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09.12.2011..године

I АКТА СКУПШТИНЕ
На основу члана 35. став 6. и члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'',
број: 72/09, 81/09 и 24/11 ), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој ("Службени лист
општине Прибој", број 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници одржаној
09.12.2011.године, доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације за изградњу
хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу хидроелектране
„Рековићи“ на реци Лим (у даљем тексту План).
Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана су: плавно подручје хидроелектране између Бањског потока
и ХЕ Потпећ и подручје планираних приступних саобраћајница до хидроелектране (моста) са обе
стране реке.
Члан 3.
План садржи нарочито:
1) границе 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 целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 4.
Рок израде плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој, или из других извора, у
складу са законом.
Члан 6.
Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Прибој ".
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