
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXVIII     17. oktobar  2003. godine    Broj 6/03 
 

74.  Na osnovu ~lana 70, 71, 76, 79. i 81. Zakona o  planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" broj 47/03) i ~lana 26. 
Statuta op{tine U`ice ("Sl. list Op{tine U`ice" broj 5/02) Skup{tina op{tine U`ice na sednici odr`anoj  17.10.2003. 
godine  donosi 

O D L U K U 
O GRA\EVINSKOM ZEMQI[TU 

 
I OSNOVNE ODREDBE 
 

^lan 1. 
  Ovom Odlukom ure|uje se: postupak, uslovi i na~in davawa u zakup na  odre|eno vreme javnog neizgra|enog 
gra|evinskog  zemqi{ta, postupak uslovi i na~in davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj 
svojini, dono{ewe programa ure|ivawa i programa davawa u zakup gra|evinskog zemqi{ta, kao i ure|ivawe i kori{}ewe 
gra|evinskog zemqi{ta, za teritoriju Op{tine U`ice (u daqem tekstu: Op{tina). 
 

^lan 2. 
  Skup{tina op{tine }e, u  skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi (u daqem tekstu: Zakon), odrediti 
javno gra|evinsko zemqi{te. 
 

^lan 3. 
  Skup{tina op{tine na predlog Direkcije donosi: Program ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta: 
program davawa u zakup neizgra|enog javnog gra|evinskog zemqi{ta; program ure|ivawa ostalog gra|evinskog zemqi{ta u 
dr`avnoj svojini i program davawa u zakup ostalog neizgra|enog  gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini. 
  Programi iz prethodnog stava donose se kao godi{wi, sredworo~ni  i dugoro~ni na bazi programa razvoja 
grada. 
 

^lan 4. 
  Op{tina pribavqa i otu|uje ostalo gra|evinsko zemqi{te, u skladu sa Zakonom. 
  Op{tina pribavqa i otu|uje zemqi{te iz prethodnog stava preko organa odre|enog Statutom Op{tine. 
 

^lan 5. 
  Poslove obezbe|ewa uslova na ure|ivawu, kori{}ewu, unapre|ivawu i za{titi javnog gra|evinskog 
zemqi{ta  i ostalog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini obavqa Javno preduze}e "Direkcija za izgradwu" U`ice  (u 
daqem tekstu: Direkcija). 
 
II URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 
 a) Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  
 

^lan 6. 
  Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  obuhvata wegovo pripremawe i opremawe. 
  Ure|ivawe zemqi{ta iz prethodnog stava vr{i se prema programu ure|ivawa javnog  gra|evinskog 
zemqi{ta  iz ~lana 3. ove Odluke. 
 

^lan 7. 
  Pripremawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  obuhvata: 
  - istra`ne radove, 
  - izradu  geodetskih i drugih    podloga, 
  - izradu planske  i projektne dokumentacije, 
  - re{avawe imovinsko pravnih odnosa, 
  - raseqavawe, 
  - ru{ewe objekata koji su planom za to  predvi|eni, 
  - sanirawe terena, 
  - drugi radovi. 
    

^lan 8. 
  Opremawe javnog gra|evinskog zemqi{ta obuhvata izgradwu objekata komunalne infrastrukture i 
ure|ewe javnih povr{ina (objekti i mre`a vodosnabdevawa, kanalizacije, saobra}ajnih povr{ina sa opremom, izgradwa 
parkinga i pe{a~kih povr{ina, izgradwa javnih  i javnih zelenih povr{ina sa prate}im sadr`ajima i drugi radovi). 

^lan 9. 
  Finansirawe ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta  obezbe|uje se iz sredstava ostvarenih od: 
  - zakupnine za gra|evinsko zemqi{te, 
  - naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta , 
  - naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta, 
  - drugih izvora, u skladu sa Zakonom. 
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^lan 10. 
  Naknadu za ure|ivawe  gra|evinskog zemqi{ta pla}a investitor objekta, na osnovu  ugovora koji 
zakqu~uje sa Direkcijom. 
  Investitor, u smislu ove Odluke, jeste lice za ~ije potrebe se gradi objekat, odnosno na ~ije ime se izdaje 
odobrewe za gradwu. 
 

^lan 11. 
  Kriterijume i merila za odre|ivawe visine naknade za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  i na~in 
pla}awa naknade utvr|uje  Odlukom Skup{tina op{tine. 
 
 b) Ure|ivawe  ostalog gra|evinskog zemqi{ta  
 

^lan 12. 
  Ure|ivawe ostalog gra|evinskog zemqi{ta vr{i se na osnovu programa iz ~lana 3. ove Odluke, naro~ito 
radi izgradwe ve}ih zona predvi|enih  urbanisti~kim planom. 
 

^lan 13. 
  Kriterijume i merila za odre|ivawe visine naknade za ure|ivawe ostalog gra|evinskog zemqi{ta  i 
na~in pla}awa naknade utvr|uje Odlukom Skup{tina op{tine. 
 

^lan 14. 
  Naknadu za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta  iz ~lana 12. ove Odluke pla}a investitor objekta. 
 
III  KORI[]EWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 

^lan 15. 
  Gra|evinsko zemqi{te koristi se kao  izgra|eno ili neizgra|eno. 
  Izgra|eno gra|evinsko zemqi{te je zemqi{te na kojem su izgra|eni objekti u skladu sa Zakonom, 
nameweni za trajnu upotrebu. 
  Neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te je zemqi{te: 
  - na kojem nisu izgra|eni objekti, 
  - na kojem su izgra|eni objekti suprotno Zakonu, 
  - na kojem su izgra|eni  privremeni objekti. 
 

^lan 16. 
  Naknadu za kori{}ewe izgra|enog  javnog gra|evinskog zemqi{ta  i ostalog gra|evinskog zemqi{ta  u 
dr`avnoj svojini pla}a  vlasnik objekta. 
  Izuzetno, naknadu iz prethodnog stava pla}a nosilac prava kori{}ewa na objektu, odnosno posebnom delu 
objekta, a ako je objekat, odnosno poseban deo objekta dat u zakup, naknadu pla}a zakupac objekta, odnosno dela objekta. 

 
^lan 17. 

  Naknadu za  kori{}ewe neizgra|enog javnog gra|evinskog zemqi{ta i ostalog gra|evinskog zemqi{ta  u 
dr`avnoj svojini pla}a vlasnik objekta, odnosno zakupac zemqi{ta. 
 

^lan 18. 
  Naknadu za kori{}ewe  ostalog izgra|enog gra|evinskog zemqi{ta  koje nije u dr`avnoj svojini  pla}a 
vlasnik objekta ako je  to zemqi{te sredstvima op{tine, odnosno drugim sredstvima u dr`avnoj svojini opremqeno 
osnovnim objektima komunalne infrastrukture (elektri~na mre`a, vodovod, pristupni put i sl.). 
 

^lan 19. 
  Naknada za kori{}ewe neizgra|enog ostalog gra|evinskog zemqi{ta pla}a se i u slu~aju ako se to 
zemqi{te ne privede nameni u roku od dve godine od dana dono{ewa urbanisti~kog plana. 
  Naknadu iz prethodnog stava pla}a korisnik, odnosno vlasnik zemqi{ta. 
 

^lan 20. 
  Kriterijume, merila, visinu, na~in i rokove pla}awa naknade iz ~lana 16, 17, 18,  i 19. ove Odluke utvr|uje 
Odlukom Skup{tina op{tine. 
 
IV DAVAWE U ZAKUP JAVNOG NEIZGRA\ENOG  GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA NA ODRE\ENO VREME 
 

^lan 21. 
  Neizgra|eno javno gra|evinsko zemqi{te mo`e se dati u zakup na odre|eno vreme, a najdu`e na 5 (pet) 
godina. 
  Zemqi{te iz stava 1. ovog ~lana daje se u  zakup javnim nadmetawem po postupku, uslovima i na na~in 
davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini propisanim ovom Odlukom. 
  Kriterijume i merila za odre|ivawe  visine zakupnine i naknade za ure|ivawe zemqi{ta iz stava 1. ovog 
~lana utvr|uje odlukom Skup{tina op{tine. 
 

^lan 22. 
  O davawu u zakup zemqi{ta iz ~lana 21. ove Odluke zakqu~uje se ugovor o zakupu sa Direkcijom. 
  Pre zakqu~ewa ugovora iz prethodnog  stava, sredstva u visini predra~una tro{kova  ru{ewa iz 
odobrenog projekta ru{ewa zakupac je obavezan deponovati  kod Op{tine. 
 
V  DAVAWE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRA\ENOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U DR@AVNOJ SVOJINI RADI IZGRADWE 
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^lan 23. 
  Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini mo`e se dati u zakup radi izgradwe na 
odre|eno vreme, a najdu`e na  99 godina. 
  Izuzetno , kada se zemqi{te iz stava 1. ovog ~lana daje u zakup vlasniku postoje}eg objekta izgra|enog bez 
gra|evinske dozvole,radi pribavqawa odobrewa za gradwu, odnosno radi ispravke granica susednih katastarskih, odnosno 
gra|evinskih parcela, zakup traje dok legalizovani objekat postoji, odnosno dok postoji parcela formirana ispravkom 
granica. 
 Rok trajawa zakupa iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje se  zavisno od namene, povr{ine, vremena amortizacije objekta. 
  Pre isteka ugovorenog roka zakupodavac i zakupac mogu sporazumno produ`iti rok trajawa  zakupa u 
skladu sa Zakonom. 
 
  Kriterijume i merila za odre|ivawe visine zakupnine za zemqi{te iz stava 1. ovog ~lana  utvr|uje 
Odlukom Skup{tina op{tine. 
 

^lan 24. 
  Najni`i iznos, na~in i uslove pla}awa zakupnine utvr|uje Odlukom Skup{tina op{tine. 
 

^lan 25. 
  Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini daje se u zakup radi  izgradwe javnim 
nadmetawem. 
  Izuzetno, ukoliko je to predvi|eno Programom iz ~lana 3. ove Odluke, zemqi{te iz stava 1. ovog ~lana 
daje se u zakup prikupqawem ponuda javnim oglasom. 
  U slu~ajevima propisanim Zakonom ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini mo`e se 
dati u zakup neposrednom pogodbom. 
 
 a) Davawe u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta  u dr`avnoj svojini  javnim nadmetawem 
 

^lan 26. 
  Oglas za davawe zemqi{ta u zakup javnim nadmetawem raspisuje Direkcija u sredstvima javnog 
informisawa. 
  Rok za podno{ewe prijava, odnosno odr`avawa javnog nadmetawa, ne mo`e biti kra}i od 8 (osam) dana od 
dana objavqivawa oglasa. 
 

^lan 27. 
  Oglas iz ~lana 26. ove Odluke provodi Komisija Izvr{nog odbora Skup{tine op{tine (u daqem tekstu: 
Komisija) za davawe zemqi{ta u zakup. 
  Komisija iz prethodnog stava  ima predsednika i dva ~lana. 
  Stru~ne i administrativne poslove za Komisiju iz stava 1. ovog ~lana vr{i Direkcija. 
 

^lan 28. 
  Oglas o javnom nadmetawu sadr`i naro~ito: 
 1. Opis i bitne podatke o gra|evinskoj parceli, 
 2. Stepen komunalne opremqenosti gra|evinske parcele, 
 3. Uslove za izgradwu na parceli  (namena objekta, spratnost, povr{ina objekta, gabarit i dr.) i rok izgradwe, 
 4. Rok trajawa zakupa, 
 5. Po~etni iznos zakupnine i naknade za ure|ivawe zemqi{ta i wihov me|usobni odnos  izra`en u procentu, 
 6. Obavezu zakupca da se sa nadle`nim preduze}ima ugovori i plati naknadu za odgovaraju}e prikqu~ke na 
infrastrukturu, 
 7. Garantni iznos za u~e{}e na oglasu (kaucija) uplatom depozita od 10% iznosa iz ta~ke 5. ovog ~lana, odnosno 
garancija banke, 

8. Rok privo|ewa zemqi{ta nameni, 
 9. Mesto i vreme odr`avawa javnog nadmetawa, 
 10. Rok za podno{ewe  prijava. 

 
^lan 29. 

  Oglasom o javnom nadmetawu mo`e se predvideti da zakupnina i naknada za ure|ewe zemqi{ta, ili wihov 
deo ostvaren na javnom nadmetawu predstavqa udeo Op{tine na objektu koji se gradi. 
  U slu~aju iz prethodnog stava, Direkcija u ime i za ra~un Op{tine, zakqu~uje sa zakupcem ugovor o 
zajedni~kom ulagawu i upravqa ste~enim delom nepokretnosti. 

^lan 30. 
  U~esnik u javnom nadmetawu svoje u~e{}e prijavquje Direkciji najkasnije  jedan dan pre po~etka javnog 
nadmetawa, i to u slu~aju predaje prijave li~no ili preko ovla{}enog punomo}nika u pisarnici Direkcije, odnosno 
najkasnije tri dana  pre po~etka javnog nadmetawa ukoliko se prijava podnosi putem po{te. 
  Uz prijavu se podnosi kopija  isprave  o uplati depozita, odnosno  garancija. 
  U~esnik u javnom nadmetawu u prijavi  daje izjavu da prihvata uslove oglasa. 
  Prijava pravnog lica sadr`i: naziv i sedi{te, podatke o upisu u registar nadle`nog organa (broj, datum, 
naziv organa), poreski identifikacioni broj, potpis ovla{}enog lica i pe~at. 
  Prijava fizi~kog lica sadr`i:  ime i prezime, adresu i mati~ni broj, a ako je to lice  privatni 
preduzetnik, i podatke o upisu u registar nadle`nog organa (broj, datum i naziv organa) i poreski identifikacioni broj. 

 
^lan 31. 

  Ako prijava u~esnika ne sadr`i sve podatke predvi|ene oglasom ili  su podaci dati suprotno objavqenim 
uslovima, ili nije primqen dokaz o uplati depozita, odnosno bankarska garancija, Komisija }e zatra`iti od  u~esnika da 
nedostatke otkloni pre po~etka javnog nadmetawa i odredi}e vreme za koje je obavezan da   to u~ini. 
  U~esnik koji ne postupi po zahtevu Komisije, gubi pravo u~e{}a na javnom nadmetawu. 
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^lan 32. 
  U postupku javnog nadmetawa ne mo`e u~estvovati predsednik niti bilo koji ~lan Komisije iz ~lana 27. 
ove Odluke. 

^lan 33. 
  Javno nadmetawe }e se  odr`ati ako istom pristupi najmawe dva u~esnika, i to li~no ili preko 
ovla{}enog    punomo}nika. 
  Smatra se da je javno nadmetawe odr`ano i kad istom  pristupi samo jedan  u~esnik, s tim    {to  zakupnina i 
naknada za ure|ivawe zemqi{ta moraju da se utvrde u po~etnom (najni`em) iznosu kod javnog nadmetawa. 
  Ukoliko na javno nadmetawe ne pristupi nijedan u~esnik ili javno nadmetawe ne uspe, postupak 
ogla{avawa }e se ponoviti. 

