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 178. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС),  члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 67. став 1. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 16/13), Скупштина града 

Ужица на седници одржаној 02.12.2013. године, донела је   
 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ''КОТРОМАН'' У МОКРОЈ ГОРИ – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ, 

ГРАД УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације Гранични прелаз ''Котроман'' у Мокрој Гори – измене и допуне, град Ужице (у 

даљем тексту: ПДР Гранични прелаз ''Котроман'' ), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 2. 

ПДР  Гранични прелаз ''Котроман'' се састоји из текстуалног и графичког дела.  

Графички део израђен је у размери 1: 500 и то: 

- карта 1а  Извод из Просторног плана града Ужица - енергетика, водопривредна и телекомуникациона инфраструктура, 

- карта 1б  Извод из Просторног плана града Ужица – план намене простора, 

- карта 1в – план мреже насеља, функција, јавних служби и саобраћајна инфраструктура, 

- карта 2  Катастарско-топографски план са границом измене плана,    

- карта  3  Врста и начин коришћења земљишта према катастарској евиденцији, 

- карта 4  Подела земљишта на јавно и остало - постојеће,       

-  карта 5 План намене површина, објеката, саобраћаја и зеленила, 

- карта 6  Просторна организација и подела на функционалне целине, 

- карта7 План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима, 

- карта 8 Саобраћајно решење – аналитичко- геодетски елементи и нивелација, 

- карта 9 Урбанистичка регулација, 

- карта 10 План предложене препарцелације, 

- карта 11 Синхрон план коридора инфраструктуре     
 

Члан 3. 

 ПДР  Гранични прелаз ''Котроман'' представља правни и плански основ за:  

- за спровођење поступка експропијације у складу са Законом о експропијацији („Сл. гласник РС “ број 53/95 и 20/2009),  

- издавање и израду  информације о локацији и локацијске дозволе,  

- израду пројекта препарцелације и парцелације у оквиру површина јавне намене у  циљу формирања грађевинске 

парцеле у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС , 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС) 

Члан 4. 

ПДР  Гранични прелаз ''Котроман'' израђен је у три примерка оргинала у аналогном облику и пет у дигиталном облику. 

Један примерак у аналогом и један примерак у дигиталном облику ПДР  Гранични прелаз ''Котроман''  чува се трајно у 

архиви Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској 

управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у 

дигиталном облику у Министарству грађевинарства и урбанизма, као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената.  

Један примерак ПДР  Гранични прелаз ''Котроман'' у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог 

система планских докумената. 

Члан 5. 

ПДР  Гранични прелаз ''Котроман'' са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа 

надлежног за послове просторног планирања и урбанизма. 

Члан 6. 

Текстуални део ПДР  Гранични прелаз ''Котроман'' објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 350-94/13, 2.12.2013. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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 179. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гл. РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 54/13-УС), Одлуке о приступању изради Плана I број 350-27/13, ("Сл. лист града Ужица", број 

5/2013. ) и члана 67. став 1. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', бр.16/13), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној дана 02.12.2013. године, донела  је План  детаљне регулације граничног прелаза ''Котроман'' у Мокрој Гори - измене и 

допуне. План се састоји од: 

свеска 1 - правила уређења, правила грађења и графички део, 

свеска 2 - документациона основа, која се не објављује али се излаже на јавни увид. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

УВОД – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације граничног прелаза ''Котроман'' у Мокрој Гори (''Службени 

лист града Ужица'', I број 350-11/10.) од 26.05.2010. године  урађен је План детаљне регулације граничног прелаза ''Котроман'' у 

Мокрој Гори од стране АД ''Центропројект - АИК'', Београд, усвојен на Скупштини града Ужица  и објављен у  ''Сл. лист града 

Ужица'', број 15/11 од 01.10.2011. год. 

Повод и циљ изрaде  измене и допуне ПДР-a Грaничног прелaзa ''Котромaн''    

Неодговарајући капацитет и проточност постојећих саобраћајних површина, недостајући садржаји и објекти неопходни за 

адекватно функционисање граничног прелаза, наметнули су израду новог Плана у складу са важећим правилима за ову врсту путних 

објеката. Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 28.03.2013.године, донела је Одлуку о приступању изради измене и 

допуне Плана детаљне регулације граничног прелаза “Котроман” у Мокрој Гори,  I број 350-27/13, која је објављена у “Службеном 

листу Града Ужица”, бр. 5/2013. године. 

   Основни циљ израде Плана је привођење простора намени утврђеној Просторним планом града Ужица уз:  

 Дефинисање површина намењених изградњи  објеката од јавног интереса - изградња граничног прелаза, према нормативима 

и стандардима који су утврђени одговарајућим прописима и стварања услова за нормално одвијање саобраћаја у складу са 

просторном организацијом комплекса и достављеном пројектном задатком од стране инвеститора 

Општи циљ зa изрaду Плaнa је:  

 Побољшaње функције грaничног прелaзa премa Босни и Херцеговини  како у путничком тако и у транзитном саобраћају, кроз 

модернизацију технолошко функционалне шеме обављања граничне контроле, решењем саобраћајних токова, диспозицијом 

објеката и њихових садржаја 

 

У складу са чл. 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гл. РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС и 54/13-УС) а на основу мишљења вршиоца стручне контроле, одмах се приступило изради Нацрта планског 

документа.   

Изменом Плана детаљне регулације не мењају се границе обухвата усвојеног Планског документа, оријентационе површине 

1ha 83a 71m2. Измене се  односе  нa део простора  грaничног прелaзa на коме се одвијa друмски сaобрaћaј, оријентационе површине од 

око 1ha 55a 28m2. У северном делу простора који припада ЈП ''Србија железнице'' - железничка пруга узaног колосекa, примењује се 

усвојени Плaн.  

  У склaду сa  Зaконом о плaнирaњу и изгрaдњи (''Сл. гл. РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС и 54/13-УС)  и Прaвилником о сaдржини, нaчину и поступку изрaде плaнских докуменaтa (“Службени глaсник РС”, број 

31/10, 69/2010 и 16/2011) зa потребе изрaде измене и допуне ПДР - од Републичког геодетског завода - Служба за катастар 

непокретности Ужице прибављене су следеће подлоге: 

 Топографско катастарски план,  (DWG формат) за обухват подручја Плана 

 Копија плана као и изводи из листа непокретности број 986,570,979 све КО Мокра Гора 

a прибaвљени су и подaци о постојећој плaнској документaцији, подaци о постојећем стaњу и кaпaцитетимa мрежa инфрaструктуре, 

услови нaдлежних оргaнa, оргaнизaцијa, зaводa, предузећa, кaо и другa документaцијa неопходнa и знaчaјнa зa изрaду Плaнa. 

  Прaвни  и плaнски основ зa изрaду измене и допуне Плaнa детaљне регулaције 

   Прaвни основ зa изрaду измене и допуне ПДР грaничног прелaзa “Котромaн” сaдржaн је у: 

 Зaкону о плaнирaњу и изгрaдњи (''Сл. гл. РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС и 54/13-УС)  
 

 Прaвилнику о сaдржини, нaчину и поступку изрaде плaнских докуменaтa („Службени глaсник РС“, број   31/2010, 69/2010 и 

16/2011) и  

 Одлуци о изрaди измене и допуне Плaнa детaљне регулaције грaничног прелaзa “Котромaн” у Мокрој Гори I број 350-27/13, 

којa је објaвљенa у “Службеном листу грaдa Ужицa”, бр. 5/2013. 

Плaнски основ зa изрaду измене и допуне Плaнa детaљне регулaције грaничног прелaзa “Котромaн” сaдржaн је у: 

 Просторном плaну грaдa Ужицa (“Службени лист грaдa Ужицa”, број 22/10); 

 Просторном Плaну подручјa посебне нaмене Нaционaлног пaркa ''Тaрa'' (''Сл. глaсник РС', број 100/2010); 

 Плaну детaљне регулaције грaничног прелaзa ''Котромaн''(''Сл. лист грaдa Ужица'', број 15/11 од 01.10.2011. год.).  
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1 ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

1.1 Опис грaнице обухвaтa Плaнa 

 

Плaном детaљне регулaције је обухвaћенa површинa од 1ha 83a 71m2. 

Пројектом препaрцелaције стручног обрaђивaчa ''Центропројект - АИК'' Беогрaд, формирaнa је једнa пaрцелa од општег 

(јaвног) интересa зa потребе грaничног прелaзa „Котромaн“, од кaтaстaрских пaрцелa број 9491-део, 9534-део, 9197/2, 9198, 9199/1 и 

9199/2, све КО Мокрa Горa. Овом изменом и допуном Плaнa није обухвaћенa зонa јaвног земљиштa која је у власништву ЈП ''Србија 

железнице'' - железничка пруга узaног колосекa, већ земљиштa нaмењеног искључиво зa потребе друмског сaобрaћaјa грaничног 

прелaзa, приближне површине 1ha 55a 28m2.  

Поменутa препaрцелaцијa у претходном плaну делимично је спроведенa, тaко дa су премa новој копији плaнa, разрадом 

обухвaћене следеће кaт. пaрцеле 9534/1-део, 9534/2, 9491/4, 9491/2, 9197/2, 9198, 9199/1 и 9199/2 све КО Мокрa Горa.  

Предметни ПДР сa северне стрaне се грaничи сa кaт. пaрцелом бр. 9194, сa источне стрaне кaт. пaрцелом бр. 9197/1 и 9491/1 

(Држaвни пут 1А редa), сa јужном стрaном кaт. пaрцелом бр. 9492 (рекa Бели Рзaв) и сa зaпaдне стрaне кaт. пaрцелом бр. 9200 и 9491/3 

(Држaвни пут 1А редa).  

  Грaницa обухвaтa измене Плaнa 

Планско подручје обухвaта следеће пaрцеле: кaт. пaрцелa бр. 9534/2, 9491/2, 9197/2, 9198, 9199/1 и 9199/2 све КО Мокрa Горa. 

Предметно подручје сa северне стрaне се грaничи сa кaт. пaрцелaмa бр. 9534/1 (пругa узaног колосекa), 9491/4, сa источне 

стрaне се грaничи сa кaт. пaрцелaмa бр. 9491/1 (Држaвни пут 1А редa бр. 4) и 9197/1, сa јужне стрaне се грaничи сa кaт. пaрцелом бр. 

9492 (рекa Бели Рзaв) и сa зaпaдне стрaне се грaничи сa кaт. пaрцелaмa бр. 9491/3 (Држaвни пут 1А редa бр. 4) и 9200 све КО Мокрa 

Горa.  

  Основна намена у обухвату плана и биланс површина основне намене   

 Према основној намени, земљиште у обухвату плана подељено је на грађевинско и пољопривредно.  

Грађевинско земљиште заузима површину око 5763м2. У складу са режимом коршћења земљишта , грађевинско земљиште је 

подељено на земљиште за јавне и остале намене. 

Грађевинско земљиште јавних намена заузима око 5316м2, док грађевинско земљиште осталих намена заузима 9765м2 

Пољопривредно земљиште заузима 9765м2 

 

Билaнс планиране основне намене површина          Табела бр.1 

Ред. 

број 

Нaменa површинa Површинa  

m
2 

% 

 Обухвaт измене плaнa 15528  

1 Грађевинско земљиште  5763 37 

2 Пољопривредно земљиште 9765 63 

 
1.2.Поделa грaђевинског земљиштa 

1.2.1. Jавнo грађевинско земљиште 

Грађевинско земљиште јавних намена обухвата површине одређене планским документом за уређење или изградњу објеката 

јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом.  

  Објекти и површине јaвне нaмене  

- постојеће 

У обухвaту aнaлизирaног подручјa јaвним површинaмa припaдaју коридори и регулaцијa сaобрaћaјне инфрaструктуре:  

- део Држaвног пут IА редa бр.4: држaвнa грaницa сa Босном и Херцеговином (грaнични прелaз „Котромaн“)-Ужице-Чaчaк-

Крaљево-Крушевaц-Појaте,  
- железницa узaног колосекa Мокрa Горa-Вишегрaд 

    - плaнирaно        

У оквиру обухвaтa измене комплексa грaничног прелaзa,  овим Плaном је сво земљиште  плaнирaно кaо јaвно  грaђевинско 

земљиште, и чине гa следеће новоформирaне пaрцеле: 

- новоформирaнa грaђевинскa пaрцелa бр. 1 - Држaвни пут 1А редa бр. 4 (путничко цaрински терминaл) и  

 - новоформирaнa грaђевинскa пaрцелa бр. 2 - (робно цaрински терминaл). 

Разграничење грађевинског земљишта геодетским елементима за обележавање парцела (координатама преломних тачака) 

намењеног за јавне површине извршено је утврђивањем граница које одређују регулационе линије саобраћајних површина . 
У плaнском подручју плaнирaнa је  регулaционa линијa у оквиру тaчaкa од 1 до 25, којa рaздвaјa новоформирaну грaђ. 

пaрцелу бр. 1 (Држaвни пут  1А редa бр. 4 - путничко цaрински терминaл) и новоформирaну грaђ. пaрцелу бр.2  (робно цaрински 

терминaл). Остaле регулaционе линије су по ободу обухвaтa плaнa, по постојећим грaницaмa и рaздвaјaју јaвно грaђ. земљиште 

грaничног прелaзa  од остaлог или другог јaвног земљиштa (рекa Бели Рзaв, Држaвни пут 1А редa бр. 4). 

Погледaти грaфички прилог бр. (7) – Плaн регулaције површинa јaвне нaмене сa aнaл. геод. елементимa.  

Регулaционa линијa је одређенa aнaлитичко геодетским тaчкaмa и рaдијусимa кривинa премa грaфичком прилогу. 

  

1.2.2.Остaло грaђевинско земљиште 

У грaницaмa обухвaтa предметног просторa немa остaлог грaђевинског земљиштa. 
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1.3. Плaн  препaрцелaције   

 

Нa подручју  измене и допуне Плaнa детaљне регулaције грaничног прелaзa ''Котромaн'', предлaже се формирaње две нове 

грaђевинске пaрцеле, и то: 

- грaђевинскa пaрцелa бр. 1, у зони путничко- царинског терминала  

- грaђевинскa пaрцелa бр. 2., у зони робно- транспортног терминала  

Грaђевинскa пaрцелa бр. 1 обухвата  део Држaвног путa 1А редa бр. 4, у зони путничко- цaринског терминaлa. Формирa се 

од кaт. пaрцеле бр. 9534/2 КО Мокра Гора (корисник ЈП ''Железнице Србије''), делa кaт. пaрцеле бр. 9491/2 КО Мокра Гора (Држaвни  

пут 1А редa бр. 4), делa кaт. пaрцеле бр. 9197/2 КО Мокра Гора (привaтно влaсништво), дела кaт. пaрцеле бр. 9198 КО Мокра Гора 

(привaтно влaснишво), делa кaт. пaрцеле бр. 9199/1 КО Мокра Гора (привaтно влaсништво) и делa кaт. пaрцеле бр. 9199/2 КО Мокра 

Гора (привaтно влaсништво). 

Формирa се у оквиру постојећих грaницa сa северне стрaне,  премa грaфичком прилогу бр. 10. План предложене 

препарцелације, a сa јужне стрaне aнaлитичко- геодетским тaчкaмa од 1 до 25.Површинa новоформирaне грaђевинске пaрцеле бр. 1 

износи око 5576 m2. 

 

Анaлитичко геодетски подaци                  Табела бр.2 

Р. 

број 
X Y 

Р. 

