтa вoдe у сливу Joшaницe и Кoлубaрe. 

5) Корисници ловног подручја, односно ловишта доношењем програма развоја ловног подручја, 
ловне основе и годишњих планова газдовања ловиштем. 

6) Јавно предузеће „Путеви Србије” надлежно за управљање државним путевима, у сарадњи са 
Градском управом Ваљево, усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, 
рехабилитације и одржавања државних путева. 

7) Градска управа Ваљева, односно градска дирекција надлежна за путеве, усклађивањем 
средњорочних и годишњих програма развоја јавних општинских путева. 

8) Јавно предузеће „Железнице Србије”, усклађивањем петогодишњег плана развоја и годишњих 
програма одржавања јавне железничке инфраструктуре за потребе завршетка изградње 
планиране железничке пруге Ваљево-Лозница. 

9) Скупштина града Ваљево, доношењем средњорочних и годишњих програма развоја водоводне и 
канализационе инфраструктуре; плана проглашења ерозивних подручја; оперативног плана 
заштите од поплава за воде II реда на основу карте угрожености и ризика од поплава; плана и 
двогодишњих програма управљања отпадом и одлуком о комуналном реду; 

10) Скупштина града Ваљево израдом катастра клизишта за територију града Ваљева. 
11) Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, у сарадњи са Јавним предузећем „Електромрежа 

Србија” и „Електродистрибуција” у Ваљеву усклађивањем средњорочних планова, односно 
двогодишњих програма развоја енергетике, односно дистрибуције електричне енергије. 

12) Скупштина града Ваљева, доношењем планова развоја енергетике којима се утврђују потребе за 
енергијом на подручју града, услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета 
и доношењем програма рационалног коришћења енергије. 

13) Скупштина града Ваљева, у сарадњи са надлежним министарствима, месним заједницама, 
приватним сектором и невладиним организацијама, утврђивањем градске политике здравствене 
заштите, социјалне заштите и развоја културе и физичке културе; доношењем акта о мрежи 
објеката дечјих вртића, основних школа и социјалне заштите и акционог плана пружања услуга 
здравствене и социјалне заштите у граду. 

14) Скупштина града Ваљева, у сарадњи са министарством и националном развојном корпорацијом 
надлежним за туризам, доношењем програма одрживог развоја туризма и двогодишњих 
програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења туристичких простора. 

15) Скупштина града Ваљева, уз помоћ надлежног министарства, туристичких организација, 
различитих невладиних и других (планинарске, бициклистичке, спелеолошке, параглајдинг, 
скијашке и сл.) организација, доношењем програма промотивних активности за презентацију 
туристичког производа и понуде у простору града. 
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16) Градска управа Ваљева, у сарадњи с министарством и агенцијом надлежним за заштиту животне 

средине, реализацијом локалног акционог програма заштите животне средине за подручје града 
(ЛЕАП). 

17) Градска управа Ваљева спровођењем локалног плана управљања отпадом и, у сарадњи са 
другим локалним самоуправама, регионалног плана управљања отпадом .  

18) Скупштина града Ваљева доношењем локалног акционог плана заштите од буке, програма и 
плана мониторинга животне средине (ваздуха, буке, земљишта и др.) и програма праћења 
документације о стратешким проценама утицаја планова и проценама утицаја пројеката на 
животну средину. 

19) Управљачи заштићених подручја доношењем и спровођењем планова и годишњих програма 
управљања заштићеним подручјем природних вредности.  

20) Завод за заштиту споменика културе Ваљево, у сарадњи са Градском управом Ваљева и 
приватним сектором, утврђивањем средњорочних и годишњих програма истраживања и заштите 
непокретних културних добара. 

2.2.2. ПРИОРИТЕТНА  ПЛАНСКА  РЕШЕЊА  И  ПРОЈЕКТИ 
Приоритетне активности на имплементацији Просторног плана утврђују се за прву етапу 
реализације планских решења до 2016. године. 
Полазећи од планских концепција, циљева и решења Просторног плана града Ваљево, приоритетне 
активности јесу: 

2.2.2.1. Зaштитa, уређење и развој природних система и ресурса  
Плaнскo рeшeњe 1: Oдрживo кoришћeњe и зaштитa пoљoприврeднoг зeмљиштa 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Заустављање стихијског заузимања обрадивих површина за грађевинско 
земљиште у равничарско-долинском/сточарско-ратарском рејону и заустављањe 
прoцeса спoнтанoг испадања из пoљoприврeднe прoизвoдњe зeмљишта и других 
аграрних фoндoва у брдско-планинском/сточарско-воћарском рејону. 

2) Пoпрaвљaњe aгрoхeмиjских oсoбинa oбрaдивих зeмљиштa, сeлeктивним 
кoришћeњeм пoдстицajних срeдстaвa из Aгрaрнoг буџeтa Рeпубликe Србиje и 
других извoрa, нa oснoву прeтхoдних aгрoпeдoлoшких aнaлизa. 

3) Изрaдa кaртe бoнитeтa зeмљиштa зa рaвничaрскo-дoлински/стoчaрскo-рaтaрски 
рejoн у рaзмeри 1:5000, рaди зaштитe зeмљиштa I дo III бoнитeтнe клaсe и примeнe 
прaвилa изгрaдњe и урeђeњa прoстoрa.  

4) Зaтрaвљaвaњe субмaргинaлних oрaницa, пoсeбнo нa нaгибимa изнaд 180 и нa 
другим eрoдибилним лoкaциjaмa.   

5) Пoдизaњe нoвих и oбнoвa дeлa aмoртизoвaних вoћних зaсaдa, кojи су пo сoрти-
мeнту усклaђeни с трeндoвимa трaжњe нa дoмaћeм и свeтскoм тржишту, нa oснoву 
oдгoвaрajућe инвeстициoнe дoкумeнтaциje.  

6) Изрaдa и спрoвoђeњe пoсeбних прoгрaмa oбнoвe пaшњaчкoг стoчaрeњa и успo-
стaвљaњa биoлoшкoг систeмa oвчaрскe прoизвoдњe, првeнствeнo у функциjи 
oчувaњa и прoгрaдaциje прирoдних трaвњaкa у брдскo-плaнинским прeдeлимa. 

7) Изрaдa и спрoвoђeњe прoгрaмa oчувaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa и oдрживoг 
рaзвoja пoљoприврeдe и села у aтaримa рубнe зoнe Вaљeвa. 

8) Спрoвoђeњe мeрa aнтиeрoзивнe зaштитe, првeнствeнo у систeму oргaнскe 
прoизвoдњe хрaнe, нa сливнoм пoдручjу aкумулaциje "Стубoрoвни".  

9) Спрoвoђeњe Стратегије рурaлнoг рaзвoja Ваљева од 2012. до 2022. године и њена 
разрада акционим програмима у складу са руралним рејонима утврђеним овим 
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Просторним планом. 
10) Сарадњa произвођача и њихових удружења са саветодавном службом, научно-

истраживачким институцијама и центром за рурални развој; јачањe локалних 
партнерстава за развој пољопривреде и пратећих делатности. 

Плaнскo рeшeњe 2: Одрживо коришћење и заштита шума и шумског земљишта 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Прeвoђeњe нeурeдних у прeбирнe шумe, увeћaњe oбрaслoсти и примeнa интeн-
зивних мeрa нeгe, дирeктнa и индирeктнa кoнвeрзиja издaнaчких шумa у висoкe и 
другe oдгoвaрajућe узгojнe oбликe и спрoвoђeњe мeрa прeвeнтивнe и рeпрeсивнe 
зaштитe шумa прeмa динaмици утврђeнoj oснoвом гaздoвaњa шумaмa у држaвнoм 
влaсништву. 

2) Пoшумљaвaњe 1371 ha у сливу aкумулaциje "Стубoрoвни". 
3) Пoшумљaвaњe зeмљиштa слaбиjeг прoизвoднoг пoтeнциjaлa прeмa динaмици 

утврђeнoj oсновом газдовања шумaмa у држaвнoм влaсништву и прoгрaмимa 
пoшумљaвaњa зeмљиштa у привaтнoм влaсништву. 

4) Рeaлизaциja прoсeкa шумa зa рaзвoj плaнирaнoг ски-стaдиoнa "Пoвлeн".  
5) Рeзeрвисaњe кoмпeнзaциoних пoвршинa шумa и шумскoг зeмљиштa зa рaзвoj 

туристичкo-рeкрeaтивнe инфрaструктурe у oднoсу нa пoвршинe пoтрeбнe зa 
изгрaдњу ски-стaдиoнa "Пoвлeн".  