^lan 34. 
  Javno nadmetawe otvara predsednik Komisije i utvr|uje ko je podneo prijave, ko je od podnosilaca prijava 
prisutan li~no ili sa ovla{}ewem da u~estvuje u javnom nadmetawu. 
  Predsednik Komisije objavquje po~etni iznos i poziva  u~esnike da daju svoje ponude iznosa. 
  U~esnik javnog nadmetawa du`an je da jasno i glasno ka`e koji iznos nudi. 
  Predsednik Komisije pita  tri puta da li neko daje vi{e od najve}eg  prethodno ponu|enog iznosa i 
konstatuje posle tre}eg poziva   koji je najve}i ponu|eni iznos i ime (naziv)  ponu|a~a. 
  U~esnik koji je ponudio najve}i iznos potpisuje izjavu da  je ponudio najve}i iznos sa naznakom visine 
iznosa. 
  Potom predsednik Komisije ogla{ava da je javno nadmetawe zavr{eno. 
  O radu Komisije vodi se zapisnik. 
 

^lan 35. 
  Po obavqenom javnom nadmetawu Komisija, u roku od osam dana, sa~iwava predlog za dono{ewe akta o 
davawu u zakup. 
  Predlog iz prethodnog stava, sa obrazlo`ewem, Komisija dostavqa Izvr{nom odboru Skup{tine op{tine 
(u daqem tekstu: Izvr{ni odbor). 

^lan 36. 
  Akt o davawu u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta  u dr`avnoj svojini donosi Izvr{ni 
odbor. 

 
^lan 37. 

  Akt o davawu zemqi{ta u zakup sadr`i:  
  - podatke o zakupcu; 
  - opis i bitne podatke  o gra|evinskoj parceli; 
  - opis i  bli`e podatke o objektu koji se gradi; 
  - visinu zakupnine i naknade za ure|ivawe zemqi{ta; 
  - rok trajawa zakupa; 
  - rok privo|ewa zemqi{ta nameni; 
  - obavezu zakupca da, u roku od 30 dana od dana prijema akta o davawu  u zakup, zakqu~i sa Direkcijom 
Ugovor o zakupu. 

^lan 38. 
  Akt o davawu u zakup zemqi{ta javnim nadmetawem dostavqa se Direkciji  i zakupcu,  u roku od osam dana 
od dana dono{ewa. 

 
^lan 39. 

  Direkcija i zakupac zakqu~uju ugovor o zakupu koji sadr`i naro~ito: 
  - podatke o gra|evinskoj parceli, 
  - podatke o nameni i veli~ini objekta koji se gradi, 
  - visinu zakupnine i naknadu za ure|ewe zemqi{ta, rok i na~in pla}awa, 
  - rok trajawa zakupa, 
  - obavezu zakupca da sa nadle`nim preduze}ima ugovori i plati naknadu za odgovaraju}e prikqu~ke na 
infrastrukturu, 
  - prava i obaveze u slu~aju neizvr{ewa obaveze. 

 
^lan 40. 

  Ako lice kome je dato u zakup gra|evinsko zemqi{te ne zakqu~i (svojom krivicom) ugovor u roku od 30 
dana od dana prijema akta o davawu u  zakup Izvr{ni odbor, na predlog Direkcije done}e akt o stavqawu van snage   akta o 
davawu zemqi{ta u zakup. 
  Lice iz prethodnog stava nema pravo na povra}aj upla}enog depozita (kaucije) po oglasu o javnom 
nadmetawu. 
 
 
b) Davawe u zakup  ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u 
dr`avnoj svojini   prikupqawem ponuda javnim oglasom 
 

^lan 41. 
  Oglas o prikupqawu ponuda sadr`i podatke oglasa iz ~lana 28.  stav 1. ta~ke 1 do 8 ove Odluke, kao i: 
  - rok za podno{ewe ponuda, 
  - mesto i vreme otvarawa ponuda. 
  Otvarawe ponuda mora se odr`ati najkasnije 30 dana po isteku roka za podno{ewe ponuda. 
  Oglas iz stava 1. ovog ~lana  se objavquje u dnevnom  listu koji se distribuira na celoj teritoriji 
Republike Srbije. 

 
^lan 42. 

  Oglasom o prikupqawu ponuda mogu se predvideti instituti iz ~lana 30. ove Odluke. 
 



"SLU@BENI LIST" BROJ 6/03 
 

 

79 

^lan 43. 
  Postupak davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta  u dr`avnoj svojini prikupqawem 
ponuda javnim oglasom  provodi Komisija  iz ~lana 27. ove Odluke. 
  Stru~ne i administrativne poslove za Komisiju iz prethodnog stava vr{i Direkcija. 

 
^lan 44. 

  U~esnik u postupku davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini 
prikupqawem ponuda javnim oglasom svoju ponudu  dostavqa Direkciji najkasnije  tri dana pre  otvarawa ponuda. 
  Ponuda mora da sadr`i: 
  - za pravno lice: naziv i sedi{te, podatke o upisu u registar nadle`nog organa (broj, datum, naziv organa), 
poreski identifikacioni broj, potpis ovla{}enog lica i pe~at; 
  - za fizi~ko lice: ime i prezime, adresu, mati~ni broj, a ako je to lice  privatni preduzetnik i podatke o 
upisu u registar nadle`nog organa (broj, datum i naziv organa), i poreski identifikacion broj; 
  - iznos ponu|ene zakupnine i naknade za ure|ewe zemqi{ta; 
  - rok do kada je u~esnik spreman da izgradi objekat; 
  - izjavu o prihvatawu ostalih uslova iz oglasa; 
  - kopiju isprave  o uplati depozita (kaucije) odnosno bankarsku garanciju. 
 

^lan 45. 
  Na oglas o prikupqawu ponuda ne mo`e se javiti predsednik niti bilo koji  ~lan Komisije iz ~lana  27. 
ove Odluke. 

^lan 46. 
  Ukoliko se na oglas ne prijavi nijedan u~esnik ili su sve ponude neuredne, postupak ogla{avawa }e se 
ponoviti. 
  Ukoliko se na oglas prijavi samo jedan u~esnik postupak }e se provesti. 
 

^lan 47. 
  Predsednik Komisije javno otvara ponude po redosledu  prispe}a, utvr|uje ko je podneo ponudu i ko je od 
podnosilaca  prisutan sa ovla{}ewem da u~estvuje u postupku. 
  O radu Komisije vodi se  zapisnik. 
 

^lan 48. 
  Po obavqenom otvarawu ponuda, Komisija u roku od osam dana utvr|uje najpovoqnijeg ponu|a~a i sa~iwava 
predlog za davawe u zakup zemqi{ta. 
  Najpovoqniji ponu|a~ je u~esnik koji je ponudio najve}i iznos zakupnine i naknade za ure|ivawe 
zemqi{ta. 
  Predlog iz stava 1. ovog ~lana sa obrazlo`ewem,  Komisija dostavqa Izvr{nom odboru. 
 

^lan 49. 
  Ukoliko se na oglas prijavi samo jedan u~esnik, zemqi{te se mo`e dati u zakup  pod uslovom da  je u~esnik 
ponudio najmawe po~etni iznos zakupnine i naknade za ure|ivawe zemqi{ta, i prihvatio druge uslove iz oglasa. 
  Ukoliko se na oglas prijave dva ili vi{e u~esnika i ponude isti iznos zakupnine i naknade za ure|ivawe 
zemqi{ta, zemqi{te }e se dati u zakup u~esniku koji ponudi povoqnije uslove realizacije investicije (rok izgradwe 
objekta, na~in i rok pla}awa zakupnine i naknade i dr.). 
 

^lan 50. 
  Akt o davawu u zakup ostalog  neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini prikupqawem 
ponuda javnim oglasom donosi Izvr{ni odbor. 
  Akt iz stava 1. ovog ~lana sadr`i sve elemente akta  iz ~lana 37. ove Odluke. 
 

^lan 51. 
  Odredbe ~lanova 38, 39. i 40. ove Odluke primewuju se i u postupku  davawa u zakup ostalog neizgra|enog 
gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini prikupqawem ponuda javnim oglasom. 
c) Davawe u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta  
u dr`avnoj svojini neposrednom pogodbom 
 

^lan 52. 
  Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini daje se u zakup neposrednom pogodbom na 
pisani zahtev lica kome se u skladu sa Zakonom zemqi{te mo`e dati u zakup neposrednom pogodbom. 
 

^lan 53. 
  Zahtev za davawe u zakup gra|evinskog zemqi{ta  iz ~lana 52. ove Odluke podnosi se Komisiji iz ~lana 27. 
ove Odluke. 
  Komisija utvr|uje osnovanost podnetog zahteva i predo~ava  podnosiocu zahteva uslove za davawe  tog 
zemqi{ta u zakup, koji se o istom izja{wava pisanom izjavom. 
  Komisija sa~iwava predlog dodele zemqi{ta u zakup, sa obrazlo`ewem, Izvr{nom odboru. 
  Akt o davawu u zakup zemqi{ta neposrednom pogodbom donosi Izvr{ni odbor. 
  Odredbe    ~lanova 38, 39. i 40.  stav 1. ove Odluke primewuju se i u postupku davawa u zakup ostalog 
neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini neposrednom pogodbom. 
 
VI OSTALE ODREDBE O ZAKUPU 

^lan 54. 
  Zakupac zemqi{ta ima pravo da na zemqi{tu izgradi   predvi|eni objekat,  na kome sti~e pravo svojine, i 
da objekat i zemqi{te koristi u skladu sa wihovom namenom i Zakonom. 
 

^lan 55. 
  Potpisi ugovora~a na ugovoru  o zakupu  ostalog gra|evinskog  zemqi{ta u dr`avnoj svojini, overavaju se u 
sudu. 
  Ugovor o zakupu upisuje se u javne kwige. 
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  Tro{kove overe ugovora i upisa tereta iz prethodnog stava snosi zakupac. 
 

^lan 56. 
  U slu~aju kad je ugovor o zakupu zakqu~en sa vi{e zakupaca svaki zakupac, u toku roka za izgradwu objekta, 
mo`e u pisanoj formi da tra`i raskid ugovora o zakupu u odnosu na svoj deo prava i obaveza. 
  Predlog za raskid ugovora iz prethodnog stava zakupac podnosi Direkciji zajedno sa pisanim 
saglasnostima ostalih zakupaca i  izjavama da preuzimaju wegova prava i obaveze iz ugovora. 
  Na predlog Direkcije Izvr{ni odbor donosi akt o davawu saglasnosti za raskid ugovora i preuzimawe 
prava i obaveza od strane ostalih zakupaca. 
  U skladu sa aktom iz prethodnog stava Direkcija i zakupci zakqu~uju aneks ugovora o zakupu  u roku od 30 
dana. 
 

^lan 57. 
  Zakupcu koji nije priveo zemqi{te nameni u ugovorenom roku mo`e se, na wegov zahtev  ili uz wegov 
pristanak, odrediti jo{ jedan ili v i{e  zakupaca na zemqi{tu, na na~in i u postupku davawa zemqi{ta u zakup utvr|enim 
ovom Odlukom. 
 

^lan 58. 
  Prilikom prometa objekta izgra|enog na ostalom gra|evinskom zemqi{tu u dr`avnoj svojini datom u 
zakup zakupac je du`an da ugovor o prometu objekta dostavi Direkciji u roku od  15 dana od dana overe ugovora u sudu. 
 

^lan 59. 
  Organ nadle`an za izdavawe odobrewa za izgradwu dostavqa Direkciji pravosna`na odobrewa zakupcima 
zemqi{ta iz ~lana 25. ove Odluke u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti. 
 
 
VII PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

 
^lan 60. 

  Do dono{ewa programa iz ~lana 3. ove Odluke, primewiva}e se Program ure|ivawa gra|evinskog 
zemqi{ta  sa finansijskim planom za 2003. godinu. 

 
^lan 61. 

  Lica iz ~lana 86. stav 4. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br. 47/03), pre isteka rokova za 
izgradwu objekta, imaju pravo da podnesu zahtev za zakqu~ewe ugovora o zakupu zemqi{ta na odre|eno vreme a najdu`e na 99 
godina, s tim da prihvate pla}awe po~etnog iznosa zakupa i naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta u postupku javnog 
nadmetawa, odnosno prikupqawa ponuda javnim oglasom. 
  Pod licima iz prethodnog stava podrazumevaju se i lica kojima je zemqi{te dato na sukori{}ewe. 
  Zahtev iz stava 1. ovog ~lana podnosi se Komisiji iz ~lana 27. ove Odluke.  Na predlog Komisije, o zahtevu 
odlu~uje Izvr{ni odbor. 
  Odredbe ~lanova 38, 39. i 40. stav 1. ove Odluke primewuju se i u postupku davawa u zakup zemqi{ta  licima 
iz stava 1. ovog ~lana. 
 

^lan  62. 
  Postavqawe mawih monta`nih objekata na javnim povr{inama (kiosci, letwe ba{te, pokretne tezge i sl.) 
vr{i se prema Programu koji donosi Skup{tina op{tine U`ice. 
  Program iz stava 1. ovog ~lana donosi se najkasnije do 31. januara godine za koju se Program donosi. 
  Program iz stava 1. ovog ~lana sadr`i: 
  1. Lokacije na kojima se mogu postavqati ovi objekti; 
  2. Namena objekta; 
  3. Tip objekta; 
  4. Stepen komunalne opremqenosti; 
  5. Vreme na koje se objekat postavqa. 
 

^lan  63. 
  Zemqi{te iz ~lana 62. ove Odluke daje se u zakup javnim nadmetawem po postupku, uslovima i na na~in 
davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini propisanim ovom Odlukom. 
 

^lan  64. 
  Visina zakupnine i na~in pla}awa zakupa za zemqi{te iz ~lana 62. ove Odluke utvr|uje se primenom 
~lanova 9. i 10. Odluke o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine i naknade za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta. 
 

^lan  65. 
  Najni`i iznos naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta iz ~lana 62. ove Odluke iznosi u visini 
stvarnih tro{kova dodatnog ure|ivawa tog zemqi{ta, {to se utvr|uje Programom,  a predra~un tih tro{kova vr{i 
Direkcija. 
 

^lan  66. 
  Uz prijavu za izdavawe odobrewa za postavqawe objekata iz ~lana 62. ove Odluke zakupac je obavezan 
podneti dokaz (Ugovor sa Direkcijom) o ure|ivawu odnosa u pogledu pla}awa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta. 
 

^lan  67. 
  Za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta iz ~lana 62. ove Odluke zakupac pla}a naknadu za kori{}ewe 
gra|evinskog zemqi{ta u visini i na na~in utvr|en Odlukom o kriterijumima, merilima, visini i na~inu pla}awa naknade 
za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta za privremene  objekte. 
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^lan 68. 
  Predmeti koji su zapo~eti, a nisu okon~ani do dana stupawa na snagu ove Odluke, okon~a}e se po odredbama 
ove Odluke. 

