На основу члана 27, 28, 35. и 46. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»
број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 36. тачка 5) Статута општине
Мионица (''Службени гласник општине Мионица'' број 8/2008 ), Скупштина
општине Мионица на седници одржаној ___________2016. године, доноси
Одлука
о изради Плана детаљне регулације
за брану и вишенаменску акумулацију ''Струганик'' на реци Рибници
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за брану и вишенаменску
акумулацију ''Струганик'' на реци Рибници (у даљем тексту: план) .
Члан 2.
Циљ израде је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање
планског основа за издавање одговарајућих дозвола у складу са смерницама
из планова ширег подручја, локацијских услпва и услова надлежних
институција у поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем.
Члан 3.
Плански основ за израду плана, чини Просторни план општине Мионица
(„Службени гласник општине Мионица“ број 2/2007) Регионални Просторни
план Колубарског и Мачванског округа (Службени гласник РС, бр. 11/2015)
као и Водопривредне основе Републике Србије из 2002. године.
Члан 4.
План детаљне регулације ће у себи имплементирати све прибављене и друге
потребне услове, мишљења, сва решења и истражне радње као и ''Студију
унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре''.
Члан 5.
Прелиминарна граница обухвата катастарске парцеле 1307, 1306/1, 1306/2,
1306/3, 1303, 918, 919, 920/6, 920/3, 920/2, 920/1, 920/7, 921, 922/3, 917/3,
917/1, 917/7, 917/2, 916, 915/2, 915/1, 914/1, 914/2, 890, 913, 912, 911, 910,
909, 908, 906, 900, 899, 483, 477, 476, 475, 474/2, 474/1, 473/1, 473/2, 468, 471,

472, 470, 469, 467, 466, 143/84, 143/3, 143/2, 143/1, 142/1, 141, 139, 137, 138,
136, 133, 132, 117/2, 116, 110, 109, 106, 104, 103,101, 98, 97, 93, 92, 91/2,
91/1,1782 све КО Брежђе; катастарске парцеле 227, 222, 221, 220/1, 217,
215/1, 215/2, 214/5, 214/4, 214/7, 214/1, 212, 210, 209/1, 209/2,
211,194/4,194/1,193,192/2, 2326, 5/2, 5/1, 6, 7, 9/2, 4, 3 , 2, 1, 15, 16, 27/1, 27/2,
34, 35/1, 37, 39, 38, 46/4, 47, 49/2, 49/1, 49/4, 50, 51, 52, 59,2359 све КО Горњи
Лајковац; катастарске парцеле 1263, 1261, 1260/1, 1260/2, 1256, 1255,
1243/1,1243/2,1262/1 1287 све КО Паштрић и катастарске парцелe 2/1,2/2,
25/1, 25/2, 26, 27, 85, 86/1, 87, 88, 141,142,143, 144, 145/2, 146, 147, 148, 149/1
и 149/2,1107 све КО Струганик.
Површина водног огледала акумулације је око 80 хектара.
Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом
утврђивања Нацрта плана.
Члан 6.
План садржи текстуални и графички део, и дефинише:
1) границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне,
2) детаљну намену земљишта,
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози,
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план),
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте,
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру,
7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних
целина,
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује
конкурс,
9) правила уређења и правила грађења по зонама и целинама,
10) друге елементе значајне за спровођење плана.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 4 (четири) месеца од дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Утврђује се период забране изградње у обухвату плана до усвајања Плана.
Члан 9.
За потребе израде плана приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину.

Члан 10.
Средства за израду плана и Стратешке процене утицаја на животну средину
из члана 9. ове одлуке, обезбеђена су у буџета општине Мионица.
Члан 11.
Излагање планског документа врши се у две фазе:
1) Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет
страници општине Мионица и траје 15 дана од дана објављивања, и
2) Јавни увид врши се после спровођења стручне контроле и оглашава се у
средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет
страници општине Мионица и траје 30 дана од дана оглашавања.
Излагање Плана врши се на огласној табли општине Мионица.
О излагању планског документа на јавни увид стара се Општинска управа
Мионица.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Мионица“.
Скупштина општине Мионица
Број: 350-____/2016
Мионица, __________2016године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
___________________
Мирослав Ђурић