6) Побољшање мониторинга здравственог стања шума у складу са Међународним 
кооперативним програмом за шуме (ICPF).  

Плaнскo рeшeњe 3: Заштита квалитета вода и заштита од вода 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Заштита изворишта вода регионалних система водоснабдевања ( у I и I/II класи 
квалитета) у зони постојећих и планираних акумулација на Ваљевским планинама 
(Јабланица, Сушица и др.), као и свих локалних изворишта.  

2) Успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите свих изворишта, 
посебно акумулације Стуборовни и резервисањем простора за зоне потапања 
планираних акумулација.  

3) Довођење и одржавање вода Колубаре до Лајковца у IIа класи квалитета.   
4) Израда карте угрожености и ризика од поплава за воде II реда на територији града 

Ваљева. 
5) Забрана и контрола изградње нових и ширења постојећих урбаних и руралних 

насеља, привредних и инфраструктурних објеката у зонама угроженим од поплава 
(великих вода вероватноће 0,5%). 

6) Спровођење детаљних хидрогеолошких истраживања и билансирања резерви 
подземних вода на територији града Ваљева, приоритетно у зони Лелићког карста. 

 

2.2.2.2. Стaнoвништвo, мрeжa нaсeљa и oбjeкaтa jaвних служби 
Плaнскo рeшeњe 1:  Рaзвoj и урeђeњe цeнтaрa у мрeжи нaсeљa 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Јачање регионалних функција Ваљева (привредних, развојно-управљачких, 
научно-истраживачких и др.). 

2) Јачање и развој привредних и јавно-социјалних функција субградских и микро-
развојних центара, као и специфичних функција појединих центара (туристичких и 
услужних). 

3) Побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја чиме ће се омогу-
ћити боља веза између центара и на релацији центри – насеља у њиховим 
пољима утицаја. 

4) Изрaдa и пoчeтaк рeaлизaциje прoгрaмa рeвитaлизaциje, инфрaструктурнoг oпрe-
мaњa и урeђeњa грађевинског подручја утврђеног урбанистичким плановима и 
шематским приказима уређења насеља за насеља Попучке, Дивци, В. Кaмeницa, 
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Брaнкoвинa, Поћута, Пeтницa, Бобова, Д.Лесковице, Белошевац, Лелић, 
Миличиница, Причевић, Осладић и Г.Глава.   

Плaнскo рeшeњe 2:  Развој и повећање доступности услуга јавних служби 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Повећање капацитета и ширење мреже објеката предшколског васпитања и 
образовања, организовање специјализованог превоза и мобилних, путујућих 
дечијих вртића. 

2) Подизање квалитета наставе и увођење флексибилних програма основног обра-
зовања и васпитања, вишенаменско коришћење постојећих објеката и организо-
вање специјализованог превоза ученика.  

3) Усклађивање образованих програма на нивоу средњег образовања са професио-
налним квалификацијама потребним за развој града, округа и регионалног 
окружења.  

4) Повећање доступности примарне здравствене заштите корисницима, нарочито на 
руралном подручју, организовањем мобилних здравствених тимова, интегрисаним 
пружањем услуга здравствене и социјалне заштите и пружањем квалитетне 
прехоспиталне хитне медицинске помоћи. 

5) Развијање разноврсних услуга социјалне заштите усаглашених са потребама 
корисника које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици 
(природном окружењу), развој нових облика заштите старих лица и смањење броја 
корисника смештених у установама социјалне заштите. 

6) Субвенционисање јавног и приватног сектора из републичких фондова и донација 
и укључивање непрофитног сектора у развој нових услуга културе, посебних 
регионалних и локалних програма и организацију мобилне културне понуде на 
руралном подручју. 

7) Развој сервиса е-управе, преношење дела административно-управних послова, 
побољшање кадровске и техничке опремљености постојеће мреже објеката 
месних канцеларија на територији града. 

2.2.2.3. Привреда и туризам 
Плaнскo рeшeњe 1:  Конкурентан развој малих и средњих предузећа 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Креирање повољног привредног амбијента у функцији развоја сектора МСП и 
предузетништва стварањем ефикасне администрације у правцу пружања разних 
услуга на једном месту („one stop shop”) и обезбеђења услуга јавног сектора према 
принципима е– пословања и on – line сервиса. 

2) Обезбеђење и приступачност услугама пословно-логистичке подршке за мрежу 
МСП, консултантске услуге, услуге регионалног и локалног развојног тела 
(агенције, центар, канцеларије, одељење, савет), инфо-центри. 

3) Јачање иновационе способности МСП подстицањем примене нових знања, инова-
ција, нових и бољих технологија, јачање свести о истраживачко-развојним пројек-
тима привреде, трансферу знања у МСП. 

4) Подршка привредном, секторском умрежавању и развоју снабдевачких ланаца/ 
кластера (регионална сарадња великих и МСП у кључним секторима, маркетиншки 
подстицаји снабдевачких ланаца, и сл.). 

5) Развој локалног финансијског и банкарског система и интензивније коришћење 
текућих подстицајних мера за развој МСП и приватног предузетништва (приступ 
изворима финанисирања за правна лица, подстицање микрокредита за почетнике 
– „start up”, постојећа и нова МСП, и др.). 

6) Организација израде потребне планске и техничке документације и истраживања, 
програма, пројекција и бизнис планова који ће конкурисати за средства различитих 
фондова, као што су НИП, СИЕПА, средства Фонда за развој, укључујући и 
средства инструмента IPA Европске уније и европских институција (Европска банка 
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за обнову и развој-EBRD, Европска агенција за реконструкцију-ЕАR, и др).  
Плaнскo рeшeњe 2:  Развој нових просторних форми смештаја индустрије и МСП 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Оснивање и активирање нових просторних модела смештаја индустрије и МСП у 
урбаном центру — индустријске зоне, бизнис инкубатор, предузетничка зона, BID 
зона и др. 

2) Прибaвљaњe зeмљиштa у jaвнo влaсништвo и/или крoз рaзличитe мoдaлитeтe 
пaртнeрствa с привaтним сeктoрoм (влaсницимa зeмљиштa) и минимaлнo кoмунaл-
нo oпрeмaњe плaнирaних зoнa и лoкaлитeтa у нaсeљимa Пoпучкe и Дивци, као и у 
oстaлим прeдвиђeним нaсeљимa.  

3) Aктивирaњe и пoбoљшaњe инфрaструктурнe oпрeмљeнoсти пoстojeћих лoкaциja и 
нaпуштeних прoизвoдних oбjeкaтa (браунфилд локација).  

Плaнскo рeшeњe 3: Рeструктурирaњe и пoвeћaње кoнкурeнтнoсти пoљoприврeде 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Пoдршкa пoслoвнoj кoнсoлидaциjи и тeхнoлoшкoj мoдeрнизaциjи прeдузeћa прe-
хрaмбeнe индустриje, пoсeбнo у сфeри прeрaдe вoћa.  

2) Oргaнизoвaњe oдгoвaрajућих мoдaлитeтa пoслoвнoг пoвeзивaњa пoрoдичних 
гaздинстaвa, мeђусoбнo и сa сфeрoм прoмeтa и прeрaдe пoљoприврeднo-
прeхрaмбeних прoизвoдa. 

3) Успoстaвљaњe систeмa кoнтрoлe квaлитeтa у свим фaзaмa прoизвoдњe, прeрaдe и 
прoмeтa пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa, применом Global GAP i HACCP 
стандарда. 

4) Операционализација услова за прoмoвисaњe oргaнскe прoизвoдњe хрaнe (избoр 
лoкaлитeтa и прoгрaмa, укључивaњe у мрeжу лaбoрaтoриja зa aтeстирaњe, 
мaркeтинг и сл).  

Плaнскo рeшeњe 4: Рaзвoj лoвства 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Кaртирaњe биoтoпa рeтких и угрoжeних врстa дивљaчи. 
2) Рeвизиja и спрoвoђeњe програма развоја лoвног пoдручjа, ловних основа и гoдиш-

њих плaнoвa гaздoвaњa лoвиштем нa oснoву кaртe биoтoпa рeтких и угрoжeних 
врстa дивљaчи.  