^lan 69. 
  Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o gra|evinskom zemqi{tu ("Sl. list Op{tine 
U`ice" br. 1/03) i Odluka o uslovima i na~inu  postavqawa i uklawawa privremenih i pokretnih objekata ("Sl. list 
Op{tine U`ice" br. 2/91). 
 

^lan 70. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 463-00166/03 od  17.10.2003.godine 

 
 

 PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
 
75. Na osnovu ~lana 77. i 78. Zakona o  planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" broj 47/03), ~lana 20. Odluke o 

gra|evinskom zemqi{tu op{tine U`ice i ~lana 26. Statuta Op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice" broj 5/02) 
Skup{tina op{tine, na sednici odr`anoj 17.oktobra 2003. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, VISINI I NA^INU PLA]AWA 

NAKNADA ZA KORI[]EWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 

I OSNOVNE ODREDBE 
^lan 1. 

  Ovom Odlukom utvr|uju se kriterijumi, merila, visina, na~in i rokovi pla}awa naknade za kori{}ewe 
gra|evinskog zemqi{ta. 
 

^lan  2. 
  Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta pla}a se po 1 m2 neto poslovnog, odnosno stambenog 
prostora, odnosno zemqi{ta. 

^lan  3. 
  Iznos naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta utvr|uje se u zavisnosti od: obima i stepena 
ure|enosti zemqi{ta, wegovog  polo`aja u nasequ, opremqenosti zemqi{ta objektima dru{tvenog standarda, saobra}ajne 
povezanosti zemqi{ta sa centrom grada i drugim sadr`ajima u gradu, odnosno pogodnosti koje zemqi{te ima za korisnike. 

 
^lan  4. 

  Obim i stepen ure|enosti zemqi{ta i pogodnosti iz ~lana  3. ove Odluke odre|eni su po stambeno - 
poslovnim zonama. 
  Granice zona iz prethodnog stava utvr|ene su u ~lanu 4. Odluke o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe 
zakupnine i naknade za ure|ivawe zemqi{ta. 
 
II IZGRA\ENO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE 

^lan  5. 
  Naknada za kori{}ewe izgra|enog gra|evinskog zemqi{ta  utvr|uje se i pla}a u din/m2 korisne povr{ine 
poslovnog, odnosno stambenog prostora i to mese~no  i iznosi: 

naknada u din/m2 objekta 
 

R. 
br 

NAMENA 
OBJEKTA 

IA 
zona 

I 
zona 

II 
zona 

III 
zona 

IV 
zona 

V 
zona 

VI 
zona 

1 Stambeni  
objekti 

1,13 0,99 0,71 0,42 0,32 0,25 0,20 

2 Poslovni objekti 
do 100 m2 

14,10 9,88 5,64 4,23 2,96 2,10 1,05 

2.1. Poslovni objekti 
od 101-500 m2 

14,10 8,47 5,64 4,23 2,96 2,10 1,05 

2.2. Poslovni objekti 
preko 500 m2 

14,10 7,05 5,64 4,23 2,96 2,10 1,05 

3 Gara`e i pomo}. 
objekti 

1,13 0,99 0,71 0,42 0,32 0,25 0,20 

 
 

^lan  6. 
  Ako stambenoj  zgradi pripada zemqi{te ~ija povr{ina prelazi 100 m2 ukupna naknada za stambeni 
prostor pove}ava se i to:   
  - za povr{inu od 101-300 m2 za 10% 
  - za povr{inu od 301-500 m2 za 20% 
  - za povr{inu od 501-700 m2 za 30% 
  - za povr{inu od 701-900 m2 za 40% 
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  - za povr{inu od 900 m2 za 50% 
 

^lan  7. 
  Ako se u stanu obavqa i poslovna delatnost iznos naknade obra~unat na osnovu ~lana 5. i 6. ove Odluke 
ue}ava se za 50%. 

^lan  8. 
  Naknada obra~unata na osnovu ~lana 5, 6. i 7. ove Odluke umawuje se i to: 
  -  u ulicama bez vodovoda i kanalizacije ili savremenog uli~nog zastora za 10%; 
  -  u ulicama bez  vodovoda ili kanalizacije za 30% 
 

^lan  9. 
  Naknada obra~unata na osnovu ~lana 5,6,7. i 8.  ove Odluke koriguje se  koeficijentima za slede}e objekte i 
to: 
  1. Koeficijent 0,70 

  1.1. Zdravstveni objekti 
  1.2. Objekti kulture 

  2. Koeficijent 0,50 
  2.1. [kole 
  2.2. Fakulteti 
  2.3. De~ije ustanove 
  2.4. Ustanove socijalne za{tite 

  3. Koeficijent 0,0001 
  3.1. Objekti vojske Srbije i Crne Gore 
  3.2. Parkovi i druge javne zelene povr{ine 
  3.3.Sportski i rekreativni tereni korisnika Op{tine U`ice 
  3.4. Objekti poqoprivrednog  doma}instva za stanovawe i ekonomske potrebe doma}instava 
  3.5. Gradska pla`a 
  3.6. Ulice, putevi i `elezni~ki koloseci 
  3.7. Javna parkirali{ta 
  3.8. Grobqa 
  3.9. Deponije sme}a 
  3.10. Zelene pijace 
  3.11. Objekti verskih zajednica 
  3.12. Objekti za potrebe organa lokalne samouprave 
  3.13. Objekti za potrebe ustanova i pravnih lica ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine U`ice. 

  Koeficijenti iz prethodnog stava ne primewuju se na objekte, odnosno delove objekata komercijalnog 
tipa. 
III NEIZGRA\ENO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE 

 
^lan  10. 

  Naknada za kori{}ewe neizgra|enog gra|evinskog  zemqi{ta  za objekte izgra|ene suprotno Zakonu 
utvr|uje se u din/m2 i pla}a mese~no, zavisno od namene i  zone  i to: 

naknada u din/m2  objekta 
R. 
br 

NAMENA 
OBJEKTA 

IA 
zona 

I 
zona 

II 
zona 

III 
zona 

IV 
zona 

V 
zona 

VI 
zona 

1 Stambeni  
objekti 

1,13 0,99 0,71 0,42 0,32 0,25 0,20 

2 Poslovni objekti 
do 100 m2 

14,10 9,88 5,64 4,23 2,96 2,10 1,05 

2.1. Poslovni objekti 
od 101-500 m2 

14,10 8,47 5,64 4,23 2,96 2,10 1,05 

2.2. Poslovni objekti 
preko 500 m2 

14,10 7,05 5,64 4,23 2,96 2,10 1,05 

3 Gara`e i pomo}. 
objekti 

1,13 0,99 0,71 0,42 0,32 0,25 0,20 

 
  Kod obra~una naknade za objekte iz stava 1. ovog ~lana primewuju se ~lanovi 6.7. i 8. ove Odluke. 
  Naknada obra~unata za objekte iz stava 1.  ovog ~lana koriguje se koeficijentima za slede}e objekte: 
 
  1. Koeficijent 0,0001 
  1.1. Objekti poqoprivrednog doma}instva za stanovawe i ekonomske potrebe doma}instva. 
 
  Naknada za kori{|ewe gra|evinskog zemqi{ta za privremene objekte utvr|uje se u din/m2 korisne 
povr{ine objekta, zavisno od namene i zone, i to: 

naknada u din/m2  objekta 
 

R. 
br 

NAMENA 
OBJEKTA 

IA 
zona 

I 
zona 

II 
zona 

III 
zona 

IV 
zona 

V 
zona 

VI 
zona 

1 Poslovni  
za prvi m2 

846,00 564,00 423,00 282,00 141,00 71,00 36,00 

1.1. Poslovni za 
svaki slede}i m2 

71,00 43,00 22,00 15,00 8,00 4,00 2,00 

2 Gara`e i pomo}. 
obj. za prvi m2 

44,00 29,00 22,00 15,00 8,00 4,00 2,00 

2.1. Gara`e i pomo}. 
obj.za slede}i m2 

23,00 15,00 71,00 5,00 3,00 2,00 1,00 
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  Za ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te, koje se ne privede nameni, odnosno ne ponudi u otkupu 
Op{tini U`ice radi privo|ewa nameni u roku od dve godine od dana dono{ewa urbanisti~kog plana, naknada za 
kori{}ewe neizgra|enog zemqi{ta pla}a se kao i za izgra|eno gra|evinsko zemqi{te, primenom odredbi ove Odluke koje 
se odnose na izgra|eno gra|evinsko zemqi{te. Povr{ina za koju se pla}a ova naknada uzima se iz izvoda iz urbanisti~kog 
plana. 
 
  Ako vlasnik objekta iz stava 1. ovog ~lana  ne pribavi odobrewe za gradwu, odnosno upotrebnu dozvolu u 
roku od 30 dana po isteku roka iz ~lana 161. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik Republike Srbije" broj 47/03) 
naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta uve}ava se 100 puta. 
 

^lan  11. 
  Ukoliko je iznos naknade obra~unat na osnovu ove Odluke mawi od 10,00 dinara mese~no, obvezniku se ne}e 
dostavqati akt o obra~unu naknade, nego je taj podatak evidencionog karaktera. 
 

^lan  12. 
  Naknada utvr|ena ovom Odlukom podle`e uskla|ivawu ukoliko se promeni kurs dinara u odnosu na EVRO 
(zvani~ni sredwi bankarski kurs), a bazni podatak na dan stupawa na snagu ove Odluke je 1 EVRO = 65,50 din. 
  Uskla|ivawe iz prethodnog stava se vr{i ukoliko se kurs DINARA u odnosu na  EVRO  promeni preko 5%. 
 
IV NA^IN I ROKOVI PLA]AWA NAKNADE 

^lan  13. 
  Naknada se pla}a u jednakim mese~nim iznosima najkasnije do 5-og u mesecu za prethodni mesec. 
 

^lan  14. 
  Naknada za privremeno kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta  za period mawi od jednog meseca obra~unava 
se i pla}a kao za jednomese~ni period kori{}ewa. 
 

^lan  15. 
  Obaveza pla}awa naknade te~e od dana po~etka kori{}ewa zemqi{ta i traje dok obveznik ne prestane da 
koristi to zemqi{te i o tome obavesti Direkciju. 
  Obveznici naknade su du`ni da u roku od 15 dana od dana nastale promene u kori{}ewu zemqi{ta istu 
prijave Direkciji u pisanoj formi. 

^lan  16. 
  Ovla{}uje se Direkcija da na osnovu merila utvr|enih ovom Odlukom obra~unava pojedina~ne iznose i o 
tome obave{tava korisnike re{ewem. 

^lan  17. 
  Smatra se da je obaveza pla}awa naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta nastala kad neposredni 
korisnik koristi zemqi{te  posle prijema re{ewa o iznosu naknade. 
  Neposredni korisnik gra|evinskog zemqi{ta koji smatra da visina naknade nije obra~unata u  skladu sa 
merilima utvr|enim ovom Odlukom, mo`e podneti prigovor Direkciji u roku od 3 (tri) dana od dana prijema re{ewa. 
  O prigovoru re{ava Stru~na slu`ba Direkcije. 
  Protiv obave{tewa po prigovoru iz prethodnog stava mo`e se podneti prigovor Upravnom odboru 
Direkcije  u roku od 8 (osam) dana od dana dostave tog obave{tewa. 
  Ako korisnik nije podneo prigovor na re{ewe iz ~l. 16. ove Odluke u roku od iz st. 2. ovog ~lana ima pravo 
da podnese prigovor Upravnom odboru Direkcije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema re{ewa. 
 

^lan  18. 
  Prinudna naplata naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta  vr{i se po propisima kojim se utvr|uje 
poreski postupak i poreska administracija. 

^lan  19. 
  Nnadle`ni organ uprave du`an je da dostavi Direkciji primerak re{ewa kojim se odobrava upotreba 
novoizgra|enih i rekonstruisanih objekata, podatke o bespravno podignutim objektima, primerak re{ewa kojim je izvr{en 
upis radwi prema Zakonu o privatnim preduzetnicima i to sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti re{ewa, odnosno 
saznawa za bespravno izgra|eni objekat. 
 
V PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan  20. 
  Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o naknadi za kori{}ewe gradskog gra|evinskog 
zemqi{ta  ("Sl. list Op{tine U`ice", broj 1/03). 

 
^lan  21. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine U`ice". 
 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 418-00004/03 od  17. oktobra 2003.godine 

 
        

 PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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76. Na osnovu ~lana 74. i 81. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik R Srbije" br. 47/03), ~lana 11, ~lana  23. 
stav 4. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu i ~lana 26. Statuta Op{tine U`ice  ("Sl. list Op{tine U`ice" br. 5/02) 

Skup{tina op{tine U`ice na sednici odr`anoj  17.10. 2003. godine donosi 

O D L U K U 
O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVR\IVAWE ZAKUPNINE I NAKNADE  

ZA URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 

I OSNOVNE ODREDBE 
 

^lan 1. 
  Ovom Odlukom utvr|uju se kriterijumi i merila za obra~un i ugovarawe visine zakupnine i naknade za 
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta na podru~ju op{tine U`ice. 
 

^lan 2.  
  Zakupnina i naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta utvr|uju se prema zonama i nameni objekta. 
  Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta  pored kriterijuma iz stava 1. ovog ~lana odre|uje se i 
prema tro{kovima ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta  (tro{kovi pripremawa i opremawa). 
 

^lan  3. 
  Zone su utvr|ene na osnovu ekonomskog, odnosno tr`i{nog kriterijuma vrednosti lokacije, gde je vrednost 
lokacije direktno proporcionalna wenoj  atraktivnosti, infrastrukturnoj  opremqenosti, pristupa~nosti, obimu i 
razlikosti ponude, broju korisnika, posebnim pogodnostima za odre|enu namenu i sli~no. 
 

^lan  4. 
  Gra|evinsko zemqi{te deli se u sedam  zona  (IA-VI ), koje se pru`aju od centra ka periferiji i to: 
 
  Prva zona (I-A)     obuhvata podru~je   po~ev od Aleksi}a mosta, zatim levom stranom ul. Dimitrija 
Tucovi}a do  Prve Osnovne {kole  obuhvataju}i obe strane skre}e u ul. Dositejeva i ide   do reke \etiwe do ukr{tawa sa 
ul. Nikole Pa{i}a ispod Vatrogasnog doma, nastavqa navedenom ulicom do Rakijske pijace obuhvataju}i sav poslovni 
prostor na desnoj strani ulice Nikole Pa{i}a, deo ulice @eqe \uri}a, sav poslovni prostor na Rakijskoj pijaci do ulice 
Vojvode Demira nastavqa ul. Vojvode Demira obuhvataju}i obe strane ulice Vojvode Demira i Slanu{ke i ide do 
raskrsnice ul. Slanu{ke i Kraqa Petra I, nastavqa ul. Vidovdanskom obuhvataju}i  obe strane, ide do raskr{}a sa ul. 7 jul, 
nastavqa ul. 7 jula obuhvataju}i obe strane ide do raskr{}a sa ul. Kraqa Petra I, nastavqa ul. Kraqa Petra I, obuhvataju}i 
obe strane do raskr{}a sa ul. Dositejevom, ide ul. Dositejevom obuhvataju}i obe strane do raskr{}a sa ul. Dimitrija 
Tucovi}a kod  Prve Osnovne {kole. 
 