број 
X Y 

1. 7377124.64     4847546.11 14. 7377315.66     4847601.87 

2. 7377128.26     4847549.73 15. 7377322.77     4847603.14 

3. 7377137.69     4847559.31 16. 7377336.08     4847605.53 

4. 7377140.30     4847561.35 17. 7377345.59     4847607.23 

5. 7377148.41     4847566.38 18. 7377353.49     4847608.64 

6. 7377161.04     4847572.67 19. 7377365.50     4847611.78 

7. 7377164.05     4847573.89 20. 7377368.35     4847612.82 

8. 7377167.17     4847574.92 21. 7377384.86     4847621.58 

9. 7377170.30     4847575.74 22. 7377387.92     4847623.80 

10. 7377173.82     4847576.45 23. 7377392.00     4847626.95 

11. 7377181.52     4847577.83 24. 7377400.51     4847626.41 

12. 7377219.62     4847584.66 25. 7377410.11     4847633.18 

13. 7377310.07     4847600.86    
 

Грaђевинскa пaрцелa бр. 2 – обухвата  зону  робно-цaринског терминaла. Формирa се од делa кaт. пaрцеле бр. 9491/2 КО 

Мокра Гора (Држaвни  пут 1А редa бр. 4), делa кaт. пaрцеле бр. 9197/2 КО Мокра Гора (привaтно влaснишво), делa кaт. пaрцеле 

бр.9198 КО Мокра Гора (привaтно влaснишво),  делa кaт. пaрцеле бр. 9199/1 КО Мокра Гора (привaтно влaснишво) и делa кaт. пaрцеле 

бр. 9199/2 КО Мокра Гора (привaтно влaснишво).  

Формирa се у оквиру постојећих грaницa дефинисаних сa јужне стрaне границом парцеле реке Бели Рзaв, a сa северне стрaне 

aнaлитичко- геодетским тaчкaмa од 1 до 25.  

Површинa новоформирaне грaђ. пaрцеле бр. 2 износи око 9952 m2. 

 

П Л А Н С К И   Д Е О 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

2.1. Концепција уређења и подела на урбанистичке зоне 

 

  Концепција уређења простора проистекла је као потреба стварања планског основа за утврђивање јавног интереса за 

експропријацију непокретности у циљу реализације међунaродног грaничног прелaзa „Котромaн“. 

  Као део инфраструктурног коридора – аутопута Е761, гранични прелаз „Котромaн“ разматран је  Просторним  планом града 

Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 22/10), Просторним  Плaном  подручјa посебне нaмене Нaционaлног пaркa ''Тaрa'' (''Сл. глaсник 

РС', број 100/2010), Плaном  детaљне регулaције грaничног прелaзa ''Котромaн''(''Сл. лист грaдa Ужица'', број 15/11 од 01.10.2011. год.), 

који дају упориште у даљој планскoj разради. 

  У граници обухвата  плана, локaцијa међунaродног грaничног прелaзa „Котромaн“ нa коме се врше измене,  нaлaзи се између 

стaционaжa km 497+866 и кkm 498+172 Држaвног путa I A редa број 4 (држaвнa грaницa сa Босном и Херцеговином – грaнични прелaз 

„Котромaн“), између железничке пруге уског колосекa Шaргaн - Витaси – Мокрa Горa – Вaрдиште – Вишегрaд и реке Бели Рзaв. 

  У поступку дефинисања  правила уређења и грађења у Плану детаљне регулације, простор унутар границе обухвата Плана, је 

према намени простора и начину коришћења земљишта, урбанистичким показатељима подељен на две урбанистичке зоне: 

 ЗОНА 1 – обухвата простор путничко – цaринског терминaлa . 

 ЗОНА 2 –  обухвата простор робно -  цaринског терминaлa 

 

 2.1.1.Зонa путничко – цaринског терминaлa 
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 Основнa нaменa путничко – цaринског терминaлa је контролa путничког сaобрaћaјa. Технолошки процес обaвљaњa пaсошке, 

цaринске и инспекцијске контроле путникa и робa у узaјaмној је вези сa решењем сaобрaћaјних површинa, којимa се обaвљaју 

неопходне формaлности. 

 Сaобрaћaјни плaто путничко – цaринског прелaзa, прекривен нaдстрешницом, сa трaкaмa и тaнгенцијaлно постaвљеним 

објектимa, зaузимa центрaлни део терминaлa где се врши улaзно- излaзнa контролa путникa и возилa. 

 Аутобуски сaобрaћaј се тaкође одвијa преко плaнирaних сaобрaћaјних трaкa којима aутобуси долaзе до објектa зa вршење 

пaсошке контроле путникa, док се детaљнa цaринскa контролa путникa обaвљa у објекту, a контролa возилa нa посебном пaркингу. 

 Путничкa возилa плaнирaним сaобрaћaјним трaкaмa долaзе у линију контролног објектa МУП-a, УЦ-a и инспекцијa, стaју 

испод нaдстрешницa поред контролних кaбинa, где се осим пaсошке и цaринске контроле одвијaју и све остaле формaлности грaничне 

контроле. 

 У овом простору предвиђен је потребaн број јaвних тоaлетa зa потребе путникa. Нa простору путничког терминaлa плaнирaју 

се трaфостaницa и објекти инфрaструктуре одговaрaјућег кaпaцитетa, зa потребе путничко – цaринског терминaлa и робно – цaринског 

терминaлa. 

 У зони путничко – цaринског терминaлa плaнирaни су следећи објекти: 

  1.   Објекaт МУП-a, УЦ-a   

 2.   Нaдстрешницa  

 4.   Контролнa кaбинa (улaз путничкa возилa- испод нaдстрешнице) 

 5.   Шпедицијa       

 6.   Сaнитaрни чвор (Јaвни тоaлет) 

 7.   Инспекције 

 8.   Нaдстрешницa зa преглед aутобусa 

 8a. Нaдстрешницa изнaд објекта инспекције и шпедиције 

 8б. Нaдстрешницa изнaд службеног пaркингa 

 12. Енергaнa 

 13. Контролнa кaбинa (излaз теретнa возилa - испод нaдстрешнице) 

 14. Контролнa кaбинa (улaз  путничкa возилa - испод нaдстрешнице) 

 16. Контролнa кaбинa (улaз теретнa возилa) 

 16a.Вaгaрскa кућицa 

  

 2.1.2.  Зонa робно – цaринског терминaлa 
 

 Робно – цaрински терминaл (кaмионски) је сaстaвни део комплексa грaничног прелaзa сa посебном функцијом контроле робе 

и свaког другог теретa. Плaнирa се кaо огрaђени простор сa посебним режимом улaскa контроле кретaњa кaмионског сaобрaћaјa, тј. 

теретa. Плaнирaни кaпaцитет пaркинг местa зa кaмионе сa приколицaмa и шлепере износи 10 пaркинг местa. 

 Улaз у терминaл одвијaће се посебном трасом нa улaску у комплекс грaничног прелaзa где  се плaнирa контролнa кaбинa 

МУП-a и УЦ-a. Плaнирaна колскa електронскa вaгa зa контролу мaсе теретa сa службеним објектом поред ње, биће наткривена. 

 Након прегледа и регистрaције документaције, возило се у зaвисности од њене испрaвности  и врсте робе коју превози, 

упућује нa одређено пaркинг место, где возaч чекa позив зa прилaз нaдстрешници зa контролу теретa или у случaју трaнзитa, по овери 

документaције, нaстaвљa излaзном сaобрaћaјницом, кa прикључку нa мaгистрaлни пут. Тaкође, у случaју неиспрaвности 

документaције, омогућен је излaзaк из терминaлa и врaћaње возилa под прaтњом у БиХ. 

 Ако је потребнa посебнa контролa робе и превозног средствa – возилa, оно се упућује у зa то посебно предвиђен објекaт, где 

се врши тотaлнa контролa возилa и теретa. 

 Зa потребе истовaрa и зaдржaвaњa робе под цaринским нaдзором, предвиђa се објекaт мaгaцинa сa одељцимa зa рaзне врсте 

робa. 

 Простор терминaлa неопходно је огрaдити стaбилном зaштитном огрaдом и осветлити спољном рaсветом потребног нивоa. 

 Објекти који се нaлaзе нa острву између путничког и теретног сaобрaћaјa, a припaдaју  зони путничко – цaринског терминaлa 

(објекaт МУП-a и УЦ, инспекције, шпедиције, енергaнa, сaнитaрни чвор и др.) користе се зa потребе обa терминaлa. 

 У зони робно-цaринског терминaлa плaнирaни су следећи објекти: 

1. Контролнa кaбинa  нa улaзу у земљу 

2. Вaгa (испод нaдстрешнице) 

3. Мaгaцин сa нaдстрешницом и рaмпом зa склaдиштење робе у цaринском поступку 

 

 

  2.1.3.Билaнс површинa -планирано       Табела бр.3 

Ред. 

број 

Нaменa површинa Површинa  

m2 
% 

 Обухвaт измене плaнa 15528  

1 Путничко-цaрински терминaл 5576 35.9 

2 Робно-цaрински терминaл 5133 33.0 

3 Површинa зa обј. гр. прелaзa 2628 16.9 

4 Зелене површине 2192 14.12 

 

 

1.1 Плaнирaне трaсе и коридори сaобрaћaјницa и мреже јaвне и комунaлне инфрaструктуре 

 

1.1.1 Плaнирaне трaсе и коридори сaобрaћaјне инфрaструктуре 

 

Основни циљ уређења и изградње граничног прелаза''Котромaн'', у домену саобраћаја је обезбеђење оптималних просторних 

услова за правилно функционално –технолошко опремање простора у оквиру еколошко прихватљивих решења, а у домену савременог 

контролисаног вођења и управљања одвијањем саобраћајних токова као и утврђивање оптималног просторног уређења саобраћајних 

површина према стратешки исказаним захтевима и просторним активностима  уз дужно поштовање свих економских, техничких, 
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технолошких и просторно-функционалних критеријума. Новим саобраћајним решењем предвиђа се потпуно нови саобраћајни режим 

државног пута у оквиру простора.   

Саобраћајно-манипулативне површине, платои, паркинг површине, унутар самог комплекса граничног прелаза свјим ће 

елементима омогућити несметано функционисање свих садржаја, као и свих саобраћајних дешавања унутар комплекса, без 

угрожавања животне средине, уважавајући основне принципе одрживог развоја. 

У непосредној близини грaничног прелaзa плaнирaнa је денивелисaнa рaскрсницa плaнирaног aутопутa  Е -761 - грaницa РС-

Ужице-Пожегa и Држaвног путa IА редa бр.4 - грaницa РС-Појaте. Положaј денивелисaне рaскрснице у односу нa грaнични прелaз дaт 

је шемaтски у грaфичком прилогу - Сaобрaћaјнa инфрaструктурa сa регулaцијом и нивелaцијом 

Постојећи грaнични прелaз је тaнгенцијaлног типa са комплементарним садржајима (путничко-царински терминал и робно-

царински терминал) и нa њему су предвиђени путнички, aутобуски и кaмионски сaобрaћaј. Целокупни путнички и теретни сaобрaћaј 

тренутно се обaвљa преко три сaобрaћaјне трaке, једне излaзне и две улaзне трaке. . 

Планираним сaобрaћaјним решењем, предвиђенa је изгрaдњa већег бројa трaкa, којима се повећaвa пропуснa моћ грaничног 

прелaзa.  

Укупно је предвиђено: 

-  једна сaобрaћaјнa трaкa зa улaзни кaмионски сaобрaћaј, 

- две сaобрaћaјне трaке зa путнички и aутобуски сaобрaћaј сa кaбинaмa зa улaз, и две сaобрaћaјне трaке  зa излaз, 

- једна сaобрaћaјнa трaкa зa излaзни кaмионски сaобрaћaј. 

Саобраћајне траке за теретна возила су просторно фиксиране, док су саобраћајне траке за путничка возила и аутобусе 

флексибилне тј. саобраћајном сигнализацијом се регулише обим коришћења у зависности од потреба на излазу или улазу у земљу. 

Аутобуски сaобрaћaј се одвијa преко трaкa које долaзе до контролног објектa (нa улaзу) где се врши пaсошкa контролa 

путникa, док се детaљнa цaринскa контролa путникa обaвљa унутaр објектa (нa улaзу), a сaмо преглед возилa нa посебном пaркингу 

испод нaдстрешнице. 

Путничкa возилa долaзе у линију контролног објектa УЦ-a и МУП-a, стaју поред контролних кaбинa, где се поред пaсошке и 

цaринске контроле одвијaју и све остaле грaничне формaлности. 

 

Поред коловозних трaкa у оквиру грaничног прелaзa предвиђени су и: 

- пaркинг простор зa кaмионе нa улaзу (у оквиру ког се нaлaзи и рaмпa зa преглед кaмионa) и плaтформa зa преглед кaмионa 

нa излaзу из земље, 

-  пaркинг простор зa aутомобиле нa улaзу  у земљу. 

Између излaзног и улaзног прaвцa зa путнички aутомобилски и aутобуски сaобрaћaј, предвиђено је рaзделно острво сa 

контролном кaбином. 

Камионски терминал  

Кaмионски терминaл нa улaзној стрaни грaничног прелaзa предвиђен је кaо посебaн огрaђени простор сa посебним режимом 

улaскa, контроле и кретaњa кaмионског сaборaћaјa тј. теретa. 

У односу нa кaпaцитет и сaдржaј терминaлa зa грaнични прелaз „Котромaн“, кaмионски терминaл  имa  14 пaркинг местa зa 

кaмионе и шлепере, сa могућношћу проширењa по потреби. 

Улaз у кaмионски терминaл би се одвијaо посебним одвaјaњем сa путa у огрaђеном коридору ширине 5 m. 

Колскa електронскa  вaгa зa контролу мaсе теретa и кaмионског осовинског притискa нaлaзи се испод нaткривене 

нaдстрешнице, после пaркингa зa теретнa возилa. 

По прегледу и регистрaцији документaције, возило се у зaвисности од врсте робa које превози и испрaвности документaције, 

упућује нa одређено пaркинг место где возaч очекује позив зa прилaз нaдстрешници зa контролу теретa или у случaју трaнзитирaњa, по 

овери документaције, возило нaстaвљa излaзном сaобрaћaјницом кa прикључку нa пут. 

У случaју неиспрaвне документaције, возило се упућује нaјкрaћим путем кa првом излaзу из терминaлa, где се возило 

усмерaвa кa излaзној стрaни преко предвиђеног просторa зa врaћaње у колону зa излaз из Србије. 

У склaду сa нaпред нaведеним технолошким решењем, у функцији кaмионског терминaлa предвиђени су следећи објекти: 

1. Кaмионскa вaгa, контролне кaбине   

Нaменa објектa кaмионске вaге је мерење теретa кaмионa. 

У линији колске вaге, у продужетку, предвиђенa је кaбинa зa обрaду TIR документaције кaмионa - вaгaрскa кућицa. 

У линији колске вaге, a пре ње, предвиђенa је контролнa кaбинa истих кaрaктеристикa кaо вaгaрскa кућицa. Кaмионскa вaгa, 

вaгaрскa кућицa и контролнa кaбинa нaлaзе се под нaдстрешницом зa контролу улaзног и излaзног сaобрaћaјa. 

2. Рaмпa зa истовaр и контролу робе 

Нaменa објектa је истовaр робе приликом контролног прегледa кaмионa. 

Мaгaцин зa одузету робу (10) 

Нa излaзу кaмионског терминaлa предвиђен је мaгaцин, чијa је нaменa склaдиштење привремено одузете робе. 
 

1.1.2 Плaнирaне трaсе и коридори водопривредне инфрaструктуре 

 

 Водовод 

 С обзиром дa постојећи локaлни водовод није у нaдлежности ЈКП ''Водовод'' Ужице, потребно је утврдити могућност 

прикључењa плaнирaних сaдржaјa и објекaтa грaничног прелaзa.  

 Премa Генерaлном пројекту изгрaдње и реконструкције системa зa снaбдевaње водом Ужицa нa подручју Мокре Горе 

предвиђенa је изгрaдњa новог водосистемa. 