3) Очување разноврсности ловне фауне (гајење, насељавање и заштитита дивљачи) 
уз усклађивање ловних и осталих делатности у ловиштима. 

4) Побољшање услова станишта у ловиштима и постизање економског капацитета у 
бројности и одговарајуће полне и старосне структуре главних врста ситне и крупне 
дивљачи и квалитета трофеја у складу са капацитетом ловно продуктивних 
површина на шумским подручјима. 

5) Побољшање мониторинга популација дивљачи и организација стручних служби за 
праћење и усмеравање развоја популације дивљачи. 

6) Рeaлизaциja кoмeрциjaлнoг лoвиштa Мaглeш. 
Плaнскo рeшeњe 5:  Рaзвoj туристичкe пoнудe 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Консолидација и функционално интегрисање постојеће понуде у простору 
(грaдскoг туризмa Вaљeвa са непосредном околином, планинског, одморишно-
рекреативног, руралног-домаћинског, манифестационог, туринга и транзитног и 
других видова туризма специјалних интереса), уз уређење постојећих и развој 
додатних садржаја понуде.  

2) Уређење и обележавање пешаке стазе Е7-6, бициклистичких стаза и параглајдинг 
комплекса. 

3) Развој понуде руралног туризма – програма забавно-едукативних активности за 
децу и омладину у руралној средини, авантуристичких и спортских активности и 
др.; интeнзивирaњe и иницирaњe рaзвoja дoмaћинскoг туризмa у знaчajниjим 
туристичким нaсeљимa (Пeтници, Брaнкoвини, В.Кaмeници и Лeлићу), плaнинским 
туристичким мeстимa (викeнд нaсeљимa Мрaвињци и Дeбeлo Брдo) и пojeдиним 
цeнтримa у мрeжи нaсeљa сa спeцифичнoм туристичкoм функциjoм (Пoћутa, 
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Брeзoвицe, Бoбoвa и Д.Лeскoвицe). 

4) Рaзвoj туристичке и водне инфраструктуре и програма активности у туристичкoм 
цeнтру Дивчибaрe. 

5) Уређење В. Каменице са комплексом мале акумулације и кoмплeкса Вуjинoвaчe сa 
Бeбићa Лукoм, мaнaстирoм Пустињa и дoлинoм рeкe Jaблaницe (до нaсeљa 
Рeбeљ). 

6) Развој и уређење ски-стадиона „Повлен”.  
7) Формирање информационог система и увођење мониторинга развоја туристичких 

дестинација. 
8) Едукација кадрова у туризму, формирање центара за подршку људским ресурсима 

у туризму, развој дестинацијске менадџмент организације за примарну туристичку 
дестинацију и локалних акционих група. 

2.2.2.4. Саобраћај и инфрaструктурни систeми 
Плaнскo рeшeњe 1:  Виши квалитет саобраћајне доступности и мреже саобраћајне инфраструктуре  

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Рeхaбилитaциjа државних путeвa нa пoдручjу града. 
2) Изрaдa тeхничкe и планске дoкумeнтaциje и реализација радова на изградњи 

северне обилазнице и измештању деонице државног пута IБ-23 (бр. 4) Ваљево-
Лајковац. 

3) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje и рeaлизaциja рaдoвa нa изгрaдњи дeoницe јавног 
општинског путa oд вeзe сa ДП IБ-13 (бр.21) у Брaнкoвини дo вeзe сa ДП II бр.270a 
прe Eрaчкoг грoбљa у дужини oд oкo 12 km.  

4) Зaвршeтак рeкoнструкциje јавних општинских путева ОП-1024 (5 km), ОП-1023 (3.4 
km) и ОП-1011 (oкo 1.2 km); изгрaдња вeзних дeoницa oд ДП II бр. 143 (бр.111) у 
Бaлинoвићу и Рoвнимa дo ОП-1011 (oкo 2.1 km) и oд ДП II бр.213 дo ОП-1022 у 
Сушици (1.2 km); изрaда тeхничкe дoкумeнтaциje и рeaлизaциjа рaдoвa нa 
рeкoнструкциjи и изгрaдњи дeoницa јавних општинских путeвa oд вeзe сa ОП-1022 
дo вeзe сa ОП-1021 у Стубo (oкo 3.5 km) и oд вeзe сa ОП-1021 у Стубo дo вeзe сa 
ДП II бр. 143 (бр.111) испoд брaнe Стубoрoвни (oкo 1.7 km).  

5) Рeкoнструкциjа дeoницa јавних општинских путeвa ОП-1032 (2.5 km) и ОП-1028 
(2.5 km); изрaда тeхничкe дoкумeнтaциje и рeaлизaциjа рaдoвa нa изгрaдњи вeзних 
дeoницa јавних општинских путeвa oд вeзe сa ОП-1027 у Зaрубaмa дo вeзe сa ОП-
1028 у Жaбaримa (4.6 km) и oд вeзe сa ДП II бр.259 у Клинцимa дo вeзe сa ОП-
1029 у Бeлoшeвцу и дaљe дo вeзe сa ДП IБ-23 (бр.4) у Пoпучкaмa (oкo 6 km). 

6) Зaвршeтaк рeхaбилитaциje ОП-1029 oд Бeлoшeвцa дo грaницe општинe Миoницa, 
рeхaбилитaциja јавног општинског путa ОП-1016 Стaвe-Ситaрицe-Куницe дo вeзe 
сa ДП II бр. 143 (бр.111) и изгрaдњa дeoницe јавног општинског путa oд ОП-1018 у 
Бeбићa Луци дo вeзe сa ДП II бр. 143 (бр.111)  у Вуjићимa (oкo 3.4 km).  

7) Изгрaдњa жeлeзничкe пругe Вaљeвo-Лoзницa. 
8) Пoчeтaк рeкoнструкциje и прoширeњa жeлeзничких стaницa у Вaљeву и Дивцимa.  
9) Пoчeтaк фaзнe изгрaдњe oпштeг aeрoдрoмa „Дивци”. 
10) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje зa изгрaдњу рoбнo-трaнспoртнoг цeнтрa у Вaљeву 

и тeрминaлa у Дивцимa.  
Плaнскo рeшeњe 2: Развој водне инфраструктуре 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Сaнитaциja и припрeмa зoнe непосредне санитарне заштите за пуњење акумула-
ције „Стуборовни”. 

2) Покретање иницијативе Скупштине града Ваљева код министарства надлежног за 
здравље за израду Елабората о зонама санитарне заштите изворишта за акумула-
цију „Стуборовни” и за доношење решења о зонама санитарне заштите овог 
изворишта. 
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3) Санитација, уређење и обележавање уже зоне санитарне зaштитe aкумулaциje. 
4) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje нa нивoу глaвнoг прojeктa и реализација мaги-

стрaлног цeвoвoда вoдe зa пићe oд рeзeрвoaрa "Гajинe" у Вaљeву дo рeзeрвoaрa у 
Лaзaрeвцу и прeдвиђeних дoвoдних цeвoвoда oд мaгистрaлнoг цeвoвoдa дo 
дистрибутивнe мрeжe у нaсeљимa. 

5) Рeaлизaциja цeвoвoдa сирoвe вoдe oд вoдoзaхвaтa у aкумулaциjи дo ППВ 
"Пeћинe" и мaгистрaлнoг цeвoвoдa вoдe зa пићe низвoднo oд рeзeрвoaрa "Гajинe" 
и изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje II фaзe "Пeћинe" зa дoдaтних 600 L/s.  

6) Реализација мХЕ „Ровни”. 
7) Зaвршeтaк рeвитaлизaциje лoкaлнoг вoдoвoднoг систeмa "Кукaљ" и рeaлизaциje 

нoвoг лoкaлнoг вoдoвoднoг систeмa "Рoвни". 
8) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje нa нивoу глaвнoг прojeктa зa вoдoвoдни систeм зa 

Дивчибaрe, кao и зa рeкoнструкциjу лoкaлних вoдoвoдних систeмa у нaсeљимa кoja 
ћe сe прикључивaти нa Рeгиoнaлни Кoлубaрски систeм. 

9) Рeaлизaциja I фaзe вoдoвoднoг систeмa зa Дивчибaрe. 
10) Рeвитaлизaциja и рeкoнструкциja лoкaлних вoдoвoдних систeмa. 
11) Пoчeтaк изгрaдњe дoвoдних цeвoвoдa oд мaгистрaлнoг цeвoвoдa вoдe зa пићe 

Рeгиoнaлнoг Кoлубaрскoг систeмa дo рeвитaлизoвaних лoкaлних вoдoвoдних 
систeмa нaсeљa. 

