
На основу члана 19 . став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

47/03),  

Влада Републике Србије, на предлог Републичке агенције за просторно планирање, доноси 

УРЕДБУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИЗВОРИШТА 

ВОДОСНАБДЕВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПОДСИСТЕМА "РЗАВ" 

(Сл. гласник РС бр. 131/04) 

Основни текст на снази од 15/12/2004 , у примени од 15/12/2004 

Члан 1.  

Утврђује се Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема 

"Рзав" (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 

саставни део.  

Члан 2.  

Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштита 

подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема "Рзав", на деловима територија 

општина Ариље, Пожега, Ивањица, Нова Варош, Чајетина и Ужице. 

Члан 3.  

(1) Просторни план се састоји из текстуалног дела и графичких приказа. 

(2) Графички прикази (рефералне карте) израђени су за посебну намену простора, насеља и 

инфраструктуру, природна добра, културна добра и туризам, у размери 1:50.000. 

(3) Графичке приказе израђене у једанаест примерака, оверава својим потписом министар 

надлежан за послове просторног планирања и урбанизма. 

Члан 4.  

Просторни план се остварује просторним и урбанистичким плановима, плановима и 

програмима развоја и прописима и општим актима донетим за његово спровођење. 

Члан 5.  

Уговор о имплементацији Просторног плана закључиће Министарство за капиталне 

инвестиције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка 

дирекција за воде, Јавно водопривредно предузеће "Морава", Јавно предузеће 

"Електропривреда Србије", Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме", Јавно 

предузеће за водоснабдевање "Рзав", Републичка агенција за просторно планирање и 

скупштине општина Ариље, Пожега, Ужице, Чајетина, Нова Варош, Ивањица, Горњи 

Милановац, Чачак, Лучани. 

Члан 6.  



(1) По један примерак графичких приказа из члана 3. став 2. ове уредбе чува се трајно у Влади 

Републике Србије, министарству надлежном за послове просторног планирања и урбанизма, 

министарству надлежном за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде и 

скупштинама општина Ариље, Пожега, Ивањица, Нова Варош, Чајетина и Ужице, а по два 

примерка у Републичкој агенцији за просторно планирање. 

(2) Аналитичко-документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се трајно у 

Републичкој агенцији за просторно планирање. 

Члан 7.  

Право на непосредан увид у графичке приказе из члана 3. став 2. ове уредбе имају правна и 

физичка лица. 

Члан 8.  

(1) Урбанистички планови и пројекти ускладиће се са одредбама ове уредбе на начин утврђен 

Просторним планом. 

(2) Планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, прописи и други 

општи акти, ускладиће се са одредбама ове уредбе у року од две године од дана њеног 

ступања на снагу. 

(3) Урбанистички планови и пројекти, планови и програми развоја донети до дана ступања на 

снагу ове уредбе, примењују се у деловима који нису у супротности са овом уредбом. 

Члан 9.  

(1) Текстуални део Просторног плана објављује се у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 

(2) Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

05 број 110-7782/2004-001  

У Београду, 25. новембра 2004. године  

Влада Републике Србије 

Потпредседник,  

Мирољуб Лабус, с. р.  

 