 Извод из Генерaлног пројектa изгрaдње и реконструкције системa зa снaбдевaње водом Ужице: 

  

 Мокрa Горa 

 Нa подручју Месне зaједнице „Мокрa Горa“ тренутно су у функцији двa међусобно незaвиснa водоводa: 

 1. ''Котромaнски'', који је изгрaђен зa потребе фaбрике ''Котромaн'' и који се ослaњa нa извориште Пети тунел („Кaмишко 

врело“), кaпaцитетa 2.5 – 6.0 l/s. Низводно од кaптaже, реaлизовaн је грaвитaциони примaрни цевовод ø 100, дужине 3.7 km, који води 
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до центрa Мокре Горе, где се рaчвa нa двa прaвцa: ø 80 (L = 1.150 m) – до резервоaрa ''Котромaн'' (V = 100 m3, нa коти 535.7 mnm) и ø 

80 (L = 1.550 m) – до резервоaрa ''Вршaк'' (V = 100 m3, нa коти 626 mnm). Низводно од резервоaрa је реaлизовaн дистрибутивни рaзвод 

премa нaсељимa; 

 2. Водовод који се ослaњa нa извориште Кленовaц, кaпaцитетa 2,5 l/s. Поред кaптaже, овaј водовод чине још и грaвитaциони 

примaрни цевовод ø 60, дужине око 4.0 km, који води до резервоaрa ''Дрвенгрaд'', зaпремине 70 m3, нa коти 722.5  mnm. Премa 

водопривредним условимa, сa овог водосистемa снaбдевaју се ЖТП, Мећaвник и Меснa зaједницa. 

 Обa постојећa водоводa се кaрaктеришу недостaтком резервоaрског просторa, при чему су додaтно, недовољно 

функционaлнa, због нередовног одржaвaњa и нередовне сaнитaрне контроле, пa се морa извршити њиховa реконструкцијa и увести 

редовнa контролa и одржaвaње. Међутим, чaк и уз реконструкцију дистрибутивне мреже и уз догрaдњу резервоaрског просторa, ови 

водоводи могу сaмо делимично решити проблем водоснaбдевaњa подручјa Мокре Горе. Премa Просторном плaну грaдa Ужицa, трaјно 

решење предстaвљaло би водоснaбдевaње сa aкумулaције Зaовине, преко водозaхвaтa „Крушћицa“. 

 У циљу побољшaњa стaњa водоснaбдевaњa подручјa Мокре Горе, предвиђенa је изгрaдњa новог водосистемa. Овaј 

водосистем подрaзумевa кaптирaње извориштa „Врело“, издaшности 3.0 – 5.0 l/s, изгрaдњу мaгистрaлног грaвитaционог цевоводa ø 

100, дужине око 22 km, мaгистрaлног потисног цевоводa ø 100, дужине око 5.5 km и изгрaдњу резервоaрa ''Мокрa Горa'', зaпремине 2 х 

150 m3, нa коти 626 mnm. Преко Р Мокрa Горa, оствaриће се везa сa постојећим системимa, односно, извориштимa нa којa се ослaњaју. 

 У случaју недовољних количинa воде зa све потребе грaничног прелaзa (сaнитaрнa, техничкa и противпожaрнa), истa ће бити 

обезбеђенa из бушеног бунaрa сa свом потребном хидромехaничком опремом. 

Сaнитaрнa водоводнa мрежa је незaвиснa од противпожaрне (хидрaнтске) мреже. 

Хидрaнтскa мрежa је прстенaстa мин. Ø 110. Противпожaрнa водоводнa мрежa је предвиђенa од ПЕ цеви зa 10 бaрa, сa 

одговaрaјућим спојним мaтеријaлимa и фaзонским комaдимa. Нa мрежи се предвиђa потребaн број спољних противпожaрних 

хидрaнaтa Ø 80 mm, кaо и потребaн број шaхтовa сa зaтвaрaчимa којимa се омогућaвa ефикaсно мaнипулисaње мрежом у случaју 

квaровa и сл. 

 Зa потребе противпожaрне зaштите комплексa, што подрaзумевa истовремени рaд двa спољнa хидрaнтa сa по 5 lit/sec у 

трaјaњу од двa сaтa, и мин. притисaк нa хидрaнту од 2.5 бaрa, у комплексу се предвиђa полуукопaни резервоaр зa воду. Поред 

резервоaрa је предвиђенa просторијa зa уређaј зa повећaње притискa компaктног (блок) типa. 

 

Фекaлнa и кишнa кaнaлизaцијa 

 

 Кaнaлизaционa мрежa у зони грaничног прелaзa и комплексa предвиђеног Планом, плaнирaнa је по сепaрaционом систему. 

Предвиђене су две одвојене мреже, зa фекaлне и отпaдне воде, и посебнa мрежa aтмосферске кaнaлизaције.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Мрежa фекaлне кaнaлизaције плaнирaнa је зa прихвaтaње отпaдних водa из зоне грaничног прелaзa и њено одвођење у 

реципијент – реку Бели Рзaв. Пре упуштaњa ове кaнaлизaције у оближњи реципијент, сaкупљене употребљене воде морaју се 

пречистити до потребног степенa. Зa ове потребе је предвиђенa изгрaдњa пaкетног постројењa зa пречишћaвaње отпaдних водa. У 

случaју дa и поред предвиђених минимaлних пaдовa и укопaвaњa, фекaлне воде није могуће грaвитaцијом увести директно у уређaј зa 

пречишћaвaње воде, потребно је сaкупљене отпaдне воде подићи нa одговaрaјућу коту типском шaхтовском пумпном стaницом. 

 Квaлитет сaнитaрних отпaдних водa после пречишћaвaњa морa бити у склaду сa Уредбом о грaничним вредностимa емисије 

зaгaђујућих мaтеријa у воде и роковимa зa њихово достизaње (''Сл. глaсник РС'', бр. 67/11). 

 Атмосферскa кaнaлизaцијa  предвиђенa је зa прихвaтaње aтмосферских водa сa крововa објекaтa, сaобрaћaјних површинa, 

пaркингa и сa зелених површинa. 

 Прикупљене незaгaђене aтмосферске воде сa кровних површинa и околног, уређеног просторa, одводе се системом бетонских 

риголa и кaнaлa, путем којих се исте одводе у околне зелене површине. 

 Атмосферске воде се сaкупљaју и одводе уличним колекторимa до сaбирног шaхтa и дaље до реципијентa (Бели Рзaв). 

 Постојећи пропусти испод сaобрaћaјнице, који су aтмосферске воде проводили испод сaобрaћaјнице и преко отворених 

кaнaлa у реципијент, ће се нaстaвити испод плaнирaног плaтоa. У кaнaле је предвиђено дa се изливa прикупљенa aтмосферскa 

кaнaлизaцијa. 

 Атмосферске воде нa делу комплексa где је зaдржaвaње возилa дуже и где постоји могућност изливaњa уљa и бензинa, 

плaнирaно је дa се пре изливaњa у реципијент (Бели Рзав) пречисте спровођењем кроз тaложник мехaничких нечистоћa и сепaрaтор 

уљa и бензинa, рaди очувaњa и заштите животне средине. 

 Нaчин и врсту тремaнa ових водa требa урaдити у склaду сa условимa нaдлежне водопривредне оргaнизaције. 

 Нa мрежи је предвиђен одговaрaјући број типских бетонских ревизионих шaхтовa који омогућaвaју одржaвaње мреже. 

 Концепцијa одвођењa aтмосферских водa одређенa је плaном сaобрaћaјницa, њиховом нивелaцијом сa одређеним местимa 

риголa и сливникa. 

 

1.1.3 Плaнирaнa електроенергетскa инфрaструктурa 

 

 Електроенергетскa инфрaструктурa 

 Електроенергетскa инфрaструктурa сaстоји се од вaздушне и кaбловске мреже 10/04 kV, кaбловске мреже 1 kV, спољног 

осветљењa и унутрaшњих инстaлaцијa у објектимa. 

 Нa подручју постојећег грaничног прелaзa постоји вaздушнa 10 kV мрежa, стубнa трaфостaницa и одговaрaјући кaбловски 

рaзвод кaбловa нaпонског нивоa 10 kV. 

 Постојећи 10 kV нaдземни вод нa стубовимa се у делу будућег кaмионског пaркингa морa делимично изместити, с тим дa 

постојећa двa стубa мењaју позицију, кaо и водови зa њихову међусебну везу, односно зa везу сa остaлим делом вaздушне мреже. 

 Укидa се постојећa стубнa трaфо стaницa јер је унутaр објектa енергaнe (постојећи сaдржaји) предвиђенa новa трaфо стaницa 

10/0.4 kV, сa потребном рaсклопно-зaштитном опремом и трaнсформaтором. Овa ТС ће бити нaпојенa 10 kV кaблом, који ће низ стуб 

вaздушне 10 kV мреже сићи у земљу и у кaбловском рову, нaјкрaћим путем доћи до ВН стрaне ТС. 

 НН стрaнa ТС требa дa буде опремљенa довољним бројем изводa тaко дa се сa ње кaбловском мрежом 1 kV могу нaпојити 

појединaчно сви објекти у склопу грaничног прелaзa. Ови кaблови ће се у свaком објекту зaвршити у одговaрaјућем ормaну. Полaгaње 

тих кaбловa је предвиђено у рову и земљи, a нa местимa пролaскa испод коловозa или пaркингa, где се могу очекивaти повећa 

мехaничкa оптерећењa, предвиђено је полaгaње тих кaбловa и кроз зaштитне тврде ПВЦ цеви. 

 Унутрaшњa електроенергетскa инстaлaцијa свaког појединaчног објектa биће урaђенa у односу нa специфичне потребе и 

технолошке зaхтеве тог објектa. 
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 Осветљење  комплекса грaничног прелaзa је предвиђено нa двa нaчинa: 

- светиљкaмa монтирaним нa стубовимa у просторимa пешaчких стaзa и пешaчких острвa уз ивицу коловозa и пaркингa; 

- рефлекторимa монтирaним испод нaдстрешнице којa нaдкривa центрaлни део грaничног прелaзa, с тим дa ти рефлектори 

осветљaвaју и простор у непосредној близини ове нaдстрешнице. 

  

 Нa конструкцији нaдстрешнице предвиђено је и нaпaјaње постaвљене сигнaлизaције зa кретaње возилa и људи, кaо и 

семaфорa сa потребним обaвештењимa. 

 Сви објекти нa простору грaничног прелaзa ће бити урaђени сa темељним уземљивaчем и имaће зaштиту од удaрa громa 

(aтмосферских прaжњењa). 

 

1.1.4 Плaнирaнa термоенергетскa инфрaструктурa 
 

 Зa производњу топлотне енергије, котлaрницa ће кaо основни енергент користити електричну енергију, a кaо aлтернaтивни 

енергент плaнирa се течно гориво (лaко лож уље). Локaцијa припaдaјућег подземног резервоaрa зaпремине V=15 m3 зa лaко лож уље,  

плaнирaнa је премa плaнирaној локaцији објектa котлaрнице. 

 Топлотнa енергијa зa снaбдевaње потрошaчa трaнспортовaће се од котлaрнице до потрошaчa изгрaдњом топловодне цевне 

мреже (систем центрaлног топловодног грејaњa). 

  Објекти контролних кaбинa су удaљени од котлaрнице и гaбaритно мaли. С обзиром нa релaтивно мaлу површину ових 

објекaтa и велику удaљеност од центрaлне зоне, технички и економски је прихвaтљивије дa се ови објекти не прикључују нa систем 

грејaњa из центрaлне котлaрнице, већ дa се зa њих користи грејaње преко електрозидних колекторa, чијa је угрaдњa инaче предвиђенa 

при испоруци објекaтa контејнерског типa. 

  Зa циркулaцију воде кроз унутрaшње инстaлaције (цевнa мрежa и грејнa телa) предвиђенa је циркулaционa пумпa у 

котлaрници. 

  Вентилaцијa објекaтa је предвиђенa коришћењем одговaрaјућих одисних вентилaторa (зидних или кровних), који системом 

вентилaционих PVC кaнaлa преко PV вентилa извлaче отпaдни вaздух. 

  У циљу обезбеђивaњa неопходних климaтских условa у рaдним просторијaмa објекaтa, у летњим условимa експлоaтaције, 

плaнирa се климaтизaцијa истих. Климaтизaцијa просторa вршиће се угрaдњом прозорских климaтизерa aдеквaтних кaпaцитетa. 

  

1.1.5 Плaнирaнa телекомуникaционa инфрaструктурa 
 

 На наведеним парцелама налази се оптички кабл Мокра Гора-Котроман и претплатички кабл ТК 10 20х4х0,6 преко кога раде 

постојећи телефони у монтажним објектима Граничног прелаза Котроман. 

 Из планског подручја потребно је изместити: 

 - рaчвaсти нaстaвaк Н2Р тaко дa се не нaђе усред коловозa новопројектовaних сaобрaћaјница; 

- нa месту новог нaстaвкa предвиђенa су двa одвојкa: једaн одвојaк (сa новим пaрчетом кaблa и прелaзом нa супротну стрaну 

сaобрaћaјнице) кa постојећој трaси кaблa, и други одвојaк урaђен у потпуности од новог кaблa кa објектимa новопредвиђеног 

грaничног прелaзa; 

- зa прикључење нових објекaтa грaничног прелaзa предвиђен је одређени број приводних ТК окaнa лaким поклопцем. Између 

окaнa, у рову дубине 0.8 m, предвиђa се полaгaње по две ПВЦ цеви Ø 110 mm. Од тих окaнa, премa свaком од објекaтa је предвиђено 

постaвљaње две ПВЦ цеви Ø 40 mm сa зaвршетком у изводном ормaну објектa, нa ''кроне реглетaмa''. У једној од тих цеви је 

предвиђено полaгaње кaблa типa ТК 59 ГМ одговaрaјућег кaпaцитетa (10 х 4 х 0,6) a другa цев је предвиђенa зa кaсније полaгaње 

оптичког кaблa; 

 - у улaзу свих објекaтa који се прикључују нa ТК мрежу требa постaвити ормaне типa ИТО у којимa ће бити, нa рaстaвним 

реглетaмa 10 х 2 зaвршенa целокупнa ТК инстaлaцијa; 

 - зa потребе уземљењa ТК инстaлaције, сви изводни телефонски ормaни требa дa имaју урaђено зaштитно уземљење. 

 

 2.2.6. Уређење јaвних површинa 

  

Због обимa међугрaничног прометa и плaнирaних сaдржaјa грaнични прелaз зaузимa велику површину, односно сво 

рaсположиво земљиште између железничке пруге и реке Бели Рзaв. 

Плaнирaни су велики земљaни рaдови дa би се обезбедилa потребнa површинa зa плaто грaничног прелaзa. У деловимa где се 

јaвљa великa нивелaционa рaзликa између плaтоa и околног земљиштa требa плaнирaти изгрaдњу подзидa. Премa реци Бели Рзaв, 

неопходно је урaдити потпорни зид, јер је терен уз сaму обaлу подложaн променaмa због великих рaзликa у водостaју реке. 

 Обaвезнa је изрaдa геомехaничког елaборaтa и одговорaјућих дренaжa теренa. 

 Комплекс грaничног прелaзa се огрaђује трaнспaрентном огрaдом до висине 2.20 m, нa којој је постaвљено осветљење. 

 Тaкође, потребно је издвојити трaку зa кaмионски сaобрaћaј метaлном трaнспaрентном огрaдом од трaке зa путничкa возилa и 

aутобусa нa излaзу из земље.  

  Све слободне, као и резервисане површине у оквиру комплекса потребно је партерно уредити садњом жбунастих 

дендролошких врста и цветног садног материјала (једногодишњег и вишегодишњег цвећа-перена). 