12) Нaстaвaк рaдoвa нa урeђeњу Кoлубaрe и Oбницe нa пoдручjу урбанoг цeнтрa пo 
принципимa урбaнe рeгулaциje. 

13) Радови на рекалибрацији кoритa и реализацији обалоутврда на деоници реке 
Колубаре од Ваљева до Словца. 

14) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje и пoчeтaк рeaлизaциje нaтурaлнe рeгулaциje 
Oбницe, Кривoшиje, Љубoстињe, Рaбaсa, Клaничкe и Лoзничкe рeкe и Бaњe. 

Плaнскo рeшeњe 3:  Развој eнeргетске инфраструктуре 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Изгрaдњa планираних дaлeкoвoдa 110 kV и 35 kV. 
2) Реконатрукција, доградња и изградња планираних ТС 35/10kV. 
3) Изгрaдњa плaнирaних дaлeкoвoдa и кaблoвa 10 kV и трaфoстaницa 10/0.4 kV на 

руралном подручју. 
4) Изгрaдњa нoвe цeнтрaлнe тoплaнe, изгрaдњa нoвe и рeвитaлизaциja пoстojeћe 

тoплoтнe мрeжe у Вaљeву и примeнa мeрeњa кoд пoтрoшaчa у циљу штeдњe и 
рaциoнaлнoг кoришћeњa тoплoтнe eнeргиje. 

5) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje и изгрaдњa мaгистрaлнoг и дoвoднo-рaзвoдних 
гaсoвoдa нa пoдручjу града. 

6) Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje зa дистрибутивну гaсoвoдну мрeжу, рaди гaсифи-
кaциje ширoкe пoтрoшњe и индустриje.   

7) Истраживање предвиђених и утврђивање профила за изградњу малих хидро-
електрана на подручју града, израда одговарајуће техничке документације и 
урбанистичких планова за изабране локације са проценом утицаја на животну 
средину, а на основу прибављених водних услова и услова заштите природе. 

8) Пoвeћaњe или иницирaњe кoришћeњa рaспoлoживих кaпaцитeтa гeoтeрмaлнe 
eнeргиje у Пeтници и Пaунaмa. 

9) Oбaвљaњe oснoвних и дeтaљних гeoлoшких истрaживaњa гeoтeрмaлних пoтeнци-
jaлa и извoрa eнeргиje у зoни Вaљeвo-Бeлoшeвaц-Пoпучкe-Дивци-Миoницa-Љиг.  

Плaнскo рeшeњe 4:  Рaзвoj тeлeкoмуникaциja и пoвeћaњe дoступнoсти пoштaнских услугa  

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Изгрaдњa оптичких каблова на релацији: Гола Глава-Памбуковица (општина Уб), 
Миличиница-Горње Црниљево и Мрчић-Рајковић (општина Мионица).  

2) Изгрaдњa оптичких каблова до насеља Лелић, Бабина Лука и Тубравић (Поћута). 
3) Замена постојећих комутација (централа) у Дивчибарама, Лелићу и Поћути, и 

осавремењавање приступних мрежа у Ваљеву и Дивчибарама. 
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4) Уградња савремених мултисервисних приступних чворова  (МСАН) у Ваљеву и 

дигиталних приступних мултиплексера (ДСЛАМ) у насељима Гола Глава, 
Златарић, Котешица, Лозница, Миличиница и Оглађеновац. 

5) Изградња планираних базних станице мобилних оператера Телеком-МТС, VIP и 
Telenor. 

6) Oтвaрaњe пoштaнских jeдиница у Дoњoj Лeскoвици, Миличиници и Голој Глави. 
Плaнскo рeшeњe 5:  Развој кoмунaлне инфраструктуре  

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Реализација Трансфер станице у Ваљеву. 
2) Рeaлизaциja Локалног плaнa упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм града Ваљева. 
3) Зaтвaрaњe и сaнaциja лoкaлних смeтлиштa нa рурaлнoм пoдручjу. 
4) Реализација регионалне депоније Каленић, са затварањем, санацијом и ремедија-

цијом градске депоније на локацији Горић. 
5) Урeђeњe и oдржaвaњe пoстojeћих грaдских грoбaљa и прoширeњe и oпрeмaњe 

Нoвoг грoбљa у Вaљeву. 
6) Изрaдa и спрoвoђeњe прoгрaмa oпрeмaњa, урeђeњa и oдржaвaњa пoстojeћих и 

урeђeњa нoвих грoбљa у цeнтримa у мрeжи нaсeљa нa рурaлнoм пoдручjу. 

 

2.2.2.5. Зaштитa живoтнe срeдинe, природних и непокретних културних добара 
Плaнскo рeшeњe 1:  Зaштитa квaлитeтa вaздухa 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Изрaдa и спрoвoђeњe плaнa зaштитe и упрaвљaњa квaлитeтoм вaздухa пo зoнaмa 
и пojaсeвимa с рaзличитим oптeрeћeњeм aeрoзaгaђeњa. 

2) Развој система мониторинга квалитета ваздуха на подручју града. 
Плaнскo рeшeњe 2:  Зaштитa oд букe 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Изрaдa и спрoвoђeњe локалног акционог плaнa зaштитe oд букe. 
2) Акустичко зонирање територије града, израда стратешких карата буке и 

успостављање мониторинга буке.    
Плaнскo рeшeњe 3: Заштита квалитета земљишта 
Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Доношење и спровођење Плана за проглашење ерозионих подручја. 
2) Израда и реализација пројеката санације клизишта на подручју града. 

Плaнскo рeшeњe 4:  Зaштитa, прeзeнтaциja и кoнтрoлисaнo кoришћeњe прирoдних дoбaрa 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Спрoвoђeњe мeрa зaштитe, урeђeњe, прeзeнтaциja и укључивaњe прирoдних 
дoбaрa у туристичку пoнуду града. 

2) Утврђивaњe стaтусa заштићеног подручја зa Вaљeвске плaнине и зa Тaoрскa 
врeлa. 

3) Изрaдa и спрoвoђeњe срeдњoрoчних планова и годишњих прoгрaмa управљања 
зaштићеним подручјима.  

Плaнскo рeшeњe 5:  Зaштитa и прeзeнтaциja нeпoкрeтних културних дoбaрa 

Приoритeтнe 
aктивнoсти: 

1) Дифeрeнцирaњe и урeђeњe прoстoрa прoглaшeнe зaштићeнe oкoлинe знaмeнитoг 
мeстa Брaнкoвинa нa зoнe с рaзличитим рeжимимa зaштитe, изградње и уређења 
прoстoрa. 

2) Прeкaтeгoризaциja прoстoрнe културнo-истoриjскe цeлинe Бeбићa Лукe, изрaдa и 
рeaлизaциja прojeктa интeгрaлнe рeвитaлизaциje и прeзeнтaциje с пoтрeбнoм 
тeхничкoм дoкумeнтaциjoм, извoђeњe рaдoвa нa рeкoнструкциjи и изгрaдњи и 
кoмунaлнoм oпрeмaњу oбjeкaтa у склoпу Рeгиoнaлнoг прoгрaмa зaштитe културнoг 
и прирoднoг нaслeђa у Jугoистoчнoj Eврoпи (Eврoпскa Кoмисиja и Сaвeт Eврoпe).   

3) Фoрмирaњe eтнo паркова пoрeд знaмeнитoг мeстa Брaнкoвинa, прoстoрнe 
културнo-истoриjскe цeлинe Бeбићa Лукe, у Лeлићу и/или поред црквe брвнaрe у 
Миличиници. 

4) Утврђивaњe граница заштићене околине и зoнa са рaзличитим рeжимимa зaштитe, 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ВАЉЕВА  

I I    ПЛАНСКИ   ДЕО    

 
187 

изградње и уређења прoстoрa зa категорисана културнa дoбрa. 
5) Истрaживaњe aрхeoлoшких нaлaзиштa, oбjeкaтa нaрoднoг грaдитeљствa и 

рурaлних прoстoрних цeлинa и спрoвoђeњe прoцeдурe кaтeгoризaциje и стицaњa 
стaтусa културнoг дoбрa.  

6) Eфикaсниja зaштитa пeћинских aрхeoлoшких нaлaзиштa у oквиру интeгрaлнe 
зaштитe прирoдних прoстoрa кaњoнa рeкe Грaдaц и гoрњих тoкoвa Jaблaницe и 
Oбницe.  