  Prva zona (I) obuhvata podru~je  ograni~eno ulicama   i katastarskim parcelama, a po~iwe od leve obale 
reke \etiwe od brane na Pla`i, ide Kejom 1300 kaplara do kat. parcele 2135, izlazi do ul. Miladina Pe}inara 
obuhvataju}i obe strane ulice,  se~e Gradsku ulicu i ide granicom  izme|u kat.parcela broj 2095/1 i 2094, izlazi na 
Majdansku ulicu, produ`ava istom ulicom obuhvataju}i obe strane do granice sa kat. parcelama br. 2098/1, 2091, 2090/1, 2085 
i 2083 izlazi na [argansku ulicu kod parcele broj 2028/6 koja pripada II  zoni, ide  [arganskom ulicom obuhvataju}i obe 
strane izlazi na put za Turicu, i ide do raskrsnice sa ul. Radni~kog Bataqona i U`i~ke Republike, nastavqa ul. U`i~ke 
Republike obuhvataju}i obe strane i dolazi do sokaka izme|u kat. parcela broj 1918/2, 1920/4,  1818/3  do 1920/1, izlazi na ul. 
Kraqa  Petra I, ide jednim delom ulice i zavr{ava se sa brojevima 74  i 63, odnosno dolazi    do kat. parcele 1910/8, daqe ide 
izme|u kat. parcela broj 1910/7, 1910/2, 1910/9, 1909/1 i 1949 izlazi na ul. Beogradsku kod broja 65, obuhvata sve ni`e brojeve 
sa obe strane, ide ul. Beogradskom i preseca ul. Vidovdansku kod  broja 45 i 46, ide uvalom koja izlazi na ul. Jug Bogdanovu 
kod broja 75 i obuhvata obe strane uvale, zatim   izme|u kat. parcela 1452/21, 1452/2, 1453/3, 1452/4, 1452/11,  1452/19, i 1452/1, 
nastavqa ul. Jug Bogdanova do broja 60 obuhvataju}i obe strane, zatim ul. Kneza Mihaila obuhvataju}i obe strane i ide 
granicom kat. parcele br. 1451/79 koja pripada I zoni, nastavqa granicom kat. parcele 1593 i izlazi kod broja 37 na 
Vojvo|ansku ulicu, obuhvata obe strane ulice, nastavqa Solunskom ulicom obuhvataju}i obe strane i izlazi na Ratarsku 
ulicu kod broja 23, ide ulicom i kod brojeva 88 i 81 se~e Nemawinu ulicu, produ`ava Gluva}kim potokom do ul. @eqe 
\uri}a, ide delom ul. @eqe \uri}a obuhvataju}i obe strane i izlazi na ul. Dobrosava Ru`i}a obuhvataju}i obe strane do 
Kara|or|eve ulice kojom nastavqa obuhvataju}i obe strane do ul. Milo{a Obrenovi}a, ide ulicom Dimitrija Tucovi}a 
obuhvataju}i obe strane i izlazi na ul. Riste Te{i}a gde obuhvata obe strane, nastavqa granicom kat. parcela broj 1807 i 
1818 koje ostaju u I zoni, izlazi pored tunela pruge Beograd – Bar na reku \etiwu, nastavqa levom obalom reke do betonskog 
mosta na magistralnom putu za Zlatibor, ide ul. Heroja Luna obuhvataju}i obe strane, nastvqa granicom izme|u kat. 
parcele broj 2181 i 2182/1 i tim pravcem izlazi na Me|aj   nastavqa tom ulicom obuhvataju}i obe strane do brane na Pla`i, 
odnosno po~etne ta~ke. 
 
  Druga   zona (II)  po~iwe od kat. parcele 1183/1 koja se nalazi pored ul. Radni~kog Bataqona kod broja 52 s 
tim  {to II  zona obuhvata sve neparne brojeve i ide izme|u kat. parcele 1183/2 i 1182/2, 1188 i 1186/3 i izlazi na ul. Terazije 
kod broja 27, ide istom ulicom obuhvataju}i obe strane do ul. U`i~ke Republike obuhvataju}i obe strane do  broja 72, zatim 
granicom  kat. parcele 1205/1  silazi na Ko{ti~ku ulicu koju preseca kod broja 67, odnosno pored Doma U~enika preseca 
Ko{ti~ki potok i izlazi na ulicu U`i~ke Republike, nastavqa tom ulicom obuhvataju}i obe strane do kat. parcele  broj 
1271/20 gde skre}e prema Pori granicom izme|u parcela 1271/2 i 1271/19, preseca ul. Svetozara Markovi}a koju obuhvata do 
broja 39, odnosno broja 114 a zatim ide izme|u kat. parcela  broj 1264 i 1266/2, 1266/2, 1264/1 i 1268/3  do ul. Pora, ide ul. 
Pora obuhvataju}i neparne brojeve do broja 107 a svi parni brojevi su u III  zoni, zatim do Beogradske ulice ivicom kat. 
parcele br. 1304/1 izme|u kat.parcela 1306/1 i 1318/2 pored kat. parcela broj 1314 i 1317 izlazi na ul. Vojvode Bojovi}a 
obuhvataju}i obe strane, zatim ul. Milo{a Bo`anovi}a obuhvataju}i obe strane, nastavqa ul. Sava Jovanovi}a-Sirogojna 
obuhvataju}i obe strane  i izlazi na raskrsnicu ul. Dragojla Dudi}a i Vidovdanske, od raskrsnice ide desnim krakom 
Vidovdanske ulice obuhvataju}i obe strane, daqe izme|u kat. parcela broj 1445 i 1448 izlazi na ul. Jug Bogdanovu kod broja 
81 a zatim produ`ava  do Preduze}a “Ko`a” ide granicom Ratarske ulice do mosta obuhvataju}i obe strane kao i stambenu 
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zgradu “Niskogradwe”, produ`ava Gluva}kim potokom do kat. parcele  broj 1592, ide wenom severnom granicom a zatim 
nastavqa izme|u kat. parcele broj 1641 i 1642 produ`ava izme|u kat. parcela broj 1639/3 1639/2 i 1639/1, produ`ava 
granicom  izme|u kat. parcele 1629-1633, zatim 1630 i 1638 do1630/5 gde  silazi na ul.  Mijaila Radovi}a a zatim ide izme|u 
kat. parcela broj 1690 i 1689/1 ju`nom stranom granice kat. parcele  broj 1667 a zatim ju`nom stranom  kat. parcele 1668 
prolazi izme|u kat. parcele 1670 i 1671 do ulice Carinske kod  broja 27 i 11, zatim ide prema mostu obuhvataju}i obe strane 
a odatle putem za Lunovo Selo obuhvataju}i obe strane do kraja kat. parcele broj 1774, produ`ava wenom granicom do kraja 
Kara|or|eve ulice, odnosno do broja 132, a odavde      ide potokom do kolonije “Prvog Partizana” iznad Op{te  i Vojne 
bolnice putem kroz  {umu preko kat. parcele broj 2714 izlazi i se~e ulicu Sewak iznad kat. parcele b roj 2719/5, dolazi do 
potoka  i se~e ul. Mendino brdo kod broja 7, odnosno 10, zatim ide potokom prema”Raketi” a zatim iznad severne strane 
“Rakete”, koju obuhvata i izlazi na put U`ice-Beograd obuhvataju}i i Veterinarsku stanicu, zatim  ide putem do tunela 
pruge Beograd – Bar, gde izlazi na magistralni put U`ice- Beograd, ide putem prema mostu na reci \etiwi, obuhvataju}i 
obe strane, zatim desnom obalom reke \etiwe do Hale u Velikom parku obuhvataju}i sve objekte na desnoj   obali reke kao i 
Halu u Velikom parku a odatle stazom kroz Veliki park izme|u kat. parcela broj 2186/1 i 2186/3, granicom bori}a i izlazi 
na Zlatiborsku ulicu kojom kod kat. parcele broj 2232/1 dolazi do ulice Qubice ^akarevi} obuhvataju}i obe strane 
navedenih ulica,   a zatim pored kat. parcela broj 2332 i 2331/1 prelazi Zlatiborski put i dolazi do @elezni~kog mosta na 
staroj pruzi na reci \etiwi, zatim  ide levom obalom reke do izlaza tunela ispred stare elektri~ne centrale zatim 
produ`ava putem prema [arganskoj ulici gde skre}e izme|u kat. parcela broj 2029/1 i 2039/1 a zatim ide zapadnom stranom 
kat. parcele broj 2021 i 2020 izlazi na ul. U`i~ke vojske obuhvataju}i obe strane ulice, produ`ava ul. Ive Andri}a 
obuhvataju}i obe strane ide do Voluja~kog potoka, produ`ava potokom  do kat. parcele broj 1163 a zatim isto~nom stranom  
parcele do ulice Radni~kog Bataqona gde  produ`ava do polazne ta~ke. 
   
  Tre}a  zona (III)  obuhvata podru~je koje je definisano Zakonom o odre|ivawu gra|evinskog zemqi{ta u 
gradovima i naseqima gradskog karaktera ("Sl. glasnik SRS", broj 32/68), za U`ice i Sevojno u granicama odre|enih 
Generalnim urbanisti~kim planom, a van granica I i II  zone. 
 
  ^etvrta  zona obuhvata gra|evinsko zemqi{te - pojas izvan III  zone a koje se grani~i sa magistralnim 
putem i to na celoj teritoriji op{tine U`ice. 
 
   Peta  zona obuhvata gra|evinsko zemqi{te - pojas izvan III  zone a koje se grani~i sa regionalnim putem i 
to na celoj teritoriji op{tine U`ice. 
   [esta  zona obuhvata gra|evinsko zemqi{te na podru~ju op{tine U`ice koje nije obuhva}eno zonama od IA 
do V   zone. 
  Pojasom u smislu ovog ~lana smatra se zemqi{te koje je uz put i udaqeno od puta 500 metara vazdu{ne 
linije, {to se utvr|uje izvodom iz Urbanisti~kog plana, odnosno aktom o urbanisti~kim uslovima. 
 
 

^lan  5. 
  Namena objekata - prostora, odnosno zemqi{ta za koje se utvr|uje zakupnina i naknada su: 
 

− objekti dru{tvenog standarda ({kole, fakulteti, de~ije ustanove, ustanove socijalne za{tite, 
zdravstveni objekti, objekti kulture, objekti sporta -nekomercijalni, verski objekti); 

− privredno - proizvodni objekti (skladi{ta, stovari{ta, magacini,  proizvodno zanatstvo, 
industrija, gra|evinarstvo, komunalni objekti, javne gara`e, prate}i prostor u privredno - 
proizvodnom objektu kao i gara`e u ovim objektima); 

− poslovno - komercijalni objekti ( poslovno - stambeni apartmani, komercijalno-zdravstveni, 
komercijalno-obrazovni, komercijalni objekti de~ijih ustanova, ateqei, galerije, sportski  
tereni i poslovni sadr`aji u objektima sporta za komercijalnu upotrebu, uslu`no zanatstvo i 
prate}i i gara`ni prostor u ovim objektima i svi ostali poslovni objekti koji nisu obuhva}eni 
alinejom 2. ovog ~lana; 

− stambeni objekti (stanovi u kolektivnim stambenim zgradama, stanovi u stambeno - poslovnim 
zgradama, stambeni objekti u nizu, stambeni deo u okviru ateqea i prate}i gara`ni prostor u ovim 
objektima); 

− individualni stambeni objekti (stambeni objekti na zasebnim parcelama sa najvi{e tri stana i 
povr{ine stambenog objekta,  koja ne prelazi 400 m2 zajedno sa prate}im gara`nim i pomo}nim 
prostorom u ovim objektima). Svi ostali objekti stanovawa po nameni spadaju u objekte iz alineje 
~etiri ovog ~lana; 

− kompleks zemqi{ta uz objekat. 
 
  Namena objekta - prostora, odnosno zemqi{ta koje nisu navedene u stavu 1. ovog ~lana, utvr|uju se prema  
najsli~nijoj nameni. 

 
^lan  6. 

  Zakupnina i naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta  se obra~unava po metru kvadratnom neto 
povr{ine objekta ~ija se izgradwa predvi|a planskim aktom, odnosno izvodom iz planskog akta i to primenom JUS U.C. 
2.100 ("Slu`beni list SRJ br.  32/02), odnosno koja je odre|ena projektom. 
 

^lan  7. 
  Visina naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta utvr|ena ovom Odlukom koriguje se mno`ewem  
koeficijentima i to: 
  1. Koeficijent 0,75 

  1.1. povr{ine u podrumskim eta`ama 
  1.2. nadstre{nice uz benzinske pumpe 

  2. Koeficijent 0,50 
  2.1. svi pomo}ni objekti uz porodi~ne stambene objekte (ostave,   {upe, gara`e) 
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  2.2. otvoreni bazeni i otvoreni sportski tereni uz porodi~nu stambenu zgradu 
  2.3. nadstre{nice uz privredno-proizvodne objekte 

  3. Koeficijent 0,25 
  3.1. objekti javne namene (rekreativno-sportski objekti i objekti zabave i  razonode na  
  otvorenom prostoru). 

 
^lan 8. 

  Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta  obra~unata po ovoj Odluci  sa korekcijama iz ~lana 7. ove 
Odluke umawuje se i to: 
  -  50%:  

  1. vlasniku individualnog stambenog objekta izgra|enog odnosno rekonstruisanog bez gra|evinske dozvole 
koji prijavu iz ~lana 160. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik Republike Srbije" broj  47/03) podnese do 13. 
novembra 2003. godine, za koji op{tinska uprava utvrdi da ispuwava propisane uslove za gra|ewe i kori{}ewe  i to za 
ukupnu korisnu povr{inu (stambenog objekta sa prate}im gara`nim i pomo}nim prostorom) do 100 m2 na podru~ju zona I, II, 
III, IV, V    i VI  .  Za stambenu povr{inu preko 100 m2 ovog objekta naknada za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  
obra~una}e se u punom iznosu; 
  2. investitoru koji sanacijom ravnog krova, primenom ~lana 18. Zakona o odr`avawu stambenih zgrada 
("Sl. glasnik RS" br. 44/99 i 46/98), bez pove}awa spratnosti gradi jedan stan; 
  - 40% : za objekte javne namene, gde je investitor javno preduze}e ili ustanova ~iji je osniva~ Op{tina 
U`ice. Ova odredba se ne odnosi na komercijalne objekte i objekte za tr`i{te; 
  - do 80%: za izgradwu verskih objekata, po odluci Izvr{nog odbora Skup{tine op{tine U`ice; 
  - 99,99%  za:   
  1. Izgradwu stanova za raseqavawe za potrebe Javnog preduze}a "Direkcija za  izgradwu" U`ice koji 
slu`e za pripremawe javnog gra}evinskog zemqi{ta i ostalog gra|evinskog zemqi{ta  u dr`avnoj   svojini, 
  2. Objekte ~iji je investitor Op{tina U`ice, 
  3. Objekte poqoprivrednog  doma}instva za stanovawe  i ekonomske potrebe tog doma}instva u IV, V  i VI  
zoni. Status poqoprivrednog doma}instva investitor dokazuje potvrdom mesne zajednice, sa overenom izjavom dva svedoka, 
pod materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u, 
  4. Objekat investitora kome je raniji objekat poru{en usled elementarnih nepogoda, u istoj kvadraturi 
objekta koji je poru{en. 