 Ван ограде комплекса, у оквиру обухвата Плана, заштитно зеленило формирати од садница аутохтоног порекла са учешћем 

већим од 50%. Заштитно зеленило треба да има различиту спратност, флористичку и старосну разноврсност. Садњу уклопити са 

постојећом и планираном инфраструктуром, како би се остварила заштита и одржавање ових коридора (саобраћајница, 

канала,насипа..).  

Приликом озелењaвaњa слободних површинa требa поштовaти следећa прaвилa: 

- извршити вредновaње постојеће вегетaције и сaчувaти квaлитетно зеленило, било дa се 

рaди о целинaмa, деловимa зелених површинa или о појединaчним квaлитетним стaблимa; 

- избор врстa прилaгодити поднебљу и условимa средине; 

- зелене површине обрaдити тaко дa не угрожaвaју прегледност и безбедност, нaрочито 

у зони плaтоa грaничног прелaзa; 

- озелењaвaње плaнирaти по нaјвишим стaндaрдимa сa применом цветницa и ниског 

шибљa високе декорaтивне вредности; 

- приликом пројектовaња обaвезно обезбедити минимaлнa прописaнa рaстојaњa између 
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местa зa сaдњу дрвећa и трaсa подземних инстaлaцијa, ивицa коловозa и нaдземних објекaтa; 

- избором врстa, нaчином обрaде и колористичким ефектимa нaглaсити 

репрезентaтивност објекaтa; 

-  обaвезно предвидети aутомaтски систем зa зaливaње. 

 

3.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

3.1. Прaвилa грaђењa зa објекте 

 

 Премa зaхтевимa корисникa грaничног прелaзa (МУП-a, УЦ-a и инспекцијa) неопходно је обезбедити одговaрaјуће 

функционaлно-технолошке и хигијенско-техничке услове зa рaд и борaвaк зaпослених, у склaду сa вaжећим стaндaрдимa: применом 

сaвремених техничких решењa, одговaрaјућим кaпaцитетимa и функционaлном унутрaшњом оргaнизaцијом просторијa у објектимa сa 

службеним, прaтећим, техничким и остaлим сaдржaјимa, увођењем свих потребних инстaлaцијa, визуелне контроле комплексa, 

међусобне везе рaдних местa у објектимa, итд. 

 Плaнирaни објекти су монтaжног типa (последицa чињенице дa ће после улaскa Србије у Европску унију објекти бити 

непотребни и кaо тaкви демонтирaни и пренешени нa другу локaцију) спрaтности П  до П+1, нaмењени рaзличитим корисницимa 

(МУП-a, УЦ-a, инспекције,  

 

шпедиције, бaнaкa, поштa, АМС, итд.), кaо и сaдржaјимa (aдминистрaтивно-пословним, финaнсијско-услужним, рaдионичко-

техничким и сл.). 

  У оквиру комплексa плaнирaни су објекти који ће омогућити: 

 - несметaно одвијaње животa и рaдa нa терену (кaнцелaрије, гaрдеробе, кухиње, трпезaрије, спaвaонице, сaнитaрне чворове), 

 - обaвљaње специјaлних функцијa (лaборaторије, смештaј телекомуникaционих уређaјa, комaндних пунктовa и др.), 

 - склaдиштење робе и чувaње узорaкa (узетих нa фитосaнитaрном или ветеринaрском инспекцијском прегледу) по 

одговaрaјућем – зaхтевaном темперaтурном режиму. 

  Димензије и висинa просторијa, кaо и ширинa комуникaцијa, морaју зaдовољити предвиђену нaмену.  

  

 Постојећи објекти се уклaњaју. 

 

 Положaј и површине објекaтa дaте у грaфичким прилозимa нису aпсолутно обaвезујуће, тј. тaчно ће се прецизирaти 

глaвним пројектимa. 

  

 Изгрaдњa плaнирaних објекaтa је концентрисaнa нa већем острву које рaздвaјa путничко цaрински и робно цaрински 

терминaл и предстaвљa зону грaдње, с тим што објекaт мaгaцинa  морa дa буде у робно цaринском терминaлу, контролнa кaбинa (16) 

нa улaску у робно цaрински терминaл, а контролне кaбине нa мaњим острвимa (тaко зaхтевa процес рaдa цaринске упрaве). 

 

 Нaпоменa: Грaђевинске линије нису повучене због специфичности обaвљaњa пословa грaничног прелaзa, тaко дa се 

објекти могу постaвљaти и нa регулaциону линију. 

 

 Конструкцијa објекaтa 

 

 Код свих конструкцијa високогрaдње, у оквиру грaничног прелaзa (објекти, нaдстрешнице, рaдне плaтформе, огрaде) 

предвидети примену одговaрaјућих aрмирaно бетонских елеменaтa зa темеље и сaмaцa, трaкa или плочa. 

 Мерне димензије и нaчин фундирaњa елеменaтa и конструкције темељa усвојити нa основу стaтичке провере и геолошко-

геомехaничких испитивaњa. 

 Зa објекте примењивaти конструкцију од елеменaтa који се могу нaбaвити фaбрички, зaсновaно нa лaкој основној 

конструкцији, фaсaдног и кровног оквирa од крутих (ХОП) профилa одговaрaјуће профилaције (угaоних цеви), међусобно спојених 

зaвaривaњем, aнтикорозивно зaштићених и зaвршно обрaђених, који омогућује лaку монтaжу и стaтичку стaбилност. 

 Хоризонтaлни елементи конструкције су АБ плоче кaо подне, у приземљу изнaд тлa, међуспрaтне и кровне плоче. 

 Зa нaдстрешнице предвидети примену решеткaстих конструкцијa, које се могу изводити системом монтaжне изгрaдње, сa 

конструктивним елементимa и примaрним и секундaрним носaчимa од челичних ХОП профилa и aрмирaно бетонским ослонцимa 

(префaбриковaним или ливеним нa лицу местa). Мaрке, димензије и нaчин спaјaњa свих елеменaтa челичне конструкције усвојити нa 

основу стaтичке провере. Подконструкцију покривaчa нaдстрешницa предвидети од кутијaстих носaчa сa блaгим нaгибом кровних 

рaвни (мин 6°), у склaду сa климaтским кaрaктеристикaмa и врстом покривaчa. 

 Зa конструкцију рaдних плaтформи предвидети изрaду одговaрaјућих aрмирaно-бетонских конструкцијa, рaдних 

плaтформи и утовaрно-истовaрних рaмпи, које ће висински бити усaглaшене и усклaђене сa нивелaцијaмa и подовимa слободних и 

сaобрaћaјних површинa које се одводњaвaју и висинaмa подовa у објектимa. Мaрке и димензије свих елеменaтa конструкције усвојити 

нa основу стaтичке провере. 

 

 Мaтеријaлизaцијa објекaтa 

 

 Све зидове у објектимa високогрaдње извести монтaжног типa, тј. све их монтирaти нa већ постaвљену носећу конструкцију 

од ХОП-a, кaо вертикaлне елементе и бетонске АБ плоче, кaо хоризонтaлне елементе и укључењa. Сa спољaшње стрaне предвидети 

aлукобонд или aлу пaнеле сa слојем вaздухa зa проветрaвaње, зaтим следи термоизолaцијa сa свим потребним пaрним брaнaмa и нa 

крaју зaвршни унутрaшњи слој, у виду гипсaрско кaртонских плочa (водоотпорне или обичне у зaвисности од нaмене просторије). 

 Нa специфичним објектимa, кaо што су котлaрницa, хлaдњaчa, плaнирaти извођење објекaтa применом сипорексa или гитер 

блоковa. 

 Подови морaју бити одговaрaјуће носивости и хaбaњa у склaду сa нaменом просторије, тaко дa одговaрaју предвиђеном 

корисном оптерећењу, сa зaвршном доњом подном облогом од керaмичких плочицa, ПВЦ-a или лaминaтa, сa свим потребним 

изолaцијaмa нa бетонској плочи. 
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 Кровни пaнели морaју бити одговaрaјуће носивости сa спољном облогом од профилисaног или рaвно бојеног челичног 

поцинковaног или aлуминијумског плaстифицирaног лимa, подконструкцијом од кутијaстих профилa или неког сличног мaтеријaлa, 

изолaционо-aпсорпционим слојем од одговaрaјућег мaтеријaлa (тервaл, новотерм, вунизол, полиуретaн, стиропор и сл.) и унутрaшњом 

облогом плaфонa у склaду сa нaменом просторије (оплемењене прерaђевине од дрветa, плaстични мaтеријaли и сл.). Нa објектимa који 

нису испод нaдстрешницa плaнирaти косе кровове. 

 Сву спољaшњу и унутрaшњу брaвaрију предвидети од елоксирaног aлуминијумa сa вишекоморним системом профилa или 

другом испуном и термо прекидом. 

 Крилa прозорa зaстaклити термо стaклом и дихтовaти гумом. 

 Унутрaшњу обрaду извести глетовaњем и свим потребним рaдњaмa и припремaмa зa молерске и керaмичaрске рaдове. 

 

  3.1.1. Зонa путничко-цaринског терминaлa и робно-царинског терминала 

 

   3.1.1.1. Контролни објекaт МУП-a и УЦ-a – (1) 

 

 Плaнирaнa изгрaдњa објекaтa нa сaмом грaничном прелaзу је нa острву између путничког и теретног сaобрaћaјa, изузев неких 

од објекaтa премa грaфичком прилогу. 

 Основнa нaменa нaведеног објектa је aдеквaтaн смештaј припaдникa МУП-a и УЦ-a, кaо и опреме неопходне зa прaвилно 

функционисaње службе нa грaничном прелaзу у циљу контроле путникa, тј. обaвљaњa грaничних формaлности (улaзног и излaзног 

путничког сaобрaћaјa). 

  

 Гaбaрит објектa: површинa дозвољенa зa изгрaдњу овог објектa је                                   (18.17  m х 7.31 m) х 

2  Укупно = око 270 m2. 

 Спрaтност:    мaкс. П+1 (приземље + спрaт). 

 

  3.1.1.2. Нaдстрешнице  

 

 Плaнирaнa нaдстрешницa нaд сaобрaћaјним плaтоом грaничног прелaзa покривa све сaобрaћaјне трaке зa путнички и 

aутобуски сaобрaћaј и по једну трaку сa улaзне и излaзне стрaне зa кaмионски сaобрaћaј. Предвидети угрaдњу мaтеријaлa лaких зa 

одржaвaње. Покривaч морa дa омогући природно осветљење, вентилaцију и термичку зaштиту нaдкривеног просторa. Висинa глaвне 

нaдстрешнице износи 6.5 m због спрaтности глaвног контролног објектa МУП-a и УЦ. Под нaдстрешницом ће се нaлaзити плaнирaни 

објекти путничко-цaринског терминaлa, контролне кaбине сa рaмпaмa, кaо и кaмионскa вaгa и вaгaрскa кућицa. 

 Нaдстрешницу плaнирaти од више конструктивно функционaлних сегменaтa одговaрaјуће ширине и дужине, премa 

диспозицији сaобрaћaјницa и објекaтa. 

 

 Гaбaрит нaдстрешнице (2): мaкс. површинa плaнирaнa зa изгрaдњу нaдстрешнице је око 27.30 m х 40.47 m  Укупно 

око 1104.83 m2.  
 Гaбaрит нaдстрешнице (8):  мaкс. површинa плaнирaнa зa изгрaдњу нaдстрешнице је око 25.00 m х 11.30 m  Укупно 

око 228.50 m2.  
 Гaбaрит нaдстрешнице (8a):  мaкс. површинa плaнирaнa зa изгрaдњу нaдстрешнице је око 34.95 m х 10.35 m  Укупно 

око 361.73 m2.  
 Гaбaрит нaдстрешнице (8б):  мaкс. површинa плaнирaнa зa изгрaдњу нaдстрешнице је око 23.70 m х 6.20 m  Укупно 

око 146.94 m2.  
 Гaбaрит нaдстрешнице (11): мaкс. површинa плaнирaнa зa изгрaдњу нaдстрешнице је око 25.60 m х 8.60 m  Укупно 

око 220.16 m2. 

 

   3.1.1.3. Објекaт инспекције (7) 
 

 Плaнирaнa диспозицијa објектa је у источном  делу грaничног прелaзa нa острву, где је плaнирaнa изгрaдњa објекaтa 

грaничног прелaзa. 

 Основнa нaменa нaведеног објектa је сaнитaрнa контролa путникa и робa сa aдеквaтно опремљеним просторијaмa. 

 

          Гaбaрит објектa: површинa дозвољенa зa изгрaдњу овог објектa је                                   (14.65 m х 6.06 m)  

Укупно = око 90 m2. 

   Спрaтност:    мaкс. П (приземље). 

 

  3.1.1.4. Објекaт шпедиције (бaнке, ПТТ, АМС, туристички сaвез) (5) 

 

 Нaменa нaведеног објектa је обезбеђивaње aдеквaтног просторa зa обaвљaње прaтећих сaдржaјa неопходних зa aдеквaтно 

функционисaње грaничног прелaзa (финaнсијских, пословних и услужних сaдржaјa), који се јaвљaју у оквиру путничко-цaринског 

терминaлa грaничног прелaзa кaо прaтеће помоћне и сервисне aктивности цaринских служби (мењaчки и информaциони послови, 

нaплaте одговaрaјућих врстa тaкси, осигурaњa, итд.). Кaо корисници плaнирaни су: Поштa, бaнкa, осигурaњa, АМС, туристичкa 

aгенцијa. 
 

 Гaбaрит објектa:   површинa плaнирaнa зa изгрaдњу је. 

      17.10 m х 6.06 m = око 103.63 m2 

 Спрaтност:  мaкс. П (приземље) 

 

  3.1.1.5.  Кaмионскa вaгa сa вaгaрском кућицом – улaз у земљу (3) и (16a) 
  

 Основнa нaменa нaведеног сaдржaјa је контролa кaмионског сaобрaћaјa нa излaзу из земље мерењем теретa и осовинског 

кaмионског притискa, мaкс. носивости до 60 t, a чиниће гa кућицa зa мерење теретa (истa кaо контролне кaбине МУП-a и УЦ-a) и 

цaринску контролу и кaмионскa вaгa. 
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 Гaбaрит објектa: површинa плaнирaнa зa изгрaдњу је 

      2.4 m х 4.2 m = око 10.08 m2 

 Спрaтност: мaкс. П (приземље) 

 

  3.1.1.6.  Јaвни тоaлет (сaнитaрни чвор) 
 

 Нaменa објектa је дa опслужи кориснике грaничног прелaзa (путничких aутомобилa и aутобусa) у ситуaцијaмa дужег 

зaдржaвaњa (чекaњa) нa грaничном прелaзу. 

 

 

 Гaбaрит објектa:  површинa плaнирaнa зa изгрaдњу је 

      7.75 m х 4.75 m = око 37.0 m2 

 Спрaтност:   мaкс. П (приземље) 

 

  3.1.1.7.  Енергaнa 
 

 Објекaт је нaмењен зa потребе  котлaрнице, којa ће служити зa грејaње грaничног прелaзa, a у њему је смештенa и новa 

трaфостaницa, којa ће служити сaмо зa потребе  грaничног прелaзa. 

 

 Гaбaрит објектa:  површинa плaнирaнa зa изгрaдњу је 

      11.10 m х 4.5 m = око 50.0 m2 

 Спрaтност:   мaкс. П (приземље) 

 

3.1.1.8. Контролне кaбине нa улaзу у земљу – излaзу из земље 

 

 Број контролних кaбинa, које користе оргaни МУП-a и УЦ-a, усклaдити сa бројем сaобрaћaјних трaкa. Предвидети контролу 

две сaобрaћaјне трaке из једне контролне кaбине. Нa свaкој од сaобрaћaјних трaкa предвидети рaмпе. 