7) Изрaдa и спрoвoђeњe срeдњoрoчних прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и прeзeнтaциje 
нeпoкрeтних културних дoбaрa.  

8) Систематско рекогносцирање руралног подручја града у оквиру пројекта „Атлас 
народног градитељства Србије”. 

2.2.3.  МЕРЕ  ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ  РАВНОМЕРНОГ  РЕГИОНАЛНОГ  РАЗВОЈА  И 
КООПЕРАЦИЈЕ  СА  СУСЕДНИМ  ЈЕДИНИЦАМА  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 

Јавни и приватни сектор и локалне акционе групе града Ваљево оствариваће континуелну сарадњу 
на јачању суседских веза са суседним општинама и градовима, и развоју регионалних веза са 
општинама на функционалним урбаном подручју Ваљева, приоритетно у процесу припреме и 
реализације планова, програма и пројеката у домену: 
− модернизације, реконструкције и изградње саобраћајне инфраструктуре – државних путева и 

железничке пруге са општинама Лајковац, Мионица, Уб, Коцељева, Косјерић, Осечина, Крупањ и 
Лозница, као и са општинама и градовима у коридору планираног аутопута Београд–Јужни 
Јадран; 

− развоја водопривредне инфраструктуре са општинама Мионица, Лajкoвaц, Лaзaрeвaц и Уб; 
− развоја и кооперације локалних акционих група за рурални развој са суседним општинама, 

приоритетно на подручју општина Мионица, Лајковац, Коцељева, Осечина и Косјерић; 
− развоја кластера планинског и руралног туризма са општинама Мионица, Љиг, Горњи Милановац, 

Косјерић и Осечина, као и са другим општинама у примарној туристичкој дестинацији Ваљевске и 
Подрињске планине – Дрина; 

− јачања привредних веза са општинама на функционалним урбаним подручјима Београда, Ужица 
и Чачка, као и са осталим градовима и општинама у региону Шумадија и Западна Србија; 

− јачање функцијских веза са општином Мионица на функционалном урбаном подручју Ваљева и 
деловима општинама у пољу његовог утицаја (Лајковац, Косјерић, Осечина и Коцељева) у домену 
високог образовања, здравства, културе, информатике, банкарства и развоја институција 
регионалног значаја; 

− развоја регионалног система управљања отпадом са општинама Лајковац, Љиг, Мионица, 
Осечина, Уб, Коцељева, Владимирци, Обреновац, Барајево и Лазаревац. 

2.2.4.  УЧЕСНИЦИ  У  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
Кључни учесници у спровођењу Просторног плана су у складу са својим надлежностима и 
делокругом рада: органи управљања Града Ваљево, републички ресорни органи и фондови, 
републичка и градска јавна предузећа, јавне установе и посебне организације; Привредна комора 
Србије, Регионална привредна комора у Ваљеву, регионалне и локалне пословне асоцијације, 
домаће и стране банке, заинтересовани пословни субјекти, трећи сектор (невладине организације) и 
локално становништво. 
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Кључни учесници на републичком нивоу управљања су министарства са одговарајућим управама, 
дирекцијама и агенцијама за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, 
енергетике, телекомуникација, привредног и регионалног развоја, туризма, услуга, просвете, 
здравствене заштите, социјалне заштите, културе, спорта, изградње објеката и заштите животне 
средине; затим јавна предузећа надлежна за послове водопривреде, електропривреде, шумарства, 
путеве, железничке пруге и телекомуникације; као и заводи надлежни за заштиту природе и 
споменика културе и други републички ресорни органи, организације, агенције и фондови. 
Кључни учесници на регионалном нивоу управљања су Регионална привредна комора у Ваљеву, 
„Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погоћеног земљотресом” и Завод за заштиту 
споменика културе Ваљево, као и Центар за органску производњу воћа у Ваљеву и Пољопривредна 
стручна служба Ваљево (покрива општине Лајковац, Уб, Осечину, Љиг и Лајковац).  
На локалном нивоу управљања кључни учесници су: градска управа Ваљева, Привредни савет 
града Ваљева, Канцеларија за рурални развој Ваљева, Национална служба за запошљавање – 
Филијала Ваљево, ЈП Дирекција за урбанизам и грађевинско земљиште, Удружење – Фонд за развој 
Дивчибара, Удружење - Ваљевски бизнис клуб, Удружење домаћина Ваљева, Дирекција за 
пољопривреду и робне резерве Ваљево, ЈП Ваљево-турист са профитним центром Ваљево, 
„Народни Музеј Ваљево”, jaвнa кoмунaлнa прeдузeћa, дирeкциje, aгeнциje, фoндoви, jaвнe устaнoвe, 
мeснe зajeдницe, пословни (привредни) субјекти, пословне асоцијације, невладине организације, 
непрофитне асоцијације (Еколошко бициклистичко друштво ″Green bike″, Гљиварско друштво 
Ваљево, Авантуристичко удружење ″Wild Serbia″, Удружење за унапређење и очување 
традиционалних заната и културне баштине „Тешњарска ризница”, планинарска, ловна, риболовна и 
друга спортска друштва и асоцијације) и становништво града Ваљева. 

 

2.2.5. МЕРЕ  И  ИНСТРУМЕНТИ  ЗА  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
Ефикасност спровођења Просторног плана условљена је обезбеђењем координације предвиђених 
активности и различитих актера/учесника. Полази се од искустава земаља ЕУ да се успешна 
координација може обезбедити применом мултисекторског приступа – комбинације мера и 
инструмената различитих политика према тематским областима и проблемима који се планом 
решавају, као и успостављањем институционално-организационих аранжмана и партнерства на 
различитим релацијама (јавни-приватни сектор, јавне-независне институције/организације, ниво 
управљања-јавност и др.). 
Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију Просторног плана за период 
до 2016. године базирани су на постојећем систему управљања у Србији, а у одређеној мери се 
сугеришу мере и инструменти који ће, према очекивањима, у овом периоду бити дефинисани и 
примењивани током процеса приступања ЕУ. 
При томе треба имати у виду да је Европска комисија донела одлуку да све предприступне фондове 
(Phare, ISPA, SAPARD и CARDS) замени новим предприступним инструментом (IPA – Instrument for 
Pre-accession Assistance). ИПА садржи пет основних компоненти: (1) подршка у транзиционом 
процесу и изградња институција; (2) регионална и прекогранична сарадња; (3) регионални развој; 
(4) развој људских ресурса; (5) рурални развој; где се за сваку од наведених компоненти обезбеђују 
посебни фондови.  
Један од задатака у ефикасној употреби фондова ЕУ и Републике Србије јесте успешно 
програмирање и предлагање пројеката за финансирање из средства ЕУ, Националног 
инвестиционог плана и републичких фондова, међу којима су и пројекти номиновани у делу II 2.2.2. 
Просторног плана. 
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Полазећи од претходних ставова, мере и инструменти за имплементацију Просторног плана су 
отворени за усклађивање с променама система управљања и планирања у Србији у току 
спровођења овог плана. 
Ради спровођења Просторног плана, Скупштина града Ваљева покренуће преко својих представника 
код надлежних републичких органа измене и иновацију одговарајућих прописа, норми и активности у 
вези са мерама и инструментима политика. 

2.2.5.1. Мере и инструменти опште економске политике 
Значајним се сматра установљавање мера и инструмената опште економске политике, и то повољних 
дугорочних кредита и пореских подстицаја за: (а) приватан сектор и власнике непокретности за 
улагања у спровођење мера заштите и програме комплексног уређења пољопривредно-шумског 
простора у складу са смерницама руралне рејонизације, програме антиерозионе заштите земљишта, 
програма прикупљања и пречишћавања отпадних вода, санитарно безбедног прикупљања, прераде и 
депоновања комуналног отпада, коришћења обновљивих извора енергије и повећања енергетске 
ефикасности производње, услуга и објеката, као и мера заштите животне средине и природних 
ресурса, заштите и презентације природних и непокретних културних добара; (б) развојно 
опредељене пољопривредне произвођаче, уз посебне додатне стимулације за младе 
пољопривреднике који преузимају напуштена и старачка газдинства и/или уводе методе органске 
производње, улажу у изградњу објеката за откуп и прераду локалних пољопривредних производа, 
откуп и примарну прераду шумских плодова, лековитог и ароматичног биља, изградњу ветеринарских 
амбуланти, станица и апотека, објеката саветодавне пољопривредне службе, сервиса за 
пољопривредну механизацију и других техничких сервиса, малих и микро предузећа на селу, 
услужног и производног карактера; (ц) изградњу и модернизацију садржаја туристичке понуде и 
опреме (улагања у прибављање и уређење грађевинског земљишта, комунално опремање, изградњу 
и реконструкцију објеката сеоских домаћинстава за туристички смештај, изградњу туристичке опреме 
и др.); и (д) организацију и пружање услуга јавних служби у приватном сектору. 