^lan 9. 
  Ukoliko je investitor individualnog stambenog objekta u~estvovao u finansirawu izgradwe ili 
rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture za primarnu ili sekundarnu mre`u naknada po osnovu primarne i 
sekundarne mre`e umawuje se za  visinu u~e{}a u finansirawu tih radova, valorizovano (prema  zvani~nim podacima) na 
dan zakqu~ewa ugovora o ure|ivawu gra|evinskog zemqi{ta, a najvi{e do 30% iznosa naknade po osnovu primarne i 
sekundarne mre`e. 
  Za priznavawe u~e{}a u finansirawu radova iz stava 1. ovog ~lana potrebna je  odgovaraju}a potvrda 
mesne zajednice. 

II  ZAKUPNINA 
 

^lan 10. 
  Visina zakupnine za javno i ostalo gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini obra~unava se prema zonama, 
a zavisno od namene objekta, odnosno prostora i to: 
 

 
ZAKUPNINA NA MESE^NOM  NIVOU - din/m2 OBJEKTA 

I KOMPLEKSA ZEMQI[TA UZ OBJEKAT 
 

Red, 
broj 

NAMENA      OBJEKTA-       
ZEMQI[TA 

IA 
zona 

I 
zona 

II 
zona 

III 
zona 

IV 
zona 

V 
zona 

VI 
zona 

1. Objekti dru{tvenog 
standarda 

2,00 
 

1,50 1,20 0,95 0,50 0,30 0,20 

2. Privredno-proizvodni 
objekti 

8,80 6,40 4,05 3,15 0,70 0,40 0,30 

3. Poslovno-komercijalni 
objekti 

11,00 8,00 4,50 3,50 0,70 0,40 0,30 

4. Stambeni objekti 2,60 1,95 1,55 1,25 0,85 0,75 0,65 
5. Individualni stambeni 

objekti 
1,60 1,20 0,95 0,75 0,55 0,45 0,35 

6. Kompleks zemq. uz objekat 1,00 0,80 0,70 0,55 0,45 0,35 0,25 
 
  Zakupnina se utvr|uje u neto iznosu na mese~nom nivou i obra~unava se po metru kvadratnom korisne 
povr{ine objekta koji se gradi u odre|enoj zoni, plus iznos po m2 zemqi{ta koje slu`i objektu. 
  Zakupnina iz  stava 1. ovog ~lana je utvr|ena u neto iznosu bez obra~unatog poreza na promet usluga. Porez 
na promet usluga snosi zakupac. 
  Zakupnina iz stava 1. ovog ~lana slu`i kao po~etni iznos zakupnine kod davawa u zakup javnog 
gra|evinskog zemqi{ta i ostalog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj  svojini na osnovu javnog nadmetawa, odnosno 
prikupqawa ponuda javnim oglasom. 
  Zakupnina iz stava 1. ovog ~lana slu`i i kao osnov za ugovarawe zakupa ostalog gra|evinskog zemqi{ta u 
dr`avnoj svojini, radi izgradwe, neposrednom pogodbom. 
 

^lan  11. 
  Obavezu pla}awa zakupnine ima lice koje je ostvarilo pravo zakupa i ona nastaje  danom zakqu~ewa  
ugovora o zakupu, a zakupac je pla}a mese~no. 
  Utvr|ena zakupnina se uskla|uje  indeksom rasta cena na malo prema zvani~nim statisti~kim podacima, i 
to prilikom dono{ewa godi{weg programa i tokom realizacije programa. 
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  Parametri na osnovu kojih je utvr|ena zakupnina podle`u obaveznoj reviziji po isteku ~etvorogodi{weg 
perioda od dana stupawa na snagu ove Odluke, a po potrebi i ranije. 
 
III NAKNADA ZA URE\IVAWE JAVNOG GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

 
^lan  12. 

  Naknadu za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  u smislu ove Odluke pla}a lice koje je dobilo 
zemqi{te u zakup, lice koje ima pravo kori{}ewa  zemqi{ta, pravo gra|ewa, koje vr{i adaptaciju, rekonstrukciju, 
dogradwu, promenu  namene i  vlasnici objekata izgra|enih, odnosno rekonstruisanih bez gra|evinske dozvole. 
 

^lan 13. 
  Visina naknade za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  utvr|uje se u  zavisnosti od: 
  - tro{kova ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta ; 
  - namene objekta - prostora (odnosno zemqi{ta) predvi|enog za izgradwu; 
  - zone u kojoj se objekat gradi. 
  Naknada za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  po osnovu tro{kova ure|ivawa gra|evinskog 
zemqi{ta  utvr|uje se prema funkcionalnom rangu mre`e infrastrukture za ~ije finansirawe slu`i i odnosi se na: 
  - magistralnu mre`u; 
  - primarnu mre`u; 
  - sekundarnu mre`u. 

^lan  14. 
  Obra~un naknade za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  vr{i se na osnovu tro{kova 
infrastrukture, prema funkcionalnom rangu, u zavisnosti od  namene objekta i zone i to: 
  - tro{kovi izgradwe magistralne mre`e (objekti i radovi koji su od neposrednog uticaja na  ukupan 
kapacitet i funkciju odgovaraju}eg komunalnog sistema i imaju zna~aj za naseqeno mesto); 
  - tro{kovi izgradwe primarne mre`e  (objekti i radovi koji opslu`uju dva ili vi{e stambenih blokova 
postoje}ih ili planiranih, ili u`ih prostornih celina druge namene i imaju zna~aj za odre|eni deo  teritorije); 
  -  tro{kovi izgradwe sekundarne mre`e (delovi komunalnih sistema koji opslu`uju dva ili vi{e objekata 
u jednom stambenom  bloku, ili u u`oj  prostornoj celini druge namene i od zna~aja su za taj stambeni blok ili u`u 
prostornu celinu. 
  Radovi na izgradwi komunalnih objekata, u delu koji slu`i samo pojedinim stambenim zgradama ili 
objektima druge namene, u ciqu povezivawa tih objekata sa odgovaraju}im sistemima komunalne infrastrukture, ne iskazuju 
se u okviru radova na ure|ivawu javnog gra|evinskog zemqi{ta  i nisu sadr`ani u naknadi za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta . Izvo|ewe i finansirawe ovih radova snose lica iz ~lana 12. ove Odluke. 
   
Naknada iz  stava 1. ovog ~lana utvr|uje se kako sledi: 

NAKNADA ZA URE\IVAWE  JAVNOG GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA  U 
DIN/M2  

NAMENA  
OBJEKTA VRSTA 

NAKNADE 
IA zona I zona II  zona III  zona IV  zona V  zona VI  

zona 
 
 
 
1. 
 Objekti 
dru{tvenog 
standarda 
 
 
 

Naknada za 
magistraln
u mre`u 
 
Naknada za 
primarnu i 
sekundarnu 
mre`u 
 
UKUPNO: 

 
 

925,00 
 
 
 

1.417,00 
 
 

2.342,00 

 
 
723,00 

 
 
 

1.012,00 
 
 

1.735,00 

 
 

531,00 
 
 
 

877,00 
 
 

1.408,00 

 
 

487,00 
 
 
 

742,00 
 
 

1.229,00 

 
 

348,00 
 
 
 

540,00 
 
 

888,00 

 
 

121,00 
 
 
 

405,00 
 
 

526,00 

 
 

73,00 
 
 
 

242,00 
 
 

315,00 
 
 
 
2. 
 Privredno - 
proizvodni 
objekti 

Naknada za 
magistraln
u mre`u 
 
Naknada za 
primarnu i 
sekundarnu 
mre`u 
 
UKUPNO: 

 
1.972,00 

 
 

1.417,00 
 
 
 
 

3.389,00 

 
1.496,00 

 
 

1.012,00 
 
 
 
 

2.508,00 

 
1.258,00 

 
 

877,00 
 
 
 
 

2.135,00 

 
1.040,00 

 
 

742,00 
 
 
 
 

1.782,00 

 
727,00 

 
 

540,00 
 
 
 
 

1.267,00 

 
518,00 

 
 

405,00 
 
 
 
 

923,00 

 
311,00 

 
 

243,00 
 
 
 
 

554,00 
 

 
 
 
3. 
 Poslovno - 
komercijalni 
objekti 

Naknada za 
magistraln
u mre`u 
 
Naknada za 
primarnu i 
sekundarnu 
mre`u 
 
UKUPNO: 

 
2.836,00 

 
 

1.417,00 
 
 
 
 

4.253,00 

 
2.026,00 

 
 

1.012,00 
 
 
 
 

3.038,00 

 
1.522,00 

 
 

877,00 
 
 
 
 

2.399,00 

 
1.235,00 

 
 

742,00 
 
 
 
 

1.977,00 

 
896,00 

 
 

540,00 
 
 
 
 

1.436,00 

 
653,00 

 
 

405,00 
 
 
 
 

1.058,00 

 
392,00 

 
 

243,00 
 
 
 
 

635,00 
 
4. 
 Stambeni 
objekti 
 

 
Naknada za 
magistraln
u mre`u 
 
Naknada za 
primarnu i 
sekundarnu 
mre`u 
 
UKUPNO: 

 
 
 

1.733,00 
 
 

1.417,00 
 
 
 

3.150,00 

 
 
 

1.237,00 
 
 

1.012,00 
 
 
 

2.249,00 

 
 
 

1.075,00 
 
 

877,00 
 
 
 

1.952,00 

 
 
 

907,00 
 
 

742,00 
 
 
 

1.619,00 

 
 
 

660,00 
 
 

540,00 
 
 
 

1.200,00 

 
 
 

494,00 
 
 

405,00 
 
 
 

899,00 

 
 
 

296,00 
 
 

244,00 
 
 
 

540,00 
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5. 
Individualn
i stambeni 
objekti 
 

Naknada za 
magistraln
u mre`u 
 
Naknada za 
primarnu i 
sekundarnu 
mre`u 
 
UKUPNO: 

 
1.446,00 

 
 

443,00 
 
 
 
 

1.889,00 

 
1.033,00 

 
 

316,00 
 
 
 
 

1.349,00 

 
896,00 

 
 

274,00 
 
 
 
 

1.170,00 

 
759,00 

 
 

230,00 
 
 
 
 

989,00 

 
550,00 

 
 

170,00 
 
 
 
 

720,00 

 
402,00 

 
 

138,00 
 
 
 
 

540,00 

 
241,00 

 
 

83,00 
 
 
 
 

324,00 

6. Kompleks 
zemqi{ta uz 
objekat 

 
UKUPNO 
NAKNADA: 

 
 

1.120,00 

 
 

827,00 

 
 

534,00 

 
 

445,00 

 
 

317,00 

 
 

230,00 

 
 

138,00 
 

^lan  15. 
  Naknada za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta  obra~unava se prema metru kvadratnom neto 
povr{ine objekta, odnosno prostora koji se gradi. 
  Kod objekata za koje je urbanisti~kim planom predvi|eno kori{}ewe slobodnih povr{ina ili zemqi{ta 
uz objekat, tro{kovi ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta obra~unavaju se i po metru kvadratnom zemqi{ta uz objekat.  
 

^lan 16. 
  Iznos naknade za ure|ivawe gra|evinskog   zemqi{ta utvr|en na osnovu ~lanova 13, 14. i 15. ove Odluke 
slu`i kao po~etni iznos naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta kod dodele u zakup javnog gra|evinskog zemqi{ta i 
ostalog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini na osnovu javnog nadmetawa, odnosno prikupqawa ponuda javnim 
oglasom. 
  Iznos naknade iz stava 1. ovog ~lana slu`i  i kao osnov za ugovarawe naknade za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta kod davawa u zakup ostalog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini neposrednom pogodbom i kod ugovarawa 
ove naknade sa ostalim investitorima iz ~lana 12. ove Odluke. 
 

^lan  17. 
  Investitor koji ru{i postoje}i legalno izgra|en objekat i gradi novi, u skladu sa planskim aktom, pla}a 
naknadu za ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta za razliku u povr{ini izme|u objekta koji se gradi i legalno 
izgra|enog objekta koji se ru{i. 
 

^lan  18. 
  Naknada utvr|ena ovom Odlukom podle`e uskla|ivawu do dana zakqu~ewa ugovora, ukoliko se promeni 
kurs dinara i to tako {to se na dan ugovarawa naknada obra~unava u dinarskoj protivvrednosti prema EVRO  (zvani~ni 
sredwi bankarski kurs) a bazni podatak na dan stupawa na snagu ove Odluke je - 1 EVRO = 65,50 din.  
 
  Uskla|ivawe iz stava 1. ovog ~lana  vr{i se ukoliko rast cena na malo, obra~unat kumulativno,  od dana 
stupawa na snagu ove Odluke poraste preko 5% ili se  kurs DINARA u odnosu na EVRO promeni za preko 5%. 
 

^lan  19. 
  Naknada obra~unata po ovoj Odluci pla}a se jednokratno ili u ratama. 
  U slu~aju pla}awa naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta jednokratno, na dan zakqu~ewa ugovora, 
naknada se umawuje za 30%. 
  U slu~aju pla}awa naknade u ratama, obveznik vr{i pla}awe na slede}i na~in i to: 
  1. prvu ratu u visini od 10% obra~unate naknade na dan zakqu~ewa ugovora, a preostali deo u jednakim 
mese~nim ratama u roku od 144 meseca,fizi~kom licu-investitoru individualnog stambenog objekta i objekta iz stava 1. 
ta~ka 2. ~lana 8. ove Odluke, s tim da mese~na rata ne mo`e biti ni`a od 5% prose~ne neto zarade na nivou Republike 
Srbije, prema zvani~ni~nim statisti~kim podacima; 
  2.prvu ratu u visini od 20% obra~unate naknade na dan zakqu~ewa ugovora,a preostali deo u jednakim 
mese~nim ratama u roku od 36 meseci, svim investitorima objekata koji nisu navedeni u  stavu 3. ta~ka 1.ovog ~lana,s tim da 
mese~na rata ne mo`e biti ni`a od 20%prose~ne neto zarade na nivou Republike Srbije, prema zvani~ni~nim statisi~kim 
podacima.  
   Preostali deo iznosa naknade iz stava 3. ta~ka 1. i 2. ovog ~lana, uskla|iva}e se mese~no prema zvani~nom 
podatku rasta cena na malo. 
 
  Ukoliko investitor pla}a naknadu u ratama, u periodu do 12 meseci, sti~e pravo na umawewe  od 15% od 
obra~unate naknade. Ovako obra~unatu investitor je du`an da plati na slede}i na~in: 
  - prvu ratu u visini od 10% utvr|ene naknade na dan zakqu~ewa ugovora; 
  - preostali deo obra~unate naknade u 11 jednakih mese~nih rata. Preostali iznos naknade uskla|iva}e se 
mese~no prema zvani~nom podatku rasta cena na malo. 
 