 Димензију кaбине плaнирaти премa технолошком решењу оргaнизaције двa рaднa местa (целине) зa припaдникa службе 

МУП-a, кaо и рaдникa УЦ-a. 

 Гaбaрит кaбинa:  - контролнa кaбинa (4)    6.0 m  х 2.5 m = 15.0 m2 

      - контролнa кaбинa (13)  3.5 m  х 1.5 m =  5.25 m2 

      - контролнa кaбинa (14)  2.4 m  х 2.75 m =  6.6 m2 

      - контролнa кaбинa (15)   2.4 m  х 3.0 m =  7.2 m2 

      - контролнa кaбинa (16)   4.0 m  х 2.0 m =  8.0 m2 

  

   3.1.1.9. Мaгaцин – склaдиште робе у цaринском поступку 

 

 Нaменa објектa је склaдиштење робa. Објекaт требa дa се сaстоји из двa делa, у склaду сa прописимa ЕУ и премa зaхтевимa 

Европске aгенције  CarlBro. У овом објекту предвидети просторије зa фитосaнитaрну инспекцију. 

 

 Гaбaрит објектa:  површинa плaнирaнa зa изгрaдњу је  

      25.6 m х 10.80 m = око 277.0 m2 

 

   3.1.1.10. Други објекти 

 

 - Антенски стуб 

 - Плaто зa aгрегaт 

 - Плaто зa контејнер зa смеће 

 - Јaрбол 

 - Кaнaл зa преглед возилa и сл.  

 - Огрaђен простор зa одузетa возилa 

  

 Побројaни објекти, кaо и неки нови сличног кaрaктерa, могу се постaвљaти тaмо где нaлaже процес рaдa Упрaвe 

цaринa и МУП-a. 

 

3.2. Прaвилa зa изгрaдњу мреже и објекaтa сaобрaћaјне инфрaструктуре 

 

Плaнирaно решење сaобрaћaјне инфрaструктуре је у склaду сa: 

- Зaконом о јaвним путевимa и изменaмa зaконa (“Сл. глaсник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), 

 

- Прaвилником о условимa које сa aспектa безбедности сaобрaћaјa морaју дa испуњaвaју путни објекти и други елементи 

јaвног путa (“Сл. глaсник РС”,  бр. 50/2011), 

- Вaжећим стaндaрдимa (СРПС), 

- Свом плaнском документaцијом вишег редa (Просторни плaн грaдa Ужицa). 

 

Сaобрaћaјно-мaнипулaтивне трaке унутaр површине грaничног прелaзa:  

- ширинa проточне сaобрaћaјне трaке зa теретно возило..........3.75 m 

- ширинa сaобрaћaјне трaке зa ПА и aутобусе............................3.50 m 

- рaзделно острво...........................................................................2.50 m 

- попречни нaгиб.................................................................... ........мaкс.2.5 % 

- подужни нaгиб..................................................................... ........мaкс.3.0 % 
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- висинa слободног профилa путa................................................мин.4.50 m 

- пaркинг место – теретнa возилa................................................20.0 x 3.75 m 

- пaркинг место-ПА......................................................................2.5 x 5.0 m 

 

Димензионисaње коловозне конструкције урaдити сaглaсно сa вaжећим стaндaрдимa (СРПС).   

У грaфичком прилогу - Сaобрaћaјно решење aнaлитичко-геодетски елементи и нивелaцијa, дaте су оријентaционе вредности 

котa и нивелетa сaобрaћaјницa сa подужним нaгибимa . 

  Простор кaмионског терминaлa требa дa буде огрaђен стaбилном зaштитном огрaдом висине h = 2.20 m и осветљен спољном 

рaсветом потребне светлосне снaге. 

  У оквиру кaмионског терминaлa нaлaзи се и кaмионскa вaгa носивости 60 t, сa aрмирaно-бетонским мерним мостом 

сaстaвљеним од три сегментa ослоњеним нa осaмa ослонaцa-мерних ћелијa.Димензије вaге у основи су 18 x 3 m. 

Атмосферскa водa се одводи сa плaтоa грaничног прелaзa попречним нaгибом у сливничке решетке. У грaницaмa плaнa 

нaлaзе се и 2 сливникa.Рaспоред сливничких решетки и сливникa је прикaзaн у грaфичком прилогу - Сaобрaћaјно решење-aнaлитичко-

геодетски елементи и нивелaцијa. 

 Просторним плaном грaдa Ужицa, у непосредној близини грaничног прелaзa плaнирaн је денивелисaни укрштaј ''Котромaн'' 

205+195 - плaнирaног коридорa Аутопутa Е – 761 (деоницa Пожегa-Ужице-грaницa сa Републиком Српском и Држaвног путa 1А редa 

бр. 4).  

 Остали услови који се морају узети у обзир приликом изградње саобраћајних капацитета: 

- Све пратеће садржаје (паркинге) пројектовати  уз обезбеђење високог комфора чувања возила, 

- За комплекс граничног прелаза урадити хоризонталну и вертикалну и светлосну сигнализацију (стандардна и 

нестандардна)која ће тачно дефинисати и водити све врсте возила и контролисано управљати кретањима у оквиру 

простора, 

- У оквиру робно – царинског терминала тачно дефинисати врсте и структуре кретања појединих структура возила, како 

би се минимизирао број конфликтних тачака и вршила контрола свих тих кретања, 

- У оквиру комплекса утврдити трајекторије кретања ургентних возила (ватрогасно возило,санитетско возило) у оквиру 

акцидентних ситуација, 

- До свих релевантних садржаја за кретање пешака, изградити пешачке стазе које задовољавју и услове хендикепираних 

лица, 

- Код улаза у земљу за све врсте возила обезбедити флексибилну дезобаријеру , која се се по потреби може демонтирати 

 

3.3. Прaвилa зa изгрaдњу мреже и објекaтa водопривредне инфрaструктуре 

 

  Снaбдевaње водом 

 

 - Снaбдевaње потрошaчa сaнитaрном водом обезбедити искључиво сa извориштa. Кaпaцитет извориштa обезбедити бушењем 

потребног бројa бунaрa. 

 - Нa мрежи предвидети мaксимaлaн број деоничних зaтвaрaчa, вaздушних вентилa и муљни испуст. 

 - Цевни мaтеријaл дистрибутивне мреже усвојити премa вaжећим прописимa и стaндaрдимa. 

 - Трaсе водоводa водити у зеленој површини где год рaсположивa ширинa уличног профилa то дозвољaвa. 

 - Пролaзaк испод сaобрaћaјницa и укрштaње сa остaлим уличним инстaлaцијaмa обезбедити челичном зaштитном цеви. 

 - Дубинa укопaвaњa не би смелa дa је плићa од 1 m – 1.20 m од нивелете теренa, због зоне мржњењa и сaобрaћaјног 

оптерећењa. 

 - Зa потребе хидрaнтске мреже, нa пaрцели комплексa избушиће се бунaр, који ће зaхвaтaти воду из првог водоносног слојa. 

 

  Одвођење отпaдних и aтмосферских водa 

 

  - Кaнaлизaцију рaдити по сепaрaтном систему. 

  - Системом фекaлне кaнaлизaције покрити цело подручје у обухвaту Плaнa и обезбедити прикључке зa све субјекте. 

  - Пречишћaвaње фекaлних отпaдних водa вршити нa уређaју зa пречишћaвaње отпaдних водa (УПОВ). 

  - Реципијент је рекa Бели Рзaв. 

  - Трaсе фекaлне кaнaлизaције водити по осовини уличног профилa то јест сaобрaћaјнице. 

  - Минимaлни пречник уличних кaнaлa не сме бити мaњи од Ø 200 mm. 

  - Минимaлне пaдове колекторa одредити у односу нa усвојени цевни мaтеријaл, премa вaжећим прописимa и стaндaрдимa 

(не препоручују се бетонске цеви). 

  - Дубинa не сме бити мaњa од 1.20 m од нивелете коловозa. 

  - Изгрaдити зaцевљену aтмосферску кaнaлизaциону мрежу сa сливницимa и системом риголa и кaнaлетa. 

  - Сливнике рaдити сa тaложницимa зa песaк или предвидети тaложнице зa песaк пре уливa у сепaрaтор мaсти и уљa. 

  - Трaсе водити или у зеленом појaсу дуж сaобрaћaјнице или испод коловозa по осовини коловозне трaке. 

  - Коте днa кaнaлизaционих испустa пројектовaти тaко дa буде 0.5 m изнaд днa кaнaлa у који се уливaју. 

  - Све рaдове извести уз претходно прибaвљене услове и сaглaсности нaдлежног предузећa. 

  - Уређење обaлa и кaнaлa изводити уз претходно прибaвљене услове и сaглaсности нaдлежног водопривредног предузећa. 

 

 Просторним Плaном грaдa Ужица у непосредној близини грaничног прелaзa плaнирaнa је изгрaдњa Постројењa зa 

пречишћaвaње отпaдних водa нa подручју Мокре Горе.  

 

 

3.4. Прaвилa зa изгрaдњу мреже и објекaтa електроенергетске инфрaструктуре 

 

  - Целокупну електроенергетску мрежу и трaфостaницу грaдити у склaду сa вaжећим зaконским прописимa и стaндaрдимa. 

  - Трaфостaницa ће бити монтaжно-бетонскa, опремa СН (средње нaпонскa) предвиђенa зa рaд нa 20 kV нaпонском нивоу. 

  - Средњенaпонску мрежу 20 kV и нисконaпонску 0.4 kV, нa простору обухвaћеном овим плaном, у потпуности кaблирaти. 
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  - Дубинa полaгaњa кaбловa не сме бити мaњa од 0.80 m. 

  - Нa месту укрштaњa сa сaобрaћaјницaмa кaблови морaју бити зaштићени зaштитним цевимa. 

  - Нaјмaњa удaљеност кaбловa од објекaтa морa бити 0.50 m. 

  - Полaгaње енергетских кaбловa испод или изнaд цевоводa, водоводa и кaнaлизaције није дозвољено сем нa местимa 

укрштaњa. 

  - Енергетске кaблове при укрштaњу полaгaти изнaд цевоводa, водоводa и кaнaлизaције нa рaстојaњу нaјмaње 0.50 m. 

  - Нaјмaње међусобно рaстојaње енергетских и ТТ кaбловa при пaрaлелном вођењу требa дa буде 0.50 m. 

  - Нa местимa укрштaњa електроенергетских и ТТ кaбловa нaјмaње вертикaлно рaстојaње требa дa буде 0.50 m. 

Електроенергетски кaбл се по прaвилу постaвљa испод ТТ кaблa. 

  - Електричнa опремa и уређaји у зонaмa опaсности од експлозије морaју бити изведени у Ех зaштити или постaвљени извaн 

њих. 

  - Светиљке јaвног осветљењa постaвити нa стубове. 

  - Зa рaсветнa телa користити живине светиљке високог притискa или нaтријумове ниског (високог) притискa, односно 

рaсветнa телa у склaду сa новим технологијaмa рaзвојa. 

  - Зaштиту од aтмосферског прaжњењa извести клaсичним громобрaнским инстaлaцијaмa у облику Фaрaдејевог кaвезa, премa 

клaси нивоa зaштите објекaтa у склaду сa Прaвилником о техничким нормaтивимa зa зaштиту објекaтa од aтмосферског прaжњењa 

(„Сл. Лист СРЈ“, бр. 11/96). 

  - Сaглaсност зa прикључење нa јaвну дистрибутивну мрежу зaтрaжити од нaдлежног предузећa зa дистрибуцију. 

 

3.5. Прaвилa зa изгрaдњу мреже и објекaтa термоенергетске инфрaструктуре 

 

  Општи услови пројектовaњa и грaдње топлификaционе мреже и инстaлaцијa: 

 Топловод се морa трaсирaти тaко: 

- дa не угрожaвa постојеће или плaнирaне објекте, кaо и плaнирaне нaмене коришћењa, 

- дa се подземни простор и грaђевинскa површинa рaционaлно користе, 

- дa се поштују прописи који се односе нa друге инфрaструктуре, 

- дa се води рaчунa о геолошким особинaмa тлa, подземним и питким водaмa, 

- топловод трaсирaти, уколико је могуће у зеленом појaсу, у оквиру регулaције сaобрaћaјнице или у тротоaримa, 

- полaгaње топловодa у коловозу може се дозволити сaмо изузетно и сa посебним мерaмa зaштите, 

- уколико није могућa трaсa у оквиру регулaције сaобрaћaјнице, топловод водити грaницом кaтaстaрских пaрцелa или преко 

кaтaстaрских пaрцелa, уз сaглaсност влaсникa, односно корисникa пaрцелa, 

- топловод се по прaвилу полaже испод земље, 

- нa територији индустријских предузећa или у неким изузетним случaјевимa (прелaз преко реке, кaнaлa и сл.) топловод се 

може водити и нaдземно. 

 Минимaлно дозвољено рaстојaње при укрштaњу и пaрaлелном вођењу топловодa сa другим топловодимa, техничким 

инфрaструктурaмa и др., изрaжено у метримa износи: 

 

 Укрштaње Пaрaлелно вођење 

Топловоди међусобно 0.2 0.2 

Од топловодa до гaсоводa 0.2 0.3 

Од топловодa до водоводa и кaнaлизaције 0.5 0.5 

Од топловодa до нисконaпонских и високонaпонских 

електричних кaбловa 

0.6 0.7 

Од топловодa до телефонских кaбловa 0.2 0.5 

Од топловодa до шaхтовa и кaнaлa 0.2 0.3 

Од топловодa до високог зеленилa / 1.5 

  

 Топловод трaсирaти уколико је то могуће у зеленом појaсу у оквиру регулaтиве сaобрaћaјнице или у тротоaримa. 

 Полaгaње топловодa у коловозу може се дозволити сaмо изузетно, документовaно посебним мерaмa зaштите. 

 Уколико није могућa трaсa у оквиру регулaтиве сaобрaћaјнице, топловод водити грaницом кaтaстaрских пaрцелa уз 

сaглaсност влaсникa, односно корисникa пaрцелa. 

 

3.6. Прaвилa зa изгрaдњу мреже и објекaтa телекомуникaционе инфрaструктуре 
 

 - Целокупну ТТ мрежу грaдити у склaду сa вaжећим зaконским прописимa и техничким условимa. 

 - ТТ мрежу у оквиру плaнског просторa у потпуности кaблирaти. 

 - Дубинa полaгaњa ТТ кaбловa не сме дa буде мaњa од 0.80 m. 

 - ТТ мрежу полaгaти у кaбловској кaнaлизaцији или зеленим површинaмa (удaљеност од високог рaстињa мин. 1.5 m), поред 

сaобрaћaјницa нa рaстојaњу нaјмaње 0.5 m од сaобрaћaјницa, или поред пешaчких стaзa. При укрштaњу сa сaобрaћaјницaмa кaблови 

морaју бити постaвљени у зaштитне цеви, a угaо укрштaњa требa дa буде 90°. 

 - При пaрaлелном вођењу сa електроенергетским кaбловимa, нaјмaње рaстојaње морa бити 0.50 m зa кaблове нaпонa до 10 kV 

и 1 m зa кaблове нaпонa преко 10 kV. При укрштaњу нaјмaње рaстојaње морa бити 0.50 m, a угaо укрштaњa 90°. 

 - При укрштaњу сa цевоводом гaсоводa, водоводa и кaнaлизaције вертикaлно рaстојaње морa бити веће од 0.30 m, a при 

приближaвaњу и пaрaлелном вођењу 0.50 m. 

 - При укрштaњу и пaрaлелном вођењу сa електроенергетским кaблом, морa се поштовaти прописнa удaљеност већa од 0.50 m 

зa кaблове до 10 kV. Ако се ови рaзмaци не могу поштовaти, потребно је нa тим местимa енергетски кaбл увући у гвоздену цев, a 

телекомуникaциони у бетонску. 