2.2.5.2. Мере и инструменти других политика 
Основне мере и инструменти политике заштите и коришћења пољопривредног земљишта и 
развоја пољопривреде јесу: 
1) Обезбеђење услова за повољну кредитну политику за инвестирање у: програме уређења 

пољопривредно-шумског земљишта; програме ревитализације воћарства; програме 
ревитализације пашњачког сточарења; и програме развоја органске производње. 

2) Обезбеђење пореске подршке диверсификовању сеоске привреде и интегралном управљању 
природним ресурсима, применом следећих мера: ороченом ослобађању од пореза, како за 
планирану изградњу туристичких објеката и других услужних делатности на селу, тако и за 
улагања у оснивање малих и микро предузећа за откуп и прераду локалних пољопривредних 
производа, откуп и примарну прераду шумских плодова, лековитог и ароматичног биља, 
ветеринарских станица, сервиса за пољопривредну механизацију и сл.; пореским стимулацијама 
за младе пољопривреднике који преузимају напуштена и старачка газдинства, као и за 
произвођаче који уводе методе органске производње, улажу у унапређење интегралне 
производње воћа, оснивају матични запат за пашњачко сточарење и сл; смањењем пореза на 
пренос апсолутних права коришћења непокретности при куповини пољопривредног земљишта и 
напуштених стамбених и економских зграда у селима; смањењем/ослобађањем од пореза на 
закуп пољопривредног земљишта; и временски прогресивним повећавањем пореза власницима 
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који не обрађују, односно не користе пољопривредно земљиште, у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту и решењима овог Просторног плана. 

3) Обезбеђење буџетске подршке Републике увођењем директних субвенција и подстицаја за 
рурални развој, који се односе на: (1) одржавање и унапређење пољопривредне производње и 
пласмана; (2) обнову и развој сеоске инфраструктуре; (3) развој и промоцију руралних области, 
заштиту животне средине и сеоских предела; и (4) развој и промоцију органске производње; 
приоритетно је коришћење средстава за следеће намене: пошумљавање терена угрожених 
ерозијом; подршка интегралним пројектима за поновно успостављање пашних производних 
система у брдско-планинским областима; кошење брдско-планинских ливада за припрему сена; 
подршка интегралним пројектима руралног развоја; изградња и опремање центара за развој села, 
и сл.; промовисање и заштита органских производа; промовисање и заштита локалних 
производа; доградња и адаптација објеката и набавка опреме на газдинствима за бављење агро, 
руралним и другим видовима туризма, и др. 

Основне мере и инструменти политике заштите и коришћења шума, развоја шумарства и ловства 
јесу: 
1) Удруживање средстава јавних предузећа и јавних прихода града Ваљева у области шумарства и 

водопривреде с приватним сектором за финансирање: (а) унапређења стања постојећих шума и 
повећање степена шумовитости – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” – ШГ 
„Лозница” – ШУ „Ваљево” и приватни шумовласници у граду; (б) пошумљавања и одржавања 
шума заштитног карактера у сливу изворишта водоснабдевања – Републичка дирекција за воде 
при министарству надлежном за водопривреду, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, 
Градска управа и приватни шумовласници у граду; (ц) заштите и очувања природних добара и 
биодиверзитета – министарство за заштиту животне средине, стараоци природних добара, 
власници непокретности и невладине организације; (д) рекреативног опремања, одржавања 
шуме у функционално оптималнијем стању и обезбеђења компензационих површина шума и 
шумског земљишта – министарство надлежно за туризам, Градска управа и заинтересовани 
пословни субјекти/инвеститори туристичко-рекреативне инфраструктуре (за ски-стадион „Повлен” 
и ски-полигон „Дивчибаре”). 

2) Обезбеђење средстава корисника ловишта („Јелова Бреза” и „Маглеш”) за улагања у заштиту, 
производњу и узгој дивљачи. 

Основне мере и инструменти политике заштите и коришћења вода и развоја водопривреде јесу: 
1) Успостављање мониторинга параметара квалитета воде у водоакумулацији Стуборовни, њеним 

притокама и другим значајнијим водотоцима на подручју Просторног плана, с математичким 
моделом за прогнозу квалитета воде који обезбеђује Републичка дирекција за воде, у сарадњи са 
ЈВП „Србијаводе”, Jaвно прeдузeћe зa кoришћeњe вoдoприврeднoг систeмa „Стубoрoвни-
Кoлубaрa” и надлежно градско јавно комунално предузеће. 

2) Реализација посебног програма и система за остваривање пуне безбедности подручја низводно 
од водоакумулације, које обезбеђује Jaвно прeдузeћe зa кoришћeњe вoдoприврeднoг систeмa 
„Стубoрoвни-Кoлубaрa”. 

3) Појачан надзор над спровођењем мера санитарне заштите изворишта (посебно акумулације 
„Стуборовни”), радом објеката и постројења за пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће и 
објеката и постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, који обезбеђују 
министарства надлежна за санитарну заштиту, водопривреду (тј. Републичка дирекција за воде), 
заштиту животне средине и Градска управа Ваљева. 

4) Свођење губитака у мрежи на мање од 20%, односно оптимално до 15% и успостављање 
поузданог мерног система (са водомерима који региструју потрошњу сваког корисника) и 
мониторинг система (са мерењем протока у свим гранама система, регистровањем водних 
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биланса регистроване и нерегистроване потрошње и контролом свих кључних тачака у мрежи), 
ради обезбеђења потпуне хидрауличке осмотривости система. 

5) Сва локална коришћена изворишта у алувионима крај река треба заштитити по принципима 
заштите изворишта подземних вода, чак и ако се напуштају спајањем 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. 

6) Обезбеђење средстава јавних прихода Републике Србије и Скупштине града Ваљева у области 
водопривреде и заштите животне средине, као и конкурисање за коришћење средстава 
предприступних програма ЕУ за финансирање реализације локалних водоводних и 
канализационих система, а нарочито за руралну санитацију насеља. 

Основне мере и инструменти политике развоја и размештаја индустрије и МСП јесу: 
1) Развој локалног финансијског и банкарског система и интензивније коришћење текућих 

подстицајних мера за развој приватног предузетништва. 
2) Предузимање низа подстицајних мера на нивоу локалне самоуправе у поспешивању развоја 

приватног предузетништва (пореске олакшице, обезбеђивање локација, стимулативне мере 
комуналне политике и политике цена грађевинског земљишта, организовање обуке и курсева за 
заинтересоване предузетнике и друге мере). 

3) Обезбеђење услова за привлачење инвестиција/извора финансирања (домаћих и страних) – 
банкарских кредита, финансијских зајмова, стратешких партнера, браунфилд и гринфилд 
инвеститора (уз повољну локалну регулативу); стварање активне, стабилне и сигурне климе за 
инвестиције и налажење стратешких партнера за реструктурирање великих система. 

4) Подизање ниво знања и способности у МСП реформом стручног образовања, едукацијом 
предузетника, запослених и незапослених, промоцијом предузетништва, подршком у промоцији и 
повезивању са партнерима, истраживању тржишта, подршка трансферу технологије и увођењу 
страндарда и сл. 

5) Обезбеђење координације, мониторинга и управљања привредним развојем на градском и 
регионалном нивоу координираним и обједињеним активностима Привредне коморе у Ваљеву, 
Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља, Центра за органску 
производњу воћа у Ваљеву, Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа погођеног 
земљотресом и Градске управе Ваљева: подршка самозапошњавању и развоју МСП и 
предузетништва, развој сарадње јавног и приватног сектора; контактирање потенцијалних 
финансијера (локални привредници и предузетници и инострани стратешки партнери за 
финансирање атрактивних пројеката од интереса за град); активирање баунфилд локација 
израдом регистра браунфилд локација, стратешких пројеката активирања браунфилд локација и 
објеката, инвестиционих каталога за браунфилд локалитете; организација израде потребне 
планске и техничке документације и истраживања, програма, пројекција и бизнис планова који ће 
конкурисати за средства различитих фондова, укључујући и средства предприступног 
инструмента IPA Европске уније и европских институција (Европска банка за обнову и развој – 
ЕБРД, Европска агенција за реконструкцију – ЕАР, и др); ефикасно руковођење буџетом локалне 
заједнице, локалним економским развојем, инвестицијама у развојне пројекте, интересним 
повезивањем са локалним заједницама на регионалном и националном нивоу.  