^lan  20. 
  Radi obezbe|ewa pla}awa, pri zakqu~ewu ugovora, investitor je obavezan da: 
  1. Za fizi~ka lica obezbedi menicu potpisanu od strane dva kreditno sposobna `iranta, ili upis 
hipoteke na bezteretnoj nepokretnosti u  korist Javnog preduze}a "Direkcija za izgradwu" U`ice. 
  1.1. Vlasnik individualnog stambenog objekta izgra|enog, odnosno rekonstruisanog bez gra|evinske 
dozvole potpi{e zalo`nu izjavu da pristaje na ukwi`ewe zalo`nog prava - hipoteke prvog reda na tom objektu u korist 
Javnog preduze}a "Direkcija za izgradwu" U`ice (u daqem tekstu Direkcija), kojom neopozivo i bezuslovno priznaje 
potra`ivawe Direkcije po zakqu~enom ugovoru i dopu{ta da Direkcija svoje potra`ivawe izmiri putem izvr{ewa iz 
zalo`ene nepokretnosti. Potpis hipotekarnog du`nika na ovoj izjavi mora biti overen kod nadle`nog suda. Tro{kovi 
overe potpisa na izjavi i upisa hipoteke padaju na teret investitora. 
 
  2. Za pravna lica obezbedi i dostavi odgovaraju}u garanciju banke, odnosno ustanovqenu hipoteku u korist  
Diekcije. Tro{kove upisa hipoteke snosi investitor. 
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^lan  21. 
  Investitor je obavezan, uz prijavu za izvo|ewe radova, nadle`nom organu za izdavawe odobrewa za 
izgradwu podneti dokaz (ugovor sa Direkcijom) o ure|ivawu odnosa u pogledu pla}awa naknade za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta. 
 
IV OSTALO  GRA\EVINSKO ZEMQI[TE 

^lan  22. 
  Lice kome je ostalo gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini dato u zakup, osim naknade za ure|ivawe 
javnog gra|evinskog zemqi{ta i zakupnine pla}a i naknadu za ure|ivawe ostalog gra|evinskog zemqi{ta u skladu sa ovom 
Odlukom. 
  Naknada za  ure|ivawe ostalog gra|evinskog zemqi{ta, ~ije se ure|ivawe mo`e vr{iti na osnovu 
programa koji na predlog Direkcije donosi Skup{tina op{tine U`ice, utvr|uje se tim programom na osnovu predra~una 
tro{kova ure|ivawa tog zemqi{ta. 
  Do dono{ewa programa iz stava 1. ovog ~lana naknada za ure|ivawe ostalog gra|evinskog zemqi{ta 
obra~unava se na osnovu predra~una stvarnih tro{kova lokacije koji vr{i Direkcija. 
 
V  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan  23. 
  Predmeti koji su zapo~eti a nisu okon~ani do dana stupawa na snagu ove Odluke, okon~a}e se po odredbama 
ove Odluke. 
  Investitor koji je do dana stupawa na snagu ove Odluke zakqu~io sa Direkcijom ugovor o ure|ivawu 
gra|evinskog zemqi{ta na rate, a posledwa rata nije dospela za naplatu mo`e regulisati svoje preostale obaveze  po 
odredbama ove Odluke  s tim {to je obavezan da zakqu~i aneks ugovora u roku od {est meseci od dana stupawa na snagu ove 
Odluke. 

^lan  24. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 418-00003/03 od  17. oktobar 2003.godine 

 

        
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
77. На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 47/03) и члана 28. Статута Општине Ужице 

(''Сл. лист Општине Ужице'', број 8/91, 9/92, 2/93 и 8/97), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 17. октобра 2003. године, 
доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИВРЕМЕНИМ  ПРАВИЛИМА  ГРАЂЕЊА  ГАСОВОДА 

 
I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

  Овим правилником утврђују се привремена правила грађења и реконструкције гасовода док се не донесе 
урбанистички план а ради добијања Акта о урбанистичким условима. 

 
Члан 2. 

  Општа правила урбанистичке регулације, у смислу овог правилника, представљају скуп међусобно зависних 
елемената за формирање трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила за формирање акта о урбанистичким 
условима и давања одобрења за изградњу која се примењују и када важећи просторни или урбанистички план не садржи те елементе. 

Члан 3. 
  Ако просторни или урбанистички план није донет, или ако просторни или урбанистички план нема довољно 
елемената за формирање трасе у складу са општим правилима утврђеним овим правилником, актом о урбанистичким условима могу 
се утврдити правила за изградњу гасовода. 
 

 Члан 4. 
  Одредбе овог правилника односе се на: 

- изградњу гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара, 
- изградњу гасовода од челичних цеви за радни притисак до 13 бара. 

 
Члан 5. 

  Саставни делови гасовода су: мерно регулицаоне станице, арматуре, уређаји катодне заштите, цевоводи, 
телекомуникациона мрежа која служи за потребе гасовода, остала пратећа опрема као и одређени простор дуж гасовода. 
 
II  ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Члан 6. 
  Привремена правила за изградњу гасовода садрже графички и текстуални део. 
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Члан 7. 
  Привремена правила за изградњу гасовода примењују се на целој територији општине Ужице. 

 
Члан 8. 

  Гасовод  се мора трасирати тако да: 
� не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта; 
� да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 
� да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 
� да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 

 
Члан 9. 

  Гасовод трасирати уколико је то могуће у зеленом појасу у оквиру регулативе саобраћајнице, или у тротоарима. 
  Полагање гасовода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са посебним 
мерама заштите. 
  Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити границом катастарских парцела уз 
сагласност власника, односно корисника парцела. 
 
III УСЛОВИ И ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКОГ ГАСОВОДА 
 

1. ПОЛАГАЊЕ ГАСОВОДА 
Члан 10. 

                     Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак гаса. На територији индустријских 
предузећа гасоводи се по правилу воде надземно. 
                    Код гасовода укопаних, минимална дубина укопавања мора бити 0.8 м. На краћим деоницама може се дозволити дубина 
укопавања мања од  0.8 м али не испод 0.6 м. 
                   Када се гасовод поставља на каменитим тeренима може се дозволити мања дубина укопавања од предвиђене или не плиће 
од 0.5 м.           

Под дубином укопавања подразумева се минимално растојање између спољне површине цеви и нивоа терена. 
 

Члан 11. 
      На неравним теренима (ван саобраћајница), на којима постоје канали за отицање, јаркови и слично, потребно је одржати 

константан нагиб гасовода. 
                  Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од спољне ивице одводног канала, 
ножице усека или насипа мора бити минимално 1.0 м. 
                 У изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не сме бити мања од 0.8 м. У таквим 
случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине зида гасовода за 25% од прорачунске дебљине, или уместо тога постављање 
гасовода у заштитну цев. 
                 У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину прописану у претходном ставу, дубина 
укопавања од 0.6 м  може се дозволити само ако се предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или на 
неки други одговарајући начин.  

Члан 12. 
                Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) у зависности од притиска 
износе:  

Притисак гаса у гасоводу (бар) Минимално дозвољено растојање (м) 
до 1.05 
1.05 – 7 
7 – 13 

1.0 
2.0 
3.0 

 Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији 
материјал, постављање гасовода у заштитну цев, итд.). 

Члан 13. 
                     Минимално дозвољено растојање (м) при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим гасоводом, техничким 
инфраструктурама и др. износи: 

 Укрштање Паралено вођење 
Гасоводи међусобно 
Од гасовода до даљинских топлодалековода, 
водовода и канализације 
Од гасовода до проходних канала топлодалековода 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
електричних каблова 
Од гасовода до телефонских каблова 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 
Од гасовода до бензинских пумпи 
Од гасовода и шахтова и канала 
Од гасовода до високог зеленила 

0.2 
 

0.2 
 

0.5 
 

0.3 
0.3 

 
2.0 
- 

0.2 
- 

0.6 
 

0.3 
 

1.0 
 

0.6 
0.5 

 
0.6 
5.0 
0.3 
1.5 
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Члан 14. 
                        Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским водовима износе: 
    Минимално дозвољена раздаљина од осе гасовода (м) 

Називни напон (kV) Од осе стуба 
Паралелно вођење 

До темеља стуба 
Укрштање 

До 1 
1 – 10 
10 - 35  
> 35 

1.0 
5.0 
8.0 
10.0 

1.0 
5.0 
10.0 
10.0 

 
Члан 15. 

                      Хоризонтална минимална дозвољена растојања уграђене арматуре у гасоводу до високонапонских електричних водова 
износе: 

            
Називни напон (kV) Минимална дозвољена раздаљина уградње арматуре 

(м) 
1 – 35 
> 35 

Телефонски водови 

25 
100 
10 

 
Члан 16. 

                   Надземно полагање гасовода дозвољено је само у кругу индустријских предузећа као потрошача. 
 Изузетно вођење гасовода може се дозволити и ван круга индустријских предузећа, по одобрењу надлежних органа. 
 Надземно полагање гасовода пре улаза у мерно регулациону станицу потрошача, дозвољено је само у изузетним 
случајевима, и то на кратким деоницама, при чему ти делови гасовода морају бити заштићени од оштећења услед аутомобилског и 
колског саобраћаја или од сличних узрока. Обезбеђење се изводи израдом погодне ограде или постављањем гасовода на сигурносну 
раздаљину од могућег узрока оштећења. 

Члан 17. 
                 Минимална висина полагања надземних гасовода до доње ивице гасовода мора бити: 

� На местима пролаза људи     2.2 м 
� На местима где нема транспорта и пролаза људи  0.5 м 
� На местима пролаза не електрификоване индустријске  

                              железничке пруге – од горње ивице шине   5.6 м 
� На местима електрификованих индустријских  

 железничких пруга     7.1 м 
Члан 18. 

                  Хоризонтално растојање од ближе ивице надземних гасовода положених на стубовима, до зграда и објеката, морају бити 
већа или једнака следећим вредностима: 
         
 

Зграде и објекти Растојање (м) 
1. Складишта и зграде са производима који по 

опасностима од пожара спадају у више 
категорије 

� Гасовод до 7 бара 
� Гасовод од 7 до 13 бара 

2.  Складишта и израде са производима који по 
опасностима од пожара спадају у ниже 
категорије 

� Гасовод до 7 бара 
� Гасовод од 7 до 13 бара 

3. Стамбене пословне зграде 
4. Ближа шина железничке пруге 
5. Ивични камен, ивица рова или подножја насипа 

пута  
6. Подземне инсталације (водовод, канализација, цеви 

за топли-фикацију, подземни блокови 
електричних и телефонских каблова), рачунајући 
од краја темеља стуба гасовода           

7. Ограда откривеног електро-енергетског разводног 
постројења и трансформаторске станице 

8. Места испуштања растопљеног метала и извора 
отвореног пламена 

9. Ваздушна линија електричних водова 

 
 

5.0 
10.0 

 
 

2.0 
5.0 
2.0 
3.0 

 
1.5 

 
 
 
 
 

1.0 
 
 

10.0 
 

10.0 
не мања од висине стуба електродалековода + 3 м 
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Члан 19.  
                     Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при њиховом мимоилажењу морају бити: 

 -  до цевовода – при пречнику до NV 300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 100 мм, при пречнику 
гасовода изнад           NV 300 не мање до 300 мм, 

 -  до ваздушних линија електричних водова, при највећем угибу ових:   
 Напон у (кV) 
 До 1   не мање од 1 м 
 1 – 35   не мање од 3 м 
 35-110   не мање од 4 м 
 до 380   не мање од 6 м 
 

Члан 20. 
                        Угао укрштања електричних водова и гасовода не сме бити мања од 30°. Није дозвољено укрштање гасовода са 
електричним водовима на месту кабловских спојница – муфова. Кабловске спојнице морају на местима укрштања бити удаљене 
најмање 2 м. 
                       При мимоилажењу надземних гасовода са ваздушним  линијама  електричних водова, електрични водови морају да 
пролазе изнад гасовода, при чему се изнад гасовода поставља заштитна мрежа, а гасовод се мора уземљити. 
                      При одређивању најмањих вертикалних и хоризонталних растојања између ваздушних електричних водова и гасовода, 
ограде које се постављају изнад њих у виду галерије, решетки или платформи сматрају се као делови гасовода.  
 

Члан 21. 
                     На надземним гасоводима није дозвољено постављање никаквих арматура или других уређаја, на растојању мањем од 10 
м са обе стране места укрштања гасовода са електричним водовима. 
                    Ако се надземни гасовод не обезбеђује самокомпезацијом, морају се поставити компезатори. Постављање телескопских 
компезатора није дозвољено.  

Члан 22. 
                   При полагању гасовода на стубове, затворени спојеви морају бити удаљени од стубова најмање 300 мм код гасовода са 
пречником до NV 200 и најмање 500 мм код гасовода са пречником преко NV 200. Уздужни шавови се морају налазити изнад стубова 
са видљиве стране. 
                  На местима где одваја крак за потрошаче, морају се поставити запорни органи.    
                  Арматура постављена на гасоводу мора бити лако доступна за ремонт. 
 

Члан 23. 
                  Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрека могу бити подводни и надводни. 
                  Минимална растојања по хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека и мостова износе: 

Растојање од гасовода до моста 
Карактеристика прелаза и мостова Узводно од моста Низводно од моста 
Преко непловних река и канала. 
Све врсте мостова 

 
20 

 
20 

 
Члан 24. 

                     Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене конструкције. Гасоводи се могу полагати и 
на бранама и другим хидротехничким објектима, уколико се добије сагласност од организације у чијој се надлежности објекат налази.  
                    Гасоводи који се полажу на мостовима морају бити изведени од челичних бешавних цеви за пречнике мање од NV 300, а 
од шавних цеви за пречнике веће од  NV 300, с тим да се обезбеди одговорајућа компезација. 
                    Гасоводи који се вешају за конструкцију моста, морају бити постављени тако, да искључи могућност нагомилавања гаса у 
конструкцији моста (у случају испуштања гаса). 
                    Гасоводи постављени преко металних и армирано бетонских мостова, брана и других хидротехничких објеката, морају 
бити електрично изоловани од металних делова тих објеката. 
 
2.    УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНА ВОЂЕЊА ГАСОВОДА СА ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРУГАМА И ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

 
Члан 25. 

                     Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се гасовод 
укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини. 
                   За укрштање гасовода са железничком пругом или јавним путем потребна је сагласност одговарајуће организације. 
                  Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима и железничким пругама, исти мора бити 
заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча или друга одговарајућа заштита). 
 

Члан 26. 
                 При укрштању гасовода са железничким пругама, гасовод се по правилу води под углом од 90° у односу на осу колосека. 
Изузетно тај угао се може смањити до угла од 75°, уз документовано образложење. 
      При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 90° у односу на осу јавног пута. 
Уколико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла од 60°. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 60° 
може се дозволити само изузетно уз документовано образложење. 
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Члан 27. 
                     Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1.5 м рачунајући од горње ивице 
заштитне цеви до горње ивице прага. 
                     Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и раскрснице. 