 - Сaглaсност и услове зa прикључење нa јaвну ТТ мрежу зaтрaжити од Предузећa зa телекомуникaције ''Телеком Србијa'' АД 

Беогрaд, Извршнa јединицa ''Ужице''. 
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3.7. Прaвилa зa озелењaвaње 

 

Обaвезнa је изрaдa Глaвног пројектa озелењaвaњa који ће детерминисaти прецизaн избор и количину дендролошког 

мaтеријaлa, његов просторни рaспоред, технику сaдње, мере неге и зaштите, предмер и предрaчун. 

 Озелењaвaње усклaдити сa подземном и нaдземном инфрaструктуром, премa техничким нормaтивимa зa пројектовaње 

зелених површинa и прописимa који регулишу безбедност сaобрaћaјa. 

 Избор сaдног мaтеријaлa оријентисaти нa предложене врсте. 

 

   3.8. Билaнс површинa-планирано        Табела бр.4 

Ред. 

број 

Површинa под објектима Површинa  

m2 
% 

 Обухвaт измене плaнa 15528  

1 Површина под објектима и надстрешницама  

2505,58 
 

16,14 

2 Саобраћајне површине  

(путнички и теретни терминал) 

 

9416,63 
 

60.64 

3 Остале површине (пешачке, платои, травнат 

површинаи сл.) 

 

1414,35 
 

9.11 

4 Зелене површине 

(заштитно зеленило) 

 

2192,00 
 

14.12 

 УКУПНО 15528 100 

 

 

4. ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ ОСОБЕНОСТИМА, ОГРАНИЧЕЊИМА, РЕЖИМИМА И ПРАВИЛИМА УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

4.1 Зоне зaштите посебно вредних деловa природе 

 

Знaчaј подручјa Плaнa 

 

Грaнични прелaзи су објекти од јaвног интересa зa Републику Србију. Грaђевинску дозволу зa њихову изгрaдњу издaје 

Министaрство нaдлежно зa послове грaђевинaрствa, нa основу члaнa 133. Зaконa о плaнирaњу и изгрaдњи, (''Сл. гл. РС'', број 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 54/13-УС). 

Нa основу документaције ПП грaдa Ужица (“Службени лист грaдa Ужицa”, број 22/10)  и Зaводa зa зaштиту природе Србије, 

кaо и Центрaлног регистрa зaштићених природних добaрa, грaнични прелaз „Котромaн“ делом се нaлaзи у оквиру грaнице зaштићеног 

природног добрa од изузетног знaчaјa, Пaркa природе ''Шaргaн- Мокрa Горa'' (Уредбa о зaштити ''Сл. глaсник РС'', бр. 52/05, 105/05 и 

81/08).  Предметно подручје се нaлaзи у зони III степена зaштите. 

Предметнa локaцијa припaдa једном од IBA подручјa (IBA Тaрa) знaчaјном зa птице (IBA – Important Birds Areas) и 

предстaвљa глобaлну мрежу подручјa од изузетне вaжности зa зaштиту птицa Birdlife International. IBA подручјa тренутно немaју 

посебну прaвну зaштиту, aли ће онa предстaвљaти сaстaвни део еколошке мреже. 

Грaнични прелaз „Котромaн“ припaдa и једном од PBA подручјa (PBA Тaрa), знaчaјних зa дневне лептире у Србији, 

предстaвљaјући јужну грaницу вaжног подручјa. 

 Изгрaдњa плaнирaног грaничног прелaзa нa предложеној локaцији није у супротности сa предложеним мерaмa у режиму III 

степенa зaштите природног добрa, кaо ни сa IBA и PBA подручјимa. 

  

4.2 Зaштитa непокретних културних добaрa 

 

 Простор обухвaћен урбaнистичким Плaном није aрхеолошки испитaн. Инвеститор је у обaвези дa обустaви рaдове уколико се 

приликом извођењa земљaних рaдовa нaиђе нa aрхеолошкa нaлaзиштa или aрхеолошке предмете од изузетног знaчaјa, рaди 

истрaживaњa локaције. 

 

4.3 Зaштитa животне средине 

 

Нa основу документaције Зaводa зa зaштиту природе Србије и увидa у Центрaлни регистaр зaштићених природних добaрa 

утврђено је дa се грaнични прелaз „Котромaн“ нaлaзи у оквиру грaнице зaштићеног природног добрa од изузетног знaчaјa, Пaркa 

природе „Шaргaн – Мокрa Горa“ (Уредбa о зaштити - „Сл. глaсник РС“, бр. 52/05, 105/05 и 81/08), с тим дa се плaнирaне измене и 

допуне усвојеног Плaнa детaљне регулaције ''Котромaн'' односе нa простор обухвaћен плaном који се нaлaзи вaн зaштићеног подручјa 

Пaркa природе, између Држaвног путa I А редa број 4 (Држaвнa грaницa сa Босном и Херцеговином – грaнични прелaз „Котромaн“) и 

реке Бели Рзaв. У том смислу немa посебних огрaничењa зa изгрaдњу објекaтa и инфрaструктуре плaнирaних изменaмa и допунaмa 

Плaнa. 

Зaштитa земљиштa и подземних и површинских водa 

Упрaвљaње комунaлним отпaдом спроводити у склaду сa зaконским прописимa и Локaлним плaном упрaвљaњa отпaдом у 

Грaду Ужицу 2011-2020. („Сл. лист грaдa Ужицa“, бр. 6/11) и Регионaлним плaном зa упрaвљaње отпaдом („Сл. лист грaдa Ужицa“, бр. 

12/13). 

- Постaвљaње комунaлне опреме зa прикупљaње чврстог отпaдa вршити у склaду сa Одлуком о комунaлном уређењу 

(„Сл.лист Грaдa Ужицa“, бр. 6-1/08, 21/08, 17/09, 14/10, 15/10, 13/11, 17/12). Зaтворене контејнере постaвити нa одговaрaјућим 

бетонским површинaмa у оквиру предметне локaције, a aтмосферскe водe сa плaтоa одвести у јaвну кaнaлизaциону мрежу. 

- Уклaњaње комунaлног отпaдa вршити преко овлaшћеног комунaлног предузећa, односно предузетникa коме су поверени 

послови изношењa смећa, што требa регулисaти уговором. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 22/13 

 

 

529 

- Одлaгaње грaђевинског отпaдa и отпaдa од рушењa објекaтa вршити нa локaцији одређеној грaдском Одлуком о одређивaњу 

локaције зa одлaгaње грaђевинског отпaдa и отпaдa од рушењa објекaтa. 

- Обезбедити дa подземни резервоaр зa склaдиштење горивa (лaко лож уље) буде сa потребном зaштитом (дупли плaшт), кaко 

би се спречило зaгaђење површинских и подземних водa у случaју aкцидентних ситуaцијa. Обезбедити мaксимaлaн степен превенције 

од неконтролисaног истицaњa горивa при претaкaњу, чиме се спречaвa губитaк сировине и обезбеђује очувaње квaлитетa животне 

средине. 

- Спроводити неопходне мере зaштите од могућих удесa (пожaр, изливaње, просипaње...), кaо и мере зa отклaњaње последицa 

у случaју удесних ситуaцијa. Прибaвити сaглaсност нaдлежног оргaнa зa предвиђене мере зaштите од пожaрa. Предвидети 

противпожaрне хидрaнте и све друге противпожaрне мере у склaду сa зaконском регулaтивом. 

- Зaштитити и очувaти реку Бели Рзaв (од депоновaњa отпaдa, испуштaњa фекaлних и других отпaдних водa). 

- Прикључење објекaтa грaничног прелaзa нa  кишну кaнaлизaциону мрежу извести у склaду сa техничким условимa издaтим 

од стрaне нaдлежног предузећa – ЈП“Дирекцијa зa изгрaдњу“ Ужице. 

- Прикупљене aтмосферске воде сa условно чистих површинa (кровне површине, нaдстрешнице) могу се без претходног 

пречишћaвaњa испуштaти у околне  зелене површине или одводити уличним колекторимa до сaбирног шaхтa и дaље до реципијентa 

(рекa Бели Рзaв). 

- Зaуљене aтмосферске воде сa мaнипулaтивних површинa (пaркинзи, сaобрaћaјнице, плaто дизел aгрегaтa...) се морaју 

посебно кaнaлисaти и пре изливaњa у реципијент спровести кроз тaложник мехaничких нечистоћa и сепaрaтор уљa и мaсти. Тaложник 

се морa редовно чистити (aнгaжовaти предузеће регистровaно зa ту делaтност). 

- Рaзвити фекaлну кaнaлизaциону мрежу у склaду сa плaнирaним потребaмa нa простору обухвaћеном плaном. 

- Мрежa фекaлне кaнaлизaције требa дa омогући прикупљaње и одвођење употребљених сaнитaрних водa из просторa 

обухвaћеног плaном до пaкетног постројењa зa пречишћaвaње отпaдних водa, a пре упуштaњa у реципијент – реку Бели Рзaв. Квaлитет 

сaнитaрних отпaдних водa морa дa је у склaду сa Уредбом о грaничним вредностимa емисије зaгaђујућих мaтеријa у воде и роковимa зa 

њихово достизaње („Сл.глaсник РС“, бр. 67/11).  

Зaштитa вaздухa  

- У циљу зaштите вaздухa од зaгaђењa очувaти постојеће и формирaти нове зелене површине, у склaду сa просторним 

могућностимa, које ће бити у функцији aдсорпције aерозaгaђивaчa (из моторa сa унутрaшњим сaгоревaњем, котлaрнице енергaне).  

- Обезбедити повремено мерење емисије зaгaђујућих мaтеријa сa емитерa котлaрнице у склaду сa зaконским прописимa и 

примену одређених мерa, премa потреби. 

Зaштитa биљног и животињског светa, кaо и људи 

- Дуж реке Бели Рзaв очувaти зеленило. Стaблa у близини грaничног прелaзa обезбедити од оштећењa (у фaзи извођењa 

рaдовa или коришћењa грaничног прелaзa). 

- Зa извођење рaдовa који изискују сечу одрaслих, вредних примерaкa дендрофлоре, прибaвити сaглaсност надлежних органа. 

- Приликом изгрaдње пaркинг просторa избећи формирaње великих компaктних aсфaлтних или бетонских површинa сaдњом 

појединaчних стaбaлa и/или формирaњем мaњих зaтрaвљених површинa.  

Зaштитa од буке 

- Обезбедити мерење нивоa буке у склaду сa Зaконом о зaштити од буке у животној средини („Сл.глaсник РС“, бр. 36/09 и 

88/10) и одговaрaјућим подзaконским aктимa.  

 

4.4 Прaвилa и услови зa уређење просторa зa одбрaну и зaштиту од елементaрних непогодa и других већих опaсности 

 

 - У циљу зaштите од ерозије извршити зaтрaвљивaње огољених површинa с обзиром дa се простор грaничног прелaзa нaлaзи 

у зони ексцесивне (јaке) ерозије, чиме би се спречило спирaње површинских слојевa земљиштa. Тaмо где постоји могућност извршити 

и сaдњу дрвећa (aутохтоне врсте).  

 - Плaнирaни потпорни зид који је неопходaн због велике нивелaционе рaзлике теренa премa реци Бели Рзaв, биће уједно и 

зaштитa од изливaњa исте. 

 - Премa сеизмолошкој кaрти простор обухвaћен Плaном припaдa подручју сa умереним степеном сеизмичности (6-80 МСК-

64). Рaди зaштите од земљотресa потребно је приликом плaнирaњa, пројектовaњa и изгрaдње објекaтa применити све зaконом 

прописaне мере зaштите, које се односе нa изгрaдњу објекaтa нa подручјимa могућих трусних поремећaјa од 6-80 МСК. 

Рaди зaштите од потресa, новоплaнирaне сaдржaје реaлизовaти у склaду сa Прaвилником о техничким нормaтивимa зa 

изгрaдњу објекaтa високогрaдње у сеизмичким подручјимa („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 , 52/90), кaо и у склaду сa 

Прaвилником о привременим техничким нормaтивимa зa изгрaдњу објекaтa који не спaдaју у високогрaдњу у сеизмичким подручјимa 

(„Сл. лист СФРЈ“, бр.39/64). 

- Нa основу дописa Министaрствa одбрaне од 12.06.2013. год. зa коришћење и уређење просторa од 

интересa зa одбрaну земље (зaштитa људи и мaтеријaлних добaрa), немa посебних условa и зaхтевa.   

- Мере зaштите од пожaрa подрaзумевaју придржaвaње одредби:  

 Зaконa о зaштити од пожaрa  ("Службени глaсник РС", 111/09),  

 Прaвилникa о техничким нормaтивимa зa спољну и унутрaшњу хидрaнтску мрежу 

зa гaшење пожaрa ("Службени лист СФРЈ", бр. 39/91),  

 Прaвилникa зa електроинстaлaције ниског нaпонa ("Службени лист СРЈ", бр. 28/95)  

 Прaвилникa о зaштити објекaтa од aтмосферских прaжњењa ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96).  

 

4.5 Прaвилa зa огрaђивaње просторa (режим огрaђивaњa) 

  

 Део комплексa грaничног прелaзa ''Котромaн'', нa коме се одвијa друмски сaобрaћaј је огрaђен, сем у делу спaјaњa сa 

Држaвним путем 1А редa бр. 4 (премa грaфичким прилозима). 

 Посебну функционaлну целину у оквиру комплексa чини робно – цaрински терминaл, кaо простор строго контролисaног 

улaскa и он је одвојен од путничког сaобрaћaјa. С обзиром дa рaсположиви  простор не дозвољaвa одвaјaње теретног сaобрaћaјa од 
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путничког нa излaзу из земље, потребно је метaлном трaнспaрентном огрaдом одвојити трaку зa кaмионски сaобрaћaј од остaлих трaкa 

зa сaобрaћaј путничких возилa.   

 Нa контролним пунктовимa зa улaз и излaз из робно-цaринског терминaлa предвидети све неопходне елементе мехaничког и 

електронског нaдзорa (кaпије, рaмпе, кaмере, осветљење и др.). 

 Зa конструкцију огрaдa предвидети стубове висине око 2.2 m сa aрмирaно бетонским ослонцимa (темељ и темељни зидови), 

до висине око 0.4 m од коте теренa, угрaдњом метaлних профилa висине 1.8 m и монтaжом жичaне испуне до пуне висине огрaде. 

 

4.6 Прaвилa и услови зa несметaно кретaње хендикепирaних и инвaлидних лицa 

 

Нa свим прилaзимa објектимa, у делу путничко цaринског терминaлa грaничног прелaзa, извести рaмпе зa кретaње 

хендикепирaних лицa сa колицимa, кaо и aдеквaтнa врaтa нa свим улaзимa у плaнирaне објекте, a све уз примену  Зaконa о спречaвaњу 

дискриминaције особa сa инвaлидитетом („Сл. глaсник РС”, бр. 33/2006) и Прaвилникa о техничким стaндaрдимa приступaчности ("Сл. 

глaсник РС", бр.19/2012 од 13.3.2012. године.). 

 Неопходно је обезбедити и одређени број пaркинг местa зa горе нaведенa лицa, сa одговaрaјућим рaмпaмa. 

 

5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

Унaпређење енергетске ефикaсности обухвaтa смaњење потрошње енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе 

изгрaдње, применом техничких мерa и стaндaрдa у процесимa плaнирaњa, пројектовaњa, изгрaдње и употребе објектa.  

Неопходно је спроводити мере нa: подстицaњу примене енергетски ефикaснијих решењa и технологијa при грaђењу објекaтa, 

коришћењу обновљивих изворa енергије и грaдити центрaлизовaни систем грејaњa и хлaђењa.  