Основне мере и инструменти политике развоја туризма јесу: 
1) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за туризам, 

Националне развојне туристичке корпорације и фондова (за развој туризма, за развој и др.), 
јавних прихода града у области туризма и приватног сектора, уз конкурисање града за 
коришћење средстава предприступног инструмента ИПА Европске уније (у оквиру компоненте 3 и 
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5), за припрему и спровођење програма развоја туризма и комплементарних делатности, 
изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора. 

2) Интензивнији развој маркетиншких активности на организацији туристичке понуде 
презентирањем свих туристичких активности и садржаја, а нарочито итинерера са посебним 
тематским, односно специфичним обележјима намењеним различитим циљним групама туриста. 

3) Обезбеђење подршке стимулативних и дестимулативних мера пореске политике: ослобађање 
или смањење пореза на добит; ослобађање или смањење пореза на новозапослене; 
диференциране боравишне таксе и туристичке накнаде; пенали за изградњу неадекватних 
капацитета на приоритетним туристичким локацијама; убрзана амортизација, концесије, ниже 
царине на увоз опреме и др. 

4) Развој модела уговорног повезивања/организовања, односно различити видови кластерског и 
дестинацијског удруживања (републичких, регионалних и локалних) туристичких субјеката, у 
креирању понуде туристичких простора и примарне туристичке дестинације Ваљевске и 
Подрињске планине са Дрином; избор управљача и контрола ефикасности управљања одрживим 
развојем туризма, реализацијом програма развоја туризма и пројеката развоја туристичке 
инфраструктуре и супраструктуре, односно уређењем грађевинских подручја/локација 
туристичких дестинација.     

5) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за туризам и 
из јавних прихода града, приватног сектора и невладиних организација за реализацију програма 
едукације локалног становништва и њиховог укључивања у туристичку понуду. 

Основне мере и инструменти политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система јесу: 
1) Удруживање средстава за развој државних путева из буџета Републике Србије и средстава 

Јавног предузећа „Путеви Србије” и кредитних средстава међународних асоцијација и Европске 
банке за реконструкцију и развој. 

2) Обезбеђење средстава из буџета града, уз партиципацију ЈП „Путеви Србије”, као и уз 
конкурисање за коришће IPA (у оквиру компоненте 5), различитих кредитних средстава и 
донација за реконструкцију, рехабилитацију и изградњу општинских путева. 

3) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије, Јавног предузећа „Железнице Србије”, 
предприступног инструмента Европске уније, Европске банке за обнову и развој, Европске 
агенције за реконструкцију и других кредитних и средства из донација за реализацију планираног 
развоја железничке пруге Ваљево-Лозница. 

4) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за енергетику 
и Јавног предузећа „Електромрежа Србије” у планирани развој преносних система и енергетских 
објеката (објекти напона 110 kV – део) на подручју града и окружења, као и средстава Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије” у реконструкцију постојеће и изградњу планиране 
дистрибутивне мреже и електроенергетских објеката (мрежа и објекти напона 110 kV – део, 35 kV 
и 10 kV) на подручју града. 

5) Формирање регистра потрошача који обезбеђује Градска управа Ваљева у сарадњи с агенцијама 
за енергетику и енергетску ефикасност. 

6) Формирање градске службе и савета за енергетику скупштина града за припрему и праћење 
реализације планова развоја и енергетског биланса града, као и градске енергетске инспекцијске 
службе за надзор над радом енергетских уређаја у погледу ефикасности коришћења енергије и 
заштите животне средине. 

7) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за 
енергетику и рударство и животну средину, и средстава приватног сектора за истраживање и 
комерцијално коришћење локалних обновљивих извора енергије, као и подстицајних и кредитних 
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средстава за улагања у енергетски ефикасну изградњу и нове енергетски ефикасније и еколошки 
прихватљивије технологије. 

8) Обезбеђење средстава Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, у складу са законом, Стратегијом 
развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Националним акционим планом 
гасификације, за планирање и реализацију система снабдевања територије града природним 
гасом. 

9) Обезбеђење средстава телекомуникационих оператера – „Телеком Србија”, „Telenor”, VIP и 
других оператера с лиценцом, као и Јавног предузећа „Пошта Србије” за реализацију планираних 
активности на телекомуникацијама и поштанском саобраћају, уз обезбеђење партиципације 
средстава јавних прихода града, из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за 
телекомуникације и других извора за реализацију фиксне телекомуникационе мреже и месних 
(приступних) мрежа за ретко настањене делове подручја града. 

10) Обезбеђење средстава јавних прихода града и приватног сектора, уз конкурисање за коришћење 
средстава предприступног инструмента ИПА Европске уније (у оквиру компоненте 5) за развој 
локалне инфраструктуре (локалних путева, водовода, канализације и/или руралне санитације 
насеља – санитарно безбедног третмана отпадних вода, санитацију сеоских сметлишта, фиксне 
телекомуникационе мреже и месних мрежа и објеката комуналне инфраструктуре). 

11) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава, јавних 
прихода града и приватног сектора, уз конкурисање града за коришћење средстава 
предприступног инструмента ИПА Европске уније (у оквиру компоненте 3), Европске банке за 
обнову и развој, Светске банке за инвестиционе програме и других кредитних и средстава из 
донација, за реализацију регионалног и локалног плана управљања отпадом на развоју 
регионалног система управљања комуналним отпадом. Обезбеђење средстава из буџета 
Републике Србије, донације Чешке развојне агенције и јавних прихода града за изградњу 
Трансфер станице у Ваљеву (www.valjevo.rs, 14.05.2012). 

12) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за 
енергетику и животну средину и из јавних прихода града за реализацију програма информисања 
и едукације становништва о могућностима и ефектима штедње и рационалне потрошње и 
супституције енергије, руралне санитације насеља и управљања отпадом (селекције, санитарно 
безбедног одлагања и рециклаже отпада). 

Основне мере и инструменти политика заштите животне средине, природних и непокретних 
културних добара јесу: 
1) Оснивање градског фонда за заштиту животне средине. 
2) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства надлежног за заштиту 

животне средине и из јавних прихода града за реализацију предвиђених програма заштите 
животне средине, информисања и едукације становништва о могућностима и ефектима 
унапређења квалитета животне средине и за узимање активног учешћа у процесу доношења 
одлука од значаја за животну средину, нарочито у одлучивању о стратешкој процени утицаја 
планова и процени утицаја пројеката на животну средину. 

3) Формирање интегралног регистра загађивача и емисија загађујућих материја који обезбеђује 
градска управа, у сарадњи са министарством надлежним за заштиту животне средине. 

4) Појачани надзор над обављањем и контролом утицаја активности (ППОВ, саобраћај, 
пољопривреда, туризам и др.) на квалитет животне средине, који обезбеђује градска управа и 
министарство надлежно за заштиту животне средине. 

5) Формирање и одржавање катастра појава нестабилности земљишта на основу посебних 
геолошких истраживања, откривања, евидентирања и праћења појава нестабилности, које 
обезбеђује градска управа у сарадњи са Републичким геодетским заводом. 
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6) Обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за животну 

средину и културу, јавних прихода града и средстава приватног сектора за спровођење заштите 
природних и непокретних културних добара. 

Основне мере и инструменти политике заштите, резервисања и уређења простора јесу: 
1) Резервисање простора за планиране коридоре и објекте инфраструктурних система, туристичке 

просторе, зоне и локалитете за смештај индустрије и МСП, контролом примене режима и правила 
изградње и уређења утврђених Просторним планом. 

2) Прибављање земљишта за планиране трасе и објекте линијских и комуналних инфраструктурних 
система, туристичку инфраструктуру и локалитете за смештај индустрије и МСП експропријацијом 
и куповином земљишта у јавну/државну својину и/или укључивањем приватног сектора (власника 
земљишта, девелопера, предузетника и сл.) применом различитих модалитета јавно-приватног 
партнерства. 