Минимална раздаљина укрштања од наведених места изоси 10 м. 
                     Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне 
површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура ''заштитни слој'' између 
коловозне конструкције и заштитне цеви или горње површине бетонске плоче канала дебљине 0.3 – 0.5 м (у зависности од ктаегорије 
саобраћајнице). 
                     Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, плоче и др, не сме бити мања од 1.0 м. 
 
IV   МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ 

Члан 28. 
                       Регулација и снижење притиска гаса са вредности притиска који влада у гасоводу, на жељену вредност која омогућава 
његово коришћење код појединих потрошача, обавља се у мерно-регулационим станицама (у даљем тексту: МRS). 

У зависности од висине притиска гаса на улазу, МRS се деле на две групе: 
- МRS са улазним притиском до 7 бара 
- МRS са улазним притиском од 7 до 13 бара 
 

Члан 29. 
                    MRS се по правилу смештају у посебно грађеним зградама или металним орманима на посебним темељима, на 
растојањима од објеката и других инфраструктура, која износе: 
      Најмање хоризонтално растојање (м) 
Улазни притисак у MRS 
(бар) 

До зграда и других 
објеката 

До железничких пруга  
(ближа шина) 

До надземних 
електроводова 

До 7 10 10 1.5 пута висина стуба 
 

Члан 30. 
                   MRS са улазним притиском до 7 бара могу се инсталирати у кругу индустријског потрошача у дозиданим просторијама до 
зграде у којима се налазе незапаљиви материјали.  
                  MRS са улазним притиском од 7 до 13 бара могу се поставити у дозиданим просторијама зграда, у којима се због 
технологије производње захтева коришћење гаса са притиском изнад 7 бара. 
                  У кругу индустријског предузећа MRS се могу поставити и на отвореном простору, у ком случају се мора поставити ограда, 
као и надстрешница ради заштите уређаја MRS од атмосферског утицаја. 
                 Овако постављене MRS морају задовољити услове сигурносних удаљења од осталих објеката и структура наведених у члану 
29. овог правилника 
 

Члан 31. 
                Код топлана и енергана смештених у посебним зградама, дозвољава се постављање MRS са улазним притисцима до 7 бара у 
просторијама које су сазидане до ових зграда. 
 

Члан 32. 
                Простор на коме се подиже MRS мора бити ограђен металном мрежом или неком другом врстом ограде. 

Ограда мора испуњавати следеће услове: 
- између ограде и спољних зидова MRS мора постојати заштитна зона од најмање 2 м; ограда не сме бити нижа од 

1.5м; 
- улаз у MRS као и у ограђен простор мора бити обезбеђен вратима која се отварају на спољну страну, чије су 

димензије најмање 0.8 х 2.0 м, са бравом која се не закључава аутоматски, 
- уколико је опрема MRS постављена на отвореном простору најмање растојање између опреме и ограде мора бити 

10м.  
 
V    ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 
  Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Ужице''. 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-27/03, 17. октобар 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 

78. На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр. 47/03) и члана 28. Статута Општине Ужице 
('' Сл. лист Општине Ужице'', 8/91, 9/92, 2/93 и 8/97), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној  17. октобар 2003. године, 
доноси 
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П Р А В И Л Н И К  
О ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 10/0,4 кV и 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА 1 кV и 10 кV 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
  Овим правилником утврђују се привремена правила грађења, реконструкције и повећања капацитета 
трансформаторских станица 10/0,4 кV (у даљем тексту: ТС 10/0,4 кV) и електроенергетских водова 1 кV и 10 кV.  
 

Члан  2. 
  Правила утврђена овим правилником дефинишу начин постављања објеката ТС 10/0,4 кV и електроенергетских 
водова 1 кV и 10 кV, и представљају основ за издавање одобрења за градњу по члану 88. или  пријаве радова по члану 97. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 47/03).  

Члан 3. 
  Привремена правила грађења примењиваће се на подручју општине Ужице. 
 

Члан 4. 
  Правилником се дефинишу привремена правила грађења за  ТС 10/0,4 кV и електроенергетских водова 1 кV и 10 
кV, за следеће типове блокова, насеља или зона: 

1. блокови претежно колективног становања; 
2. мешовити блокови; 
3. блокови индивидуалног становања; 
4. приградска насеља; 
5. зоне привредне делатности; 
6. градске зоне које представљају просторно-културно-историјску целину; 
7. зоне зелених јавних површина; 
8. сеоске зоне; 
9. зоне викенд кућа за одмор. 

 
 
II ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

Члан 5. 
  У блоковима претежно колективне градње ТС 10/0,4 кV  могу се градити у оквиру објеката или на слободном 
простору у оквиру блока. 
  У оквиру блока ТС 10/0,4 кV  може се градити као подземни или надземни објекат. 
                        Надземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV  може бити монтажни или зидани.  
   Објекти из става 1. овог члана у оквиру објеката и подземни могу се градити на основу пријаве радова. Објекти ТС 
10/0,4 кV  на слободном простору у оквиру блока, могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 6. 
  Мешовитим блоковима ТС 10/0,4 кV  могу се градити у оквиру објеката, у зеленим површинама или на слободном 
простору у оквиру блока. 
  У оквиру блока ТС 10/0,4 кV  могу да се граде као подземни или надземни објекти.  
  Надземни објекти за смештај ТС 10/0,4 кV  могу бити монтажни или зидани. 
  ТС 10/0,4 кV  у оквиру објекта и подземни објекти могу се градити на основу пријаве радова, а објекти ТС 10/0,4 кV  
у зеленим површинама и на слободном простору у оквиру блока могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 
 

Члан 7. 
                          У блоковима индивидуалног становања ТС 10/0,4 кV  могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или 
на јавној површини.  
  У оквиру блока ТС 10/0,4 кV  може се градити као приземни објекат или стубна трафостаница. 
  Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV  може бити монтажни или  зидани.  
  ТС 10/0,4 кV  у оквиру објекта могу се градити на основу пријаве радова, а објекти ТС на грађевинској парцели и на 
јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 

 
Члан 8. 

  У приградским насељима ТС 10/0,4 кV  могу се градити у оквиру објеката, на грађевиснкој парцели или на јавној 
површини. 
  У оквиру насеља ТС 10/0,4 кV  могу се градити као приземни  објекти или стубна трафостаница.  
  Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV  може бити монтажни  или зидани. 
  ТС 10/0,4 кV  у оквиру објекта могу се градити на основу пријаве радова, а објекти ТС на грађевинској парцели и на 
јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
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Члан 9. 
  У зонама привредне делатности ТС 10/0,4 кV  могу се градити у објекту у оквиру комплекса појединачних 
корисника, на слободном простору у оквиру комплекса појединачних корисника или на јавној површини. 
  У оквиру зоне ТС 10/0,4 кV  могу се градити као приземни објекат или  стубна трафостаница.  
  Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV  може бити монтажни или зидани.     
   ТС 10/0,4 кV  у објекту, као и на слободном простору у оквиру комплекса појединачних корисника може се градити 
на основу пријаве радова, а објекти ТС на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 10. 
  У зонама које представљају просторно-културно-историјску целину ТС 10/0,4 кV  могу се градити уз одобрење 
надлежног Завода за заштиту споменика културе.  
  ТС 10/0,4 кV  могу да се граде на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 11. 
  У зонама зелених јавних површина ТС 10/0,4 кV  граде се као подземни а у изузетним случајевима као приземни 
објекти. 
  ТС 10/0,4 кV  могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 12. 
  У сеоским зонама ТС 10/0,4 кV  могу се градити у оквиру објеката на грађевинској парцели или на јавним 
површинама.  
  ТС 10/0,4 кV  могу се градити као приземни или стубна трафостаница. 
  Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV  може бити монтажни  или зидани. 
  ТС 10/0,4 кV  у оквиру објекта може се градити на основу пријаве радова, а објекти ТС на грађевинској парцели и 
на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 13. 
   У зонама викенд кућа за одмор ТС 10/0,4 кV  могу се грaдити на грађевинској парцели или на јавној површини.  
  ТС 10/0,4 кV  могу се градити као приземни објекти или стубне трафостанице. 
  Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 кV  може бити монтажни  или зидани. 
  Објектни ТС 10/0,4 кV  могу се градити на основу одобрења за градњу. 

 
Члан 14. 

  Зидани или монтажни објекат  ТС 10/0,4 кV  је површине до 25 м2 , зависно од типа и капацитета. ТС 10/0,4 кV  се 
не ограђују и немају заштитну зону. 
  Типски монтажни објекат ТС 10/0,4 кV  приказан је у графичком делу правила грађења, која су саставни део овог 
правилника. Објекти се могу поставити на основу пријаве радова.  
 

Члан 15. 
  За ТС 10/0,4 кV   прописан је максимални ниво буке од 30 db дању и 35 db ноћу.  
  Зидови ТС 10/0,4 кV треба да буду са уграђеним звучно-изолационим материјалом који ће ограничити ниво буке.  
  Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија услед изливања трансформаторског 
уља, потребно је испод трансформатора изградити каде или јаме за скупљање уља. 
 

Члан 16. 
  До ТС 10/0,4 кV  (подземне, приземне или стубне) потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 2,5 м 
до најближе јавне саобраћанице за приступ теренског возила.  

Члан 17. 
  За постављање ТС 10/0,4 кV  у постојећи објекат потребно је прибавити сагласност власника, односно корисника 
станова или пословног простора. За прислањање ТС 10/0,4 кV уз постојећи објекат  потребно је прибавити сагласност власника, 
односно корисника станова или пословног простора чији се прозорски отвори налазе на страни зграде уз коју се поставља ТС.  
 

Члан 18. 
  Уколико се ТС 10/0,4 кV  гради на јавној површини у зони раскрснице, њен положај мора бити такав да не угрожава 
прегледност, безбедност и конфор кретања свих учесника у саобраћају.  
 

Члан 19. 
  До ТС 10/0,4 кV  у блоковима индивидуалног становања, зонама привредне делатности, приградским насељима, 
селима и зонама викенд кућа за одмор могуће је изградити прикључне 1  кV и 10 кV – не  електроенергетске водове у виду подземних 
и надземних водова, а у блоковима претежно колективног становања, мешовитим блоковима, зонама које представљају просторно – 
културно – историјску целину и зонама зелених јавних површина, могуће је прикључне водове изградити само у виду подземних 
електроенергетских водова.  

Члан 20. 
  Типске објекте позиционирати тако да се на најбољи начин уклопе у околни амбијент. Код зиданих објеката 
избором фасадних материјала, текстура и боја максимално се уклопити у околни амбијент. 
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Члан 21. 
  Подземни  електроенергетски водови  1  кV и 10 кV полажу се испод јавних површина (испод тротоарског простора, 
изузетно испод коловоза саобраћајница, испод слободних површина, испод зелених површина) и грађевинских парцела, уз сагласност 
власника, односно корисника. 
  Подземни   електроенергетски водови  1  кV и 10 кV постављају се у ров минималне дубине 0,8 м, ширине у 
зависности од броја каблова (за један кабл ширине 0,4 м, а за  пет каблова ширине 0,95 м). Каблови се полажу благо вијугаво због 
компензације слегања тла и температуре. Каблови се полажу у слоју постељице од песка или ситно зрнасте земље дебљине 0,2 м.  
  На свим местима где се могу очекивати већа механичка напрезања тла или постоји евентуална могућност 
механичког оштећења кабловских водова, електроенергетски водови  1  кV и 10 кV полажу се искључиво кроз кабловску канализацију 
или кроз заштитне цеви. Кабловска канализације се примењује на прелазима испод коловоза улица, путева, железничких пруга, 
колских пролаза  и др. 

Члан 22. 
  Надземни електроенергетски водови постављају се на стубове. 
  Стубови се постављају на јавним површинама или на грађевинским парцелама уз писану сагласност власника, 
односно корисника парцеле.  
 

Члан 23. 
  Код пројектовања и изградње  ТС 10/0,4 кV  и електроенергетских водова  1  кV и 10 кV  обавезни су поштовање и 
примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.  
 
III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу Општине Ужице''. 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 бroj 350-27/03, 17. октобар 2003. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

 

79. На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр. 47/03) и члана 28. Статута Општине Ужице 
('' Сл. лист Општине Ужице'', 8/91, 9/92, 2/93 и 8/97), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 17. октобра 2003. године, 
доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 

ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  Овим правилником утврђују се привремена правила грађења и реконструкције водовода и канализације и 
хидротехничких објеката до доношења урбанистичког плана, а ради добијања акта о урбанистичким условима. 
 

Члан 2. 
  Привремена правила грађења, у смислу овог правилника, представљају скуп међусобно зависних елемената за 
формирање трасе, међусобног положаја, дубине укопавања, као и других правила за формирање акта о урбанистичким условима и 
давања одборења за изградњу која се примењују и када важећи просторни или урбанистички план не садржи те елементе. 
 

Члан 3. 
  Ако просторни или урбанистички план није донесен, или ако просторни или урбанистички план нема довољно 
елемената за формирање трасе у складу са општим правилима урбанистичке регулације, актом о урбанистичким условима могу се 
утврдити правила за изградњу водовода и канализације. 
II   ПРИВРЕМЕНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ    
      ИНСТАЛАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 
 

Члан 4. 
   Привремена правила грађења хидротехничких инсталација и објеката садрже графички и текстуални део. 

 
Члан 5. 

  Привремена правила грађења хидротехничких инсталација и објеката примењује се на целој територији општине 
Ужице.       

ЦЕВИ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 6. 
  Водовод и канализација морају се трасирати тако да се:  
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� не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта; 
� подземни простор и грађевинска површина рационално  користе; 
� поштују  прописи који се односе на друге инфраструктуре; 
� води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама и др. 

 
Члан 7. 

  Водовод се трасира једном страном коловоза, супротном од фекалне канализације, на одстојању 1,0 м од ивичњака. 
  Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза или изузетно због постојећих инсталација или попречних 
падова коловоза, једном страном коловоза на одстојању 1,0 м од ивичњака, у ком случају је фекална канализација трасирана осовином. 
  Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других објеката, не сме 
бити мање од 2,5 м. 
  Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и телефонски каблови) при 
укрштању не сме бити мање од 0,5 м.  

При укрштању тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих  а испод електричних каблова. 
Полагање водовода и канализације у тротоару може се дозволити само изузетно, уз документовано образложење и 

са посебним мерама заштите.  
Уколико није могуће траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију водити границом 

катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних парцела.  
 

Члан 8. 
  На прелазу преко водотока и канала тежити да водоводне цеви буду изнад корита. У изузетним случајевима (прелаз 
испод реке, канала, саобраћајница и сл.) цеви се морају водити у заштићеној челичној цеви.  

 
Члан 9. 

  Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 м од врха цеви до коте терена, а падови према 
техничким прописима у зависности од пречника цеви. 
 