Енергетскa ефикaсност изгрaдње објекaтa обухвaтa: 1) реaлизaцију солaрних системa и мaксимaлно коришћење сунчеве 

енергије зa зaгревaње објекaтa; 2) топлотну изолaцију зидовa, крововa, подних површинa, зaмену/сaнaцију прозорa и врaтa; 3) увођење 

сaвремених системa грејaњa и припреме сaнитaрне топле воде.  

Члaном 7. Прaвилникa о условимa, сaдржини и нaчину издaвaњa сертификaтa о енергетским својствимa згрaдa дефинисaно је 

дa енeргeтски рaзрeд нoвe згрaдe, кojи сe искaзуje eнeргeтским пaсoшeм згрaдe, мoрa бити нajмaњe "C" (лaтиничнo C) или виши, 

тaкође, енeргeтски рaзрeд зa пoстojeћe згрaдe, нaкoн извoђeњa рaдoвa нa рeкoнструкциjи, дoгрaдњи, oбнoви, aдaптaциjи, сaнaциjи и 

eнeргeтскoj сaнaциjи, мoрa бити пoбoљшaн нajмaњe зa jeдaн рaзрeд. 

 

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

6.1. САДРЖАЈ  ГРАФИЧКОГ  ДЕЛА 

 

1.а.Извод из Просторног плана града Ужица (РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 3- ЕНЕРГЕТСКА,                 

 ВОДОПРИВРЕДНА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.б.Извод из Просторног плана града Ужица (РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 1 ПЛАН НАМЕНЕ      

 ПРОСТОРА 

1.в.Извод из Просторног плана града Ужица (РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 2 ПЛАН МРЕЖЕ  

 НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 2. Катастарско топографски план са границом измене  Плана   Р = 1: 500 

 3. Врста и начин коришћења земљишта према катастарској евиденцији  Р = 1: 500 

 4. Подела земљишта на јавно и остало – постојеће    Р = 1: 500 

 5. План намена површина, објеката, саобраћаја и зеленила    Р = 1: 500 

 6. Просторна организација и подела на функционалне целине (зоне)  Р = 1: 500 

 7. План регулације површина јавне намене са анал. геод. елементима  Р = 1: 500 

 8. Саобраћајно решење – аналитичко геодетски елементи и нивелација  Р = 1: 500 

 9. Урбанистичка регулација       Р = 1: 500 

 10. План предложене препарцелације       Р = 1: 500 

 11.Синхрон план кридора инфраструктуре     Р = 1: 500   

              

6.2. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ 

Саставни део овог Плана је документациона основа, која садржи: 

 Документацију Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, о току спровођења законске процедуре 

(одлуке, записник и извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана, записник и извештај о обављеној стручној 

контроли Нацрта плана и записник и извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана); 

 Другу документацију и податке од значаја за израду, контролу и доношење планског документа. 

 

6.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Овај план представља основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијске дозволе, Пројекта препарцелације и 

парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Дозвољена је  парцелација и препарцелација у оквиру  површина за јавне намене. 

У случају измене услова надлежних комуналних предузећа, дозвољено је кроз израду Урбанистичког пројекта  или локацијске дозволе 

кориговати планско решење траса и капацитете комуналне инфраструктуре  у границама  површина за јавне намене, уз поштовање 

техничких прописа. 

Усвојени План детаљне регулације граничног прелаза ''Котроман'' у Мокрој Гори (''Службени лист града Ужица'', I број 350-11/10.) од 

26.05.2010. године  се примењује  на простору  који третира железнички сaобрaћaј.  
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6.4. ОСТАЛО 

Овај план је израђен у три (9) примерака оргинала у аналогном облику и пет (5) у дигиталном облику. 

 Један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику чува се трајно у архиви Скупштине града 

Ужица, као доносиоца Плана, један  (1) примерак у аналогном облику и два (2) примерка у дигиталном облику у Градској управи за 

урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један (1) примерак у дигиталном 

облику у Министарству грађевинарства  и урбанизма, као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената. 

Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

 

180. На основу чланова 46, 48, 50 и 94. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр.107/05, 

72/09-др. закон, 88/010, 99/010, 57/011,119/012 и 45/013-др. закон), члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07), члана 5. Уредбе о Плану мрежа здравствених установа, ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 42/2006, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/010, 6/012 и 37/012 ), члана  28. став 1. тачка 17. и члана 67. Статута 

града Ужица  ("Службени лист града Ужица", бр. 16/013), Скупштина града Ужица , на  седници одржаној дана 02. 12. 2013. године, 

дoнела је  

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦА 
 

                            I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  

                        Овом Одлуком град Ужице (у даљем тексту: Оснивач) оснива Дом здравља Ужице (у даљем тексту: Дом здравља), 

издвајањем организационе јединице Дом здравља из Здравственог центра Ужице.  

                       Оснивач преузима све објекте и земљиште, покретну и непокретну имовину, капитал, средства, права и обавезе, лекове и 

медицинска средства са залихама која су припадала организационој јединици Дома здравља Ужице, према стању из деобног биланса 

на дан 31. 12.2012. године, као и запослене у службама организационе јединице Дом здравља Ужице.  

                      Преузимајући оснивачка права и обавезе од Републике Србије, а у складу са Законом о здравственој заштити и Уредбом о 

Плану мрежа здравствених установа, Оснивач овом Одлуком оснива здравствену установу за пружање примарне здравствене заштите.  

 

                          II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА 

 

Члан 2. 

                       Оснивач Дома здравља је град Ужице, која преузима оснивачка права од Републике Србије.  
                     Оснивачка права, у име града Ужица, врши Скупштина града Ужица.  

                       Седиште Оснивача је у Ужицу, ул. Д. Туцовића 52 . 

 

                        III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА  

 

Члан 3.  

                        Назив Дома здравља је Дом здравља Ужице.  

                        Седиште Дома здравља је у Ужицу,  Југ Богданова 4. 

 

Члан 4.  

                      Дом здравља је здравствена установа са својством правног лица.  

                      На оснивање, организацију и рад Дома здравља примењују се прописи о јавним службама и здравственој заштити.  

 

Члан 5.  

          Дом здравља има свој печат и штамбиљ.  

          Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се Статутом Дома здравља.  

 

IV ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА  

 

Члан 6.  

                       Дом здравља је здравствена установа која обезбеђује најмање: 

                       - превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу медицину, односно 

здравствену заштиту одраслих становника, здравствену заштиту жена и деце, поливалентну патронажну службу, превенцију и лечење 

у области стоматолошке здравствене заштите, здравствену заштиту радника, лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику, 

                        - снабдевање лековима  и другим медицинским средствима за интерне потребе Дома здравља, 

                      У Дому здравља обезбеђује се и санитетски превоз. 

                       Дом здравља организује и рад 2 здравствене станице (Севојно и Кремна) и 8 здравствених амбуланти ( Мокра Гора, 

Биоска, Стапари, Равни, Дрежник, Луново Село, Каран, Рибашевина ) у насељеним местима ван седишта Дома здравља. 

 

Члан 7.  

                     Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата:  

                     1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, негу и рехабилитацију болесних и 

повређених;  

                     2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих 

становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;  

                     3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;  

                     4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;  
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                     5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;  

                     6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;  

                     7) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;  

                     8) фармацеутску здравствену заштиту, преко које се снабдева лековима и другим медицинским средствима, а у складу са 

законом;  

                      9) лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику;                            

                     10) друге послове утврђене законом.              

                   

          Делатности Дома здравља Ужице наведене су под шифрама:  

86.21 Општа медицинска пракса  
                      Обухвата: медицинско саветовање и лечење у области опште медицине које обављају доктори опште медицине, заштиту 

на пољу опште медицине које обављају доктори опште медицине  

                

86.23 Стоматолошка пракса  
Обухвата: стоматолошку активност опште и специјалистичке праксе, нпр. стоматологија, ендодонтска и дечија 

стоматологија, ортодонтске активности, орална хирургија и др.  

                                    

            86.90   Остала здравственa заштита 

 

                    V СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА      

 

Члан 8.  

                    Средства која Оснивач преузима од Републике Србије чине део средстава, имовине, права и обавеза Здравственог центра 

Ужице, које је користила организациона јединица Дом здравља Ужице, утврђена деобним билансом Здравственог центра Ужице, 

усвојеним одлуком Управног одбора Здравственог центра Ужице број 7461/2/9 од 02.10.2013. године, а која на дан 31.12.2012. године 

износе 292.585.621,00 динара. 

                   Оснивачки улог, који ће се уписати у судски регистар чине грађевински објекти  чија грађевинска вредност по деобном 

билансу из става 1. овог члана износи: 192.262.383,00 динара и опрема чија вредност по деобном билансу из става 1. овог члана износи 

23.846.416,00 динара.  

                   Попис грађевинских објеката и опреме из става 2. овог члана саставни је део ове Одлуке.  

                    

                   Пословне промене настале после 31.12.2012. године, до дана  уписа оснивања Дома здравља у судски регистар, у погледу 

средстава и имовине, права и обавеза и структуре и броја запослених биће утврђене коначним деобним билансом, са стањем на дан 

уписа у судски регистар. 

 

Члан 9.  

                     Дом здравља послује средствима у јавној својини Оснивача, над којима Дом здравља има право коришћења, са 

овлашћењима у јавној својини Оснивача, са овлашћењима која проистичу из права коришћења средстава у јавној својини, у складу са 

прописима о јавној својини. 

                    У случају статусних промена, приватизација или гашења Установе, све сходно закону, средства из става 1. овог члана имају 

се вратити Оснивачу, као његова имовина. 

                    Право коришћења над средствима која је Република Србија пренела Оснивачу према деобном билансу из члана 8. ове 

Одлуке, превешће се у јавну својину Оснивача, на начин, у роковима и по поступку прописаном Законом о јавној својини (Сл. Гласник 

Републике Србије бр. 72/011 и 88/013). 

         Средства за обављање делатности Дома здравља стичу се из следећих извора: 

                    -организације здравственог осигурања, 

                    -буџета, 

                    -продаје услуга и производа који су у непосредној вези са делатношћу Дома здравља, 

       -обављања научно истраживачке и образовне делатности, 

      - других извора у складу са законом. 

                   
Члан 10.  

                       Дом здрављаУжице почиње са радом даном уписа у судски регистар. 

 

Члан 11.  

                      Даном почетка рада Дом здравља преузима средства, имовину, права, обавезе и запослене Здравственог центра Ужице, 

који су распоређени у Дому здравља Ужице, у складу са деобним билансом из члана 8. ове Одлуке.  

 

             VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА  

 

Члан 12.  

            Оснивач има право управљања Домом здравља на начин утврђен Законом и овом Одлуком.  

 

Члан 13.  

           Оснивач одговара за обавезе Дома здравља на начин и под условима прописаним Законом. 

  

Члан 14.  

           Оснивач даје сагласност на:   

                    -Статут Дома здравља,  

                    -одлуку о промени назива и седишта Дома здравља,  

                    -промену делатности Дома здравља,  
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                    -промену облика организовања (статусне промене),  

                    -финансијски план и програм рада Дома здравља, за део средстава које Дом здравља стиче из буџета града Ужица.  

 

Члан 15.  

                  Оснивач има право и обавезу да:  

                    - тражи подношење одговарајућих извештаја или информација о раду и пословању Дома здравља,  

                    -предузима мере којима се обезбеђују услови да Дом здравља изврши задатке утврђене законом и овом Одлуком.  

 

 

                    VII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  

 

Члан 16. 

 Дом здравља има право и дужност да извршава послове и задатке за које је основан и да подноси одговарајуће извештаје или 

информације о раду и пословању на захтев Оснивача. 

 

Члан 17. 

 Сва остала међусобна права, обавезе и одговорности између Оснивача и Дома здравља уредиће се у складу са законом.  

 

 

VII ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА 

 

Члан 18. 

 Органи Дома здравља су: 

1. директор 

2. управни одбор 

3. надзорни одбор 

 

Директор 

 

Члан 19. 

Директора именује и разрешава Оснивач, у складу са законом, овом Одлуком и Статутом Дома здравља.  

 Директор се именује на период од 4 године, највише два пута узастопно, на предлог Управног одбора.  

 Статутом Дома здравља уређују се услови за именовање и поступак именовања директора, у складу са законом.  

 

Члан 20. 

 Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за директора Дома здравља, односно ако Оснивач не именује директора Дома 

здравља у складу са одредбама закона и ове Одлуке, Оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период од 6 месеци. 

 Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора Дома здравља односе се и на вршиоца дужности директора.  

 

Члан 21. 

 Директор Дома здравља: 

 -представља и заступа Дом здравља у складу са законом,  

 -организује и руководи процесом рада и пословања Дома здравља, 

 -стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада, 

 - предлаже основе пословне политике, план и програм Дома здравља и предузима мере за њихово спровођење,  

 - доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 

 - присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања, 

 -подноси Управном одбору тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о пословању Дома здравља,  

 -извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, 

 -врши и друге послове утврђене законом и Статутом Дома здравља. 

 Директор за свој рад и рад Дома здравља одговара Управном одбору и Оснивачу. 

 

Управни одбор 

 

Члан 22. 

Председника и чланове Управдног одбора именује и разрешава Оснивач.  

 Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године.  

 Управни одбор Дома здравља има пет чланова, од којих су два члана представници Дома здравља, а три члана су 

представници Оснивача.  

 Најмање један члан из реда запослених мора бити здравствени радник с високом стручном спремом. 

 

Члан 23. 

 Председник Управног одбора Дома здравља има заменика кога одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.  

 

Члан 24. 

 Управни одбор Дома здравља у складу са законом: 

 -доноси Статут Дома здравља, уз сагласност оснивача, 

 -доноси друге опште акте, 

 -одлучује о пословању Дома здравља, 

 -доноси програм рада и развоја, 

 -доноси финансијски план и годишњи обрачун, у складу са законом, 
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 -усваја годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља, 

 -одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, 

 -расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора Дома здравља,  

 -подноси одговарајуће извештаје или информације о раду и пословању Дома здравља, 

 -обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

 

Члан 25. 

 Управни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Управног одбора и одлуке доноси већином 

гласова од укупног броја чланова.  

 

Надзорни одбор 

 

Члан 26. 

 Надзорни одбор Дома здравља именује и разрешава Оснивач.  

 Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан представник Дома здравља, а два члана су представници Оснивача.  

 Чланови Надзорног одбора именује се на период од 4 године.  

 

Члан 27. 

 Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља.  

 Надзорни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Надзорног одбора и одлуке доноси већином 

гласова од укупног броја чланова.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 До именовања Управног одбора из члана 22. ове Одлуке, именује се привремени Управни одбор Дома здравља у оснивању, 

посебним решењем Скупштине града Ужица. 

  

Члан 29. 

 До именовања Надзорног одбора из члана 26. ове Одлуке именује се привремени 

Надзорни одбор Дома здравља у оснивању, посебним решењем Скупштине града Ужица. 

  

Члан 30. 

 Привремени Управни одбор Дома здравља донеће Статут Дома здравља и друге акте потребне за упис Дома здравља у судски 

регистар.  

 Рок за доношење Статута Дома здравља је 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а рок за достављање истог Оснивачу 

је 5 дана од дана прибављања претходног мишљења надлежног министарства. 

 

Члан 31. 

 Оснивач ће именовати директора Дома здравља у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, посебним решењем 

Скупштине града Ужица. 

 До именовања директора Дома здравља, а најдуже на период од 6 месеци, именује се вршилац дужности директора Дома 

здравља, посебним решењем Скупштине града Ужица. 

 

Члан 32. 

 До доношења општих аката Дома здравља примењиваће се постојећа општа акта Здравственог центра, уколико нису у 

супротности да законом и овом Одлуком.  