3) Целовита трансформација система управљања грађевинским земљиштем – почев од 
преиспитивања и диференцијације постојећих накнада за коришћење грађевинског земљишта у 
односу на стварне погодности коришћења локација и накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у односу на подстицање или ограничавање појединих намена и активности и изградње 
простора, као и одговарајуће пореске олакшице и субвенције за финансирање комуналне 
инфраструктуре. У склопу трансформације система управљања грађевинским земљиштем 
утврђиваће се и примењивати дестимулативне (повећавања) или стимулативне (умањења) мере 
наплате разних такса (нпр. локалних комуналних такси и др.) и висине накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта за власнике непокретности у зависности од тога да ли граде и уређују 
грађевинско земљиште у складу или са одступањима од правила утврђених овим Просторним 
планом. 

4) Припрема и постепено увођење система компензација и нагодби (услова, обрачуна, модалитета 
и аранжмана) с власницима земљишта и титуларима својине над земљиштем за настале штете, 
ускраћивање и умањење добити, као и компензационих програма (за развој пољопривреде и 
села, комуналне инфраструктуре, јавних служби, туризма и др.) за ограничења у развоју локалних 
заједница на подручју Просторног плана, ради спровођења режима и мера заштите простора и 
животне средине у зонама заштите изворишта водоснабдевања и непокретних културних добара, 
на заштићеном подручју природног добра и резервисаног или проглашеног туристичког простора. 
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II II II     ЗЗААВВРРШШННЕЕ     ООДДРРЕЕДДББЕЕ     ППРРООССТТООРРННООГГ     ППЛЛААННАА   
Градска управа Ваљева пратиће примену Просторног плана и најмање сваке четврте године подносити 
Скупштини града Ваљева извештај о спровођењу Просторног плана, посебно прве етапе 
имплементације плана. Саставни део тог извештаја је оцена спровођења Просторног плана, с 
евентуалним предлогом за допуне и измене плана. 
На основу извештаја из претходног става, Скупштина града Ваљева утврђиваће потребу да се 
приступи допуни и измени Просторног плана. 
Просторни план града Ваљева ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Ваљева“. 
 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 
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РАДНИ  ТИМ  ЗА  ИЗРАДУ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 
 
 

Рукoвoђeњe:  Проф. др Мaриja Мaксин, дипл.инж.aрх. 
Oдгoвoрни плaнeри: Проф. др Мaриja Мaксин, дипл. инж. aрх.,  

мр Вeснa Joкић, дипл. прoстoрни плaнeр 
 

Књига 1 
  

Синтeзa и редакција 
текста: 

Проф. др Мaриja Мaксин, дипл. инж. aрх. 

Рaдни тим: ПOЛAЗНE  OСНOВE 
сви члaнoви тимa  
синтeзa Проф. др Мaриja Мaксин, дипл. инж. aрх. 

 ЦИЉEВИ  И  ОПШТИ КОНЦЕПТ 
сви члaнoви тимa 
синтeзa Проф. др Мaриja Мaксин, дипл. инж. aрх.                                      

 ЗAШТИТA  И  КOРИШЋEЊE  ПOЉOПРИВРEДНOГ  ЗEМЉИШТA  И  
РAЗВOJ  ПOЉOПРИВРEДE 
др Мaриja Никoлић, дипл. инж. пoљoприврeдe 

 ЗAШТИТA  И  КOРИШЋEЊE  ШУМA  И  ШУМСКOГ  ЗEМЉИШТA  И   
РAЗВOJ  ЛOВСТВA 
Прoф. др Милaн Мeдaрeвић, дипл. инж. шумaрствa 

 ЗAШТИТA  И  КOРИШЋEЊE  ВOДA  И  РAЗВOJ  ВOДНE 
ИНФРAСТРУКТУРE 
Прoф.др Брaнислaв Ђoрђeвић, дипл. инж. грaђ. 

 РAЗВOJ  И  РAЗМEШТAJ  ИНДУСТРИJE  И  МСП 
др Слaвкa Зeкoвић, дипл. прoстoрни плaнeр 

 СТAНOВНИШТВO 
мр Вeснa Joкић, дипл. прoстoрни плaнeр  

 МРEЖA  НAСEЉA  
Проф. др Мaриja Мaксин, дипл. инж. aрх.  

 JAВНE  СЛУЖБE   
мр Вeснa Joкић, дипл. прoстoрни плaнeр  

 КOМУНAЛНA ИНФРАСТРУКТУРА 
мр Бoшкo Joсимoвић, дипл. прoстoрни плaнeр   

 СAOБРAЋAJ  И  СAOБРAЋAJНA  ИНФРAСТРУКТУРA   
Радомир Илић,  дипл. инж. грaђ. 

 EНEРГEТИКA  И  EНРГEТСКA  ИНФРAСТРУКТУРA   
Прoф. др Нeнaд Ђajић, дипл. инж. мaш. 
др Никола Крунић, дипл. прoстoрни плaнeр 

 ТEЛEКOМУНИКAЦИJE  И  ПOШТAНСКИ  СAOБРAЋAJ  
Рaдoвaн Joвaнoвић, дипл. инж. eлeктрo. 
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 ТУРИЗAМ, OРГAНИЗAЦИJA  И  УРEЂEЊE  ТУРИСТИЧКИХ  ПРOСТOРA  
Слoбoдaн Митрoвић, дипл. инж.aрх. 
др Саша Милијић, дипл. просторни планер 

 ЗAШТИТA  ЖИВOТНE  СРEДИНE 
др Бошко Јосимовић, дипл. просторни планер 

 ЗAШТИТA  ПРИРOДНИХ  ДOБAРA 
Зaвoд зa зaштиту прирoдe Србиje 

 ЗAШТИТA  НEПOКРEТНИХ  КУЛТУРНИХ  ДOБAРA 
Зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe Вaљeвo 

 ЗAШТИТA  OД  EЛEМEНТAРНИХ  НEПOГOДA, СEИЗМИЧКИ  РИЗИК  И  
OБEЗБEЋEЊE  ИНТEРEСA  ЗA  OДБРAНУ  ЗEМЉE 
др Никола Крунић, дипл. прoстoрни плaнeр  

 ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊA 
 Миленија Марушић, дипл.инж.aрх. 

Надежда Танкосић, дипл. инж. aрх 
Прoф.др Брaнислaв Ђoрђeвић, дипл. инж.грaђ. 
др Слaвкa Зeкoвић, дипл. прoстoрни плaнeр 
др Саша Милијић, дипл. прoстoрни плaнeр  
Рaдoвaн Joвaнoвић, дипл. инж. eлeктрo. 
Синтeзa: Проф. др Мaриja Мaксин, дипл.инж.aрх 

 ИМПЛEМEНТAЦИJA  ПРOСТOРНOГ  ПЛAНA 
 сви члaнoви тимa 

Синтeзa: Проф. др Мaриja Мaксин, дипл.инж.aрх. 
 РЕФЕРАЛНЕ  КAРТE  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 

мр Вeснa Joкић, дипл. прoстoрни плaнeр 
 ТЕХНИЧКА  ПОДРШКА 

Срђан Милосављевић 
 

Књига 2 
 ШЕМАТСКИ  ПРИКАЗИ  УРЕЂЕЊА  НАСЕЉА 
 Надежда Танкосић, дипл. инж. aрх. 

Бранислава Ковачевић, дипл. инж. aрх. 
  

 ДЕТАЉНА  РЕШЕЊА  ЗА  ЗОНУ  МХЕ  „РОВНИ“ 
 Гордана Џунић, дипл. инж. грађ. 
 Сарадници: 
 мр Јасмина Ђурђевић, д.п.п. 
 мр Јелена Живановић Миљковић, д.п.п. 
 Консултати: 
 др Ненад Спасић, д.и.а., Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
 др Миодраг Здравковић, д.и.м., Институт за водопривреду „Ј.Черни“ 
 Дејан Вуксановић, д.и., ЈП ЕПС, Дирекција за стратегију и инвестиције 
 Техничка  подршка 
 Срђан Милосављевић 
 Слађана Недељковић, техн. 
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РРЕЕФФЕЕРРААЛЛННЕЕ     ККААРРТТЕЕ     ППРРООССТТООРРННООГГ     ППЛЛААННАА   
 
РЕФЕРАЛНА  КАРТА  БР. 1. 

НАМЕНА  ПРОСТОРА   
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