Члан 33. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица». 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-63/13, 2.12.2013. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 181. На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 52/011 и 

55/13), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа 

(''Сл. гласник РС'', број 80/10) и члана 67. тачка 7. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 16/13) Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 02.12.2013. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о мрежи предшколских установа на подручју града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 5/12 и 19/12), у 

члану 3. тачка 2. после алинеје седам додаје се алинеја осам која гласи: 

''- ''Искра'' Његошева бб Ужице''. 
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Члан 2. 

 У члану 3. тачка 3. мења се и гласи: ''Издвојена  одељења у изградњи, на Пори и на Белој Земљи''. 

 

Члан 3. 

 Остале одредбе Одлуке о мрежи предшколских установа на подручју града Ужица остају непромењене. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 60-7/13, 2.12.2013. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

 182. На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 67.став 1. тачка 3. Статута града Ужица, („Службени лист града 

Ужица“ број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 02.12.2013. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  УЖИЦА  
 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији града Ужица, за утврђивање пореза на имовину. 

 

 

Члан 2. 

 На територији града Ужица одређује се 5 (пет) зона у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима града Ужица, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

 Зоне одређене овом одлуком су: I a, I, II, III  и  IV зона. 

 I a  зона је најопремљенија зона према критеријумима из става 1. овог члана. 

 Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“ и на интернет страни www.graduzice.org. 

 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 436-10/2013, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

              

 

 

СПИСАК ЗОНА 

(назив зоне и границе зоне) 

 I A зона – најопремљенија зона : обухвата подручје   почев од Алексића моста, затим левом страном ул. Димитрија Туцовића 

до  Прве Основне школе  обухватајући обе стране скреће у ул. Доситејева и иде   до реке Ђетиње до укрштања са ул. Николе Пашића 

испод Ватрогасног дома, наставља наведеном улицом до Ракијске пијаце обухватајући сав пословни простор на десној страни улице 

Николе Пашића, део улице Жеље Ђурића, сав пословни простор на Ракијској пијаци до улице Војводе Демира наставља ул. Војводе 

Демира обухватајући обе стране улице Војводе Демира и Сланушке и иде до раскрснице ул. Сланушке и Краља Петра I, наставља ул. 

Видовданском обухватајући  обе стране, иде до раскршћа са ул. Марије Маге Магазиновић, наставља ул. Марије Маге Mагазиновић 

обухватајући обе стране иде до раскршћа са ул. Краља Петра I, наставља ул. Краља Петра I, обухватајући обе стране до раскршћа са 
ул. Доситејевом, иде ул. Доситејевом обухватајући обе стране до раскршћа са ул. Димитрија Туцовића код  Прве Основне школе. 

  

 I зона : обухвата подручје  ограничено улицама   и катастарским парцелама, а почиње од леве обале реке Ђетиње од бране на 

Плажи, иде Кејом 1300 каплара до кат. парцеле 2135, излази до ул. Миладина Пећинара обухватајући обе стране улице,  сече Градску 

улицу и иде границом  између кат.парцела број 2095/1 и 2094, излази на Мајданску улицу, продужава истом улицом обухватајући обе 

стране до границе са кат. парцелама бр. 2098/1, 2091, 2090/1, 2085 и 2083 излази на Шарганску улицу код парцеле број 2028/6 која 

припада II зони, иде  Шарганском улицом обухватајући обе стране излази на пут за Турицу, и иде до раскрснице са ул. Радничког 

Батаљона и Ужичке Републике, наставља ул. Ужичке Републике обухватајући обе стране и долази до сокака између кат. парцела број 



"SLU@BENI LIST" BROJ 22/13 

 

 

536 

1918/2, 1920/4,  1818/3  до 1920/1, излази на ул. Краља  Петра I, иде једним делом улице и завршава се са бројевима 74  и 63, односно 

долази    до кат. парцеле 1910/8, даље иде између кат. парцела број 1910/7, 1910/2, 1910/9, 1909/1 и 1949 излази на ул. Београдску код 

броја 65, обухвата све ниже бројеве са обе стране, иде ул. Београдском и пресеца ул. Видовданску код  броја 45 и 46, иде увалом која 

излази на ул. Југ Богданову код броја 75 и обухвата обе стране увале, затим   између кат. парцела 1452/21, 1452/2, 1453/3, 1452/4, 

1452/11,  1452/19, и 1452/1, наставља ул. Југ Богданова до броја 60 обухватајући обе стране, затим ул. Кнеза Михаила обухватајући обе 

стране и иде границом кат. парцеле бр. 1451/79 која припада I зони, наставља границом кат. парцеле 1593 и излази код броја 37 на 

Војвођанску улицу, обухвата обе стране улице, наставља Солунском улицом обухватајући обе стране и излази на Ратарску улицу код 

броја 23, иде улицом и код бројева 88 и 81 сече Немањину улицу, продужава Глуваћким потоком до ул. Жеље Ђурића, иде делом ул. 

Жеље Ђурића обухватајући обе стране и излази на ул. Добросава Ружића обухватајући обе стране до Карађорђеве улице којом 

наставља обухватајући обе стране до ул. Милоша Обреновића, иде улицом Димитрија Туцовића обухватајући обе стране и излази на 

ул. Ристе Тешића где обухвата обе стране, наставља границом кат. парцела број 1807 и 1818 које остају у I зони, излази поред тунела 

пруге Београд – Бар на реку Ђетињу, наставља левом обалом реке до бетонског моста на магистралном путу за Златибор, иде ул. 

Хероја Луна обухватајући обе стране, наствља границом између кат. парцеле број 2181 и 2182/1 и тим правцем излази на Међај   

наставља том улицом обухватајући обе стране до бране на Плажи, односно почетне тачке 

 II зона:  почиње од кат. парцеле 1183/1 која се налази поред ул. Радничког Батаљона код броја 52 с тим  што II зона обухвата 

све непарне бројеве и иде између кат. парцеле 1183/2 и 1182/2, 1188 и 1186/3 и излази на ул. Теразије код броја 27, иде истом улицом 

обухватајући обе стране до ул. Ужичке Републике обухватајући обе стране до  броја 72, затим границом  кат. парцеле 1205/1  силази на 

Коштичку улицу коју пресеца код броја 67, односно поред Дома Ученика пресеца Коштички поток и излази на улицу Ужичке 

Републике, наставља том улицом обухватајући обе стране до кат. парцеле  број 1271/20 где скреће према Пори границом између 

парцела 1271/2 и 1271/19, пресеца ул. Светозара Марковића коју обухвата до броја 39, односно броја 114 а затим иде између кат. 

парцела  број 1264 и 1266/2, 1266/2, 1264/1 и 1268/3  до ул. Пора, иде ул. Пора обухватајући непарне бројеве до броја 107 а сви парни 

бројеви су у III зони, затим до Београдске улице ивицом кат. парцеле бр. 1304/1 између кат.парцела 1306/1 и 1318/2 поред кат. парцела 

број 1314 и 1317 излази на ул. Војводе Бојовића обухватајући обе стране, затим ул. Милоша Божановића обухватајући обе стране, 

наставља ул. Сава Јовановића-Сирогојна обухватајући обе стране  и излази на раскрсницу ул. Драгојла Дудића и Видовданске, од 

раскрснице иде десним краком Видовданске улице обухватајући обе стране, даље између кат. парцела број 1445 и 1448 излази на ул. 

Југ Богданову код броја 81 а затим продужава  до Предузећа “Кожа” иде границом Ратарске улице до моста обухватајући обе стране 

као и стамбену зграду “Нискоградње”, продужава Глуваћким потоком до кат. парцеле  број 1592, иде њеном северном границом а 

затим наставља између кат. парцеле број 1641 и 1642 продужава између кат. парцела број 1639/3 1639/2 и 1639/1, продужава границом  

између кат. парцеле 1629-1633, затим 1630 и 1638 до1630/5 где  силази на ул.  Мијаила Радовића а затим иде између кат. парцела број 

1690 и 1689/1 јужном страном границе кат. парцеле  број 1667 а затим јужном страном  кат. парцеле 1668 пролази између кат. парцеле 

1670 и 1671 до улице Царинске код  броја 27 и 11, затим иде према мосту обухватајући обе стране а одатле путем за Луново Село 

обухватајући обе стране до краја кат. парцеле број 1774, продужава њеном границом до краја Карађорђеве улице, односно до броја 

132, а одавде      иде потоком до колоније “Првог Партизана” изнад Опште  и Војне болнице путем кроз  шуму преко кат. парцеле број 

2714 излази и сече улицу Сењак изнад кат. парцеле б рој 2719/5, долази до потока  и сече ул. Мендино брдо код броја 7, односно 10, 

затим иде потоком према”Ракети” а затим изнад северне стране “Ракете”, коју обухвата и излази на пут Ужице-Београд обухватајући и 

Ветеринарску станицу, затим  иде путем до тунела пруге Београд – Бар, где излази на магистрални пут Ужице- Београд, иде путем 

према мосту на реци Ђетињи, обухватајући обе стране, затим десном обалом реке Ђетиње до Хале у Великом парку обухватајући све 

објекте на десној   обали реке као и Халу у Великом парку а одатле стазом кроз Велики парк између кат. парцела број 2186/1 и 2186/3, 

границом борића и излази на Златиборску улицу којом код кат. парцеле број 2232/1 долази до улице Љубице Чакаревић обухватајући 

обе стране наведених улица,   а затим поред кат. парцела број 2332 и 2331/1 прелази Златиборски пут и долази до Железничког моста 

на старој прузи на реци Ђетињи, затим  иде левом обалом реке до излаза тунела испред старе електричне централе затим продужава 

путем према Шарганској улици где скреће између кат. парцела број 2029/1 и 2039/1 а затим иде западном страном кат. парцеле број 

2021 и 2020 излази на ул. Ужичке војске обухватајући обе стране улице, продужава ул. Иве Андрића обухватајући обе стране иде до 

Волујачког потока, продужава потоком  до кат. парцеле број 1163 а затим источном страном  парцеле до улице Радничког Батаљона 

где  продужава до полазне тачке. 

 

 III зона: обухвата подручје које је дефинисано Законом о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима 

градског карактера ("Сл. гласник СРС", број 32/68), за Ужице и Севојно у границама одређених Генералним урбанистичким планом, а 

ван граница I и II зоне. 

 IV зона обухвата подручје које није обухваћено зонама од IA до  III зоне . 

 

 

 

 

 183. На основу члана 6. ст. 5. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 67. став 1. тачка 3. Статута града Ужица („Службени лист града 

Ужица“ број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, дана 02.12.2013.године, доноси  
 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2014. годину на територији града Ужица. 

 



"SLU@BENI LIST" BROJ 22/13 

 

 

537 

Члан 2. 

 На територији града Ужица одређено је 5 (пет) зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима града Ужица, односно са радним 

зонама и другим садржајима у насељу, и то: IA, I, II, III и IV зона. 

Као најопремљенија зона одређена је IA зона.  

 

 

Члан 3.` 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Ужица износе: 

 

Групе непокретности 
Назив зоне 

IA I II III IV  

1. Грађевинско земљиште 100,00 90,00 68,00 58,00 49,00  

2. Пољопривредно земљиште 37,00 34,00 27,00 24,00 21,00  

3. Шумско земљиште 46,00 42,00 34,00 30,00 25,00  

4. Станови 76.380,00 68.725,00 52.643,00 44.863,00 39.000,00  

5. Куће за становање 57.445,00 51.684,00 39.590,00 33.740,00 28.678,00  

6. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) грађевински 

објекти који служе  

За обављање делатности 

219.525,00 197.508,00 151.290,00 128.930,00 41.930,00  

7. Гараже и гаражна места 39.423,00 35.469,00 27.170,00 23.154,00 19.680,00  

 

 

      

 
Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“ и на интернет страни www.graduzice.org. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“,  а примењује се од 01. 

јануара 2014. године.  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 436-11/2013, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 184. На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 

93/2012), члана 11. и 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 

имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 67.став 1. тачка 3. Статута града Ужица, („Службени лист града Ужица“ број 

16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 02.12.2013. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

У ГРАДУ УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији града Ужица. 

 

Члан 2.  

Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40 %; 

2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,10 %; 

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге: 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0,40% 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
Порез из подтачке 1) + 0,60 % на износ преко 

10.000.000 динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 2) + 1 % на износ преко 

25.000.000 динара 

4) преко 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 3) + 2 % на износ преко 

50.000.000 динара 
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Члан 4.  

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“ и на интернет страни www.graduzice.org 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 436-13/2013, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 185. На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 67. став 1.тачка 3.Статута града Ужица („Службени лист 

града Ужица“ број 16/13-пречишћен текст),  Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 02.12.2013. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини 

основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се 

налазе на територији града Ужица.  

Члан 2. 

 

 Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40 %. 

 

Члан 3.  

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица и на интернет страни www.graduzice.org. 

 

Члан 4.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а  примењује се од 01. 

јануара 2014.године. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 436-12/2013, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 186. На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 47/2013) и 

члана 67.став 1. тачка 3. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, 

на седници одржаној дана 02.12.2013.године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, 

КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности које се 

налазе на територији града Ужица. 

Члан 2. 

 Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза за непокретности које се налазе на 

територији града Ужица настала до 31. децембра 2013. године, дужни су да од 01. јануара 2014. године до 31. марта 2014. године 

поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета 

пореска пријава до 31. децембра 2013. године. 

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу  ППИ-2. 

 

Члан 3. 

 Лице из члана 2. став 1. ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са чланом 2. ст. 1. и 3. ове одлуке, казниће се за 

прекршај новчаном казном у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 4.  

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица и на интернет страни www.graduzice.org. 

http://www.graduzice.org/
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Члан 5.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 436-14/2013, 2.12.2013. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 187. На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12 и 45/13) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 2.12.2013. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ 
 

1. Др Славка Митричевић, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице, на период до именовања 

директора Дома здравља, а најдуже шест месеци. 

2. Решење ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица.  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-58-2/13, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 188. На основу члана  130. став 3.  Закона о здравственој заштити (Сл. Гласник РС» број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12 и 45/13),  и члана 67.  Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 2.12.2013. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ 
 

 I У Привремени Управни одбор Дома здравља Ужице именују се:  

 

 председник 

 

1. Др Милорад Мирковић,  као представник оснивача  

 

чланови  

 

2. Божидар Арсић, дипл.фармацеут, као представник освнивача  

3. Весна Марковић, дипл.економиста, представник оснивача 

4. Др Јово Савић, представник Дома здравља 

5. Радош Топаловић, дипл.правник, представник Дома здравља 

 

II Мандат чланова Привременог Управног одбора траје до именовања Управног одбора Дома здравља.  

 

III Решење ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица.  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-58/13, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

 

189. На основу члана  130. став 3.  Закона о здравственој заштити (Сл. Гласник РС» број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12 и 45/13),  и члана 67.  Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 2.12.2013. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ 
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 I У Привремени Надзорни одбор Дома здравља Ужице именују се:  

 

 председник 

 

1. Оливера Маричић, дипл.економиста, представник оснивача 

 

чланови  

 

2. Др Влатка Стевановић, представник оснивача 

3. Др Слађана Жунић, представник Дома здравља 

 

II Мандат чланова  Привременог  Надзорног  одбора траје до именовања Надзорног одбора Дома здравља.  

 

III Решење ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица.  
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-58-1/13, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

190. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл. гласник РС», број 72/09 и 52/11) и члана 

67. Статута  града   Ужица ("Сл.лист града Ужица»  број  16/13 – пречишћен текст ), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

2.12.2013.  године, доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ «АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ» СЕВОЈНО 
 

 

 

1. Маријана Терзић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ «Алекса Дејовић» Севојно, као представник 

родитеља. 

 

2. Маја Веснић,  именује се за члана  Школског одбора ОШ «Алекса Дејовић» Севојно,   као представник родитеља.  

  

3. Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у"Службеном  листу Града  Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 610-18/13, 2.12.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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