Члан 10. 
  Миминално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 м. 
  Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама, износи:   

� међусобно водовод и канализација   0,4 м 
� до гасовода     0,3 м 
� до топловода     0,5 м  
� до електричних каблова    0,5 м  
� до телефонских каблова    0,5 м 

 
Члан 11. 

  Минимални пречник водоводне цеви на одређеној локацији одређује ЈКП ''Водовод'', али треба тежити да у свим 
улицама буде минимално Ø 100 мм због противпожарне заштите објеката. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему.  

 
Члан 12. 

  За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 мм обавезни су одвојци са затварачем и шахтом на уличној 
цеви.  

Члан 13. 
  Кроз ревизионе штахте и друге објекте канализације није дозвољен пролаз водоводних цеви. 

 
Члан 14. 

  Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø 200 мм, а кућног прикључка Ø 150 мм. 
  Падови цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу са техничким прописима ЈКП '' Водовод''. 

 
Члан 15. 

  За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације јер је у нашем граду сепарациони 
систем канализације. 

Члан 16. 
  Минимални пречник атмосферске уличне канализације је Ø 300 мм а дубине и падови према прописима из ове 
области, у складу са техничким условима ЈКП ''Водовод''. 
  Минимални кућни прикључци износе Ø 300 мм.  
 

Члан 17. 
  Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме извршити уз услове и сагласност 
ЈКП ''Водовод''. 

Члан 18. 
  За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се сливници са таложницима. Минимално 
растојање сливника је              50 -100 м  за мале падове саобраћајница, односно око 30 м за саобраћајнице са великим нагибом. 
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Члан 19. 
  Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријских локација и сл.), обавезно је 
предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре испуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску 
канализацију. Димензије сепаратора зависе од зауљене површине локације и утврђују се у складу са прописима из ове области. 
 

Члан 20. 
  Испуштање атмосферске канализације у реципијент врши се обавезно уградњом уставе (жабљег поклопца) на 
испусту, да би се спречило плављење узводних насеља. 

Члан 21. 
  На канализационој мрежи од сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном смислу, промене 
пречника цеви, као и на правим деоницама на одстојању приближно 50 м, постављају се ревизиони силази. 
 

Члан 22. 
  Црпне станице за воду и за канализацију постављају се у непосредној близини саобраћајница, на грађевинској 
парцели предвиђеној само за те сврхе. 
  Габарити црпних станица одређују се у зависности од протока садржаја, капацитета, типа и броја пумпи. Величина 
грађевинске парцеле за станице одређује се у зависности од зона заштите и обезбеђује се ограђивањем. 

 
Члан 23. 

  Зона непосредне заштите око резервоара, црпних станица, инсталација за поправак квалитета воде, комора за 
прекид притиска и дубоко бушених бунара, обухвата најмање 10 м од објекта. 
  Зона непосредне заштите се обезбеђује ограђивањем и може се користити само као сенокос.  
 

Члан 24. 
  Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви. У појасу заштите није 
дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 
 

Члан 25. 
  Уколико у близини објеката непостоји изграђена градска фекална канализација, отпадне воде из објекта прикључују 
се у водонепропусне јаме од водонепропусног бетона како би се спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. 
  Учесталост пражњења јаме од стране ЈКП ''Биоктош'', врши се по потреби  а најмање једном у месец дана, на основу 
уговора о одржавању и пражњењу. 
  Димензионисање и изградња се морају извести у складу са прописима  за ову врсту радова.  
 

Члан 26. 
  У деловима града где постоји изграђена фекална канализација, објекти се морају прикључити на њу у складу са 
техничким условима ЈКП ''Водовод''.  
  У наведним деловима града, забрањује се употреба пољских нужника и септичких јама.   
 

Члан 27. 
  Положај санитарних уређаја (сливници, нужници и др.) не може бити испод коте нивелете улица, ради заштите 
објеката од успора фекалне канализације из уличне мреже.  Изузетно, може се одобрити прикључење наведених објеката на градску 
мрежу фекалне канализације уз услове заштите прописане техничким условима ЈКП ''Водовод''.  Наведене уређаје уграђује корисник и 
они су саставни део кућних инсталација а евентуалне штете на објекту сноси власник, односно корисник.  
   

Члан 28. 
  Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или канализације.  
  Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод, топловод и  сл.), не 
може обављати радове којима се омета пружање комуналних услуга. 
 

Члан 29. 
  Постављање подземних инсталација водовода и канализације испод зелених површина врши се на растојању од 
минимално 2,0 м од постојећег засада, а уз одобрење општинског органа за раскопавање и обавезу враћања површине у првобитно 
стање.  

Члан 30. 
  Водомер се смешта у посебно изграђен шахт и мора испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме 
квалитета које одређује ЈКП ''Водовод''. Положајно, водомерни шахт постављати максимално 2,0 м од регулационе линије.  
 

Члан 31. 
  Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализаија, прикупљене атмосферске воде са локације 
могу се упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације.  
  Забрањена је изградња понирућих бунара. 
 

Члан 32. 
  Противпожарна заштита у насељима омогућава се изградњом противпожарних  хидраната на водоводној мрежи. 
Цеви противпожарне заштите су минималног пречника 100 мм  у прстенастом систему. Изузетно се дозвољавају слепи кракови 
цевовода до 180 м. 
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  Хидранти пречника 80 мм или 100 мм  постављају се на максималној удаљености од 80 м, тако да се пожар на 
сваком објекту може гасити најмање са 2 хидранта.   
  Удаљеност хидраната од објекта износи најмање 5 м  а највише 80 м. 
 

Члан 33. 
  Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак недовољан (мин. 2,5 бара), 
предвиђају се уређаји за повишење притиска.   Уређај се поставља у објекат који се штити  од пожара или у посебно изграђен објекат, 
у складу са прописима из ове области. 
 

Члан 34. 
  Забрањено је извођење физичке резерве градске водоводне мреже са мрежама другог изворишта, као што су 
хидрофори, бунари, пумпе и сл. 
 

Члан 35. 
  За пројектовање и изградњу хидротехничких инсталација ван граница генералног урбанистичког плана, важе исте 
одредбе као и у градској зони, осим да се положајно цеви смештају у банкини (путно земљиште) асфалтираних и неасфалтираних 
путева, водећи рачуна о међусобном одстојању и укрштању са осталим инсталацијама, уз сагласност ЈКП ''Водовод''. Уколико 
наведени услов није могуће остварити, цеви постављати границом катастарских профила, и писмено одобрење оба власника међних 
парцела.  

Члан 36. 
  Код пројектовања већих инфраструктурних објеката (постројења за захват чисте воде, постројења за пречишћавање 
отпадних вода, резервоара, колектора, дистрибутивних цевовода и др.), неопходно је извршити консултације са стручном службом 
ЈКП ''Водовод''. 
 

Члан 37. 
  Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из 
ове области. 
 

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 
 

Члан 38. 
  Град Ужице штити од поплава за ранг вода  Q 1%   , а друге објекте и површине у складу са водопривредном 
основом. 

Члан 39. 
  Пројекте регулације река радити у функцији заштите обала. 
 

Члан 40. 
  У инундационом подручју је забрањена свака градња, осим спортских терена без ограда и трибина (партерни 
објекти).  

Члан 41. 
  Грађевинска линија објеката високоградње од ивице регулисаног корита за велику воду је на удаљености 
минимално од 3 м. Дозвољава се изградња саобраћајница, приступних путева, пешачких и бициклистичких стаза и на мањој 
удаљености а у неким случајевима и по круни одбрамбеног насипа, али уз претходне консултације и сагласности са ЈВП ''Србијаводе''.  

Члан 42. 
  Сви индрустријски објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде пре испуштања у градску 
канализацију, чиме ће се испоштовати ниво квалитета канализације при упуштању у реципијент.  
 

Члан 43. 
  Јавне чесме на територији Општине морају бити уређене а квалитет воде се мора редовно контролисати од стране 
Завода за заштиту здравља. 
 

Члан 44. 
  Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Ужице''. 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-27/03, 27. октобар 2003. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
 

 
80. На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр. 47/03) и члана 28. Статута Општине Ужице 

('' Сл. лист Општине Ужице'', 8/91, 9/92, 2/93 и 8/97), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 17. октобра 2003. године, 
доноси 
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П Р А В И Л Н И К 
О ПРИВРЕМНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА ФИКСНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
  Овим правилником утврђују се привремена правила грађења и реконструкције фиксне телекомуникационе мреже, и 
то: истурених претплатничких јединица, транспортне мреже, приступне мреже, телефонских централа (у даљем тексту: ТЦ) и 
кабловских дистрибутивних система (у даљем тексту: КДС).  
 

Члан 2. 
  Правилником се дефинишу начин постављања објеката из члана 1. овог правилника, односно радио-релејних 
система (у даљем тексту: РР системи), изградња приступне мреже (телекомуникациона канализација, бакарни каблови, оптички 
каблови), опрема у приступној мрежи (у даљем тексту: ACCESS), опреме за бежично повезивање претплатника на фиксну 
телекомуникациону мрежу (у даљем тексту: WLL) и КДС ради издавања одобрења за градњу по члану 88. или пријаве радова по члану 
97. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 47/03.) .  
 

Члан 3. 
  У оквиру постојећег габарита и волумена објекта ТЦ – а могуће је заменити постојећу телекомуникациону опрему и 
каблове новом телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета и уградњом КДС опреме.  
 

Члан 4. 
  Привремена правила грађења примењиваће се на подручју општине Ужице. 
 

Члан 5. 
  Правилником се дефинишу привремена правила грађења за објекте из члана 1. овог правилника. 
  Привремена правила грађења дефинишу се за следеће типове блокова, насеља или зона:  

1. блокови претежно колективног становања; 
2. мешовити блокови; 
3. блокови индивидуалног становања; 
4. приградска насеља; 
5. зоне привредне делатности; 
6. градске зоне које представљају просторно-културно-историјску целину; 
7. зоне зелених јавних површина; 
8. сеоске зоне; 
9. зоне викенд кућа за одмор. 

 
 
II  ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Члан 6. 
  Објекти за смештај удаљених претплатничких јединица ACCESS опреме, концентрације приступне мреже, WLL 
опреме, ТЦ, КДС опреме (у даљем тексту: објекти за смештај телекомуникационе опреме) у блоковима претежно колективне градње 
могу се градити у оквиру објеката, на слободном простору у оквиру блока или испод јавних површина.    
  У оквиру блока објекти се могу градити као подземни или надземни објекти. 
  Надземни објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити монтажни или зидани.  
  Објекти из става 1. овог члана у оквиру објеката и испод јавних површина могу се градити на основу пријаве 
радова. Објекти на слободном простору у оквиру блока, могу се градити на основу одобрења за градњу. 

 
Члан 7. 

  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у мешовитим блоковима могу се градити у оквиру објеката, у 
зеленим површинама или на слободном простору у оквиру блока. 
  У оквиру блока ови објекти могу да се граде као подземни или надземни објекти.  
  Надземни објекти за смештај телекомуникационе опреме могу бити монтажни или зидани. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у оквиру објекта и подземни објекти могу се градити на основу 
пријаве радова, а објекти у зеленим површинама и на слободном простору у оквиру блока могу се градити на основу одобрења за 
градњу. 

Члан 8. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у блоковима индивидуалног становања могу се градити у оквиру 
објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини.  
  Објекти могу бити приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни или  зидани.  
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у оквиру објекта могу се градити на основу пријаве радова, а објекти 
на грађевинској парцели и на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 9. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у приградским насељима могу се градити у оквиру објеката, на 
грађевинској парцели или на јавној површини. 
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  Објекти у оквиру насеља могу се градити као приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни  или зидани. 
  Објекти за смештај  телекомуникационе опреме могу се градити на основу пријаве радова, а објекти на грађевинској 
парцели и на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 10. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама привредне делатности могу се градити у објекту у оквиру 
комплекса појединачних корисника, на слободном простору у оквиру комплекса појединачних корисника или на јавној површини. 
  У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат или објекат на стубу.  
  Приземни објекат може бити монтажни или зидани.     
   Објекти за смештај телекомуникационe опреме у  објекту, као и на слободном простору у оквиру комплекса 
појединачних корисника може се градити на основу пријаве радова, а објекти на јавној површини могу се градити на основу одобрења 
за градњу. 

Члан 11. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама које представљају просторно-културно-историјску целину 
могу се градити уз одобрење надлежног Завода за заштиту споменика културе.  
  Објекти могу да се граде на основу одобрења за градњу. 

 
Члан 12. 

  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама зелених јавних површина граде се као подземни а у 
изузетним случајевима као приземни објекти. 
  Објекти се могу градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 13. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у сеоским зонама могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској 
парцели или на јавним површинама.  
  Објекти у оквиру насеља могу се градити као приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни  или зидани. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у оквиру објеката могу се градити на основу пријаве радова, а 
објекти на грађевинској парцели и на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 14. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама викенд кућа за одмор могу се грaдити на грађевинској 
парцели или на јавној површини.  
  Објекти у оквиру насеља могу се градити као приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни  или зидани. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 
 
III  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
Члан 15. 

  За постављање објеката за смештај телекомуникационе опреме у  постојећи објекат, потребно је прибавити 
сагласност власника, односно корисника станова или пословног простора. 
  За прислањање објекта за смештај  телекомуникационе опреме уз постојећи објекат потребно је прибавити 
сагласност власника,  односно корисника станова или пословног простора чији се прозорски отвори налазе на страни зграде уз коју се 
поставља  телекомуникациони  објекат. 
 

Члан 16. 
  Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је површине до 50 м2 .  
  Објекат може бити ограђен ако је монтажни а зидани објекти не морају бити ограђени. Око објеката нема заштитне 
зоне. 

Члан 17. 
  До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступну пешачку стазу минималне 
ширине 1,5 м, до најближе јавне саобраћајнице. 
   

Члан 18. 
Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора имати положај такав да не угрожава прегледност, безбедност и 

сигурност кретања свих учесника у саобраћају. 
Члан 19. 

  Транспортне, приступне и КДС мреже граде се подземним и надземним водовима у блоковима индивидуалног 
становања, мешовитим блоковима, зонама привредне делатности, приградским насељима, селима и зонама викенд кућа за одмор, а у 
блоковима претежно колективног становања, зонама које представљају просторно-културно-историјску целину и зонама зелених 
јавних површина могу се градити само у виду подземних водова.        
 

Члан 20. 
Телекомуникациона канализација гради се где је већа концентрација телекомуникационих водова.  
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  Телекомуникациони водови могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију других инфраструктурних 
система, ако то одговарајући прописи дозвољавају, уз сагласност власника.   

 
Члан 21. 

  Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, КДС мреже и телекомуникационе канализације 
постављају се испод јавних површина  (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простори и 
изузетно саобраћајнице) и испод грађевинских парцела уз сагласност власника, односно корисника. 
  Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове. 
  Стубови се постављају на јавним површинама или на грађевинским парцелама уз стагласност власника, односно 
корисника.  
 
                        Надземни телекомуникациони водови могу се постављати и на стубове нисконапонске електроенергетске мреже уз 
сагласност власника, и ако то прописи дозвољавају за конкретне случајеве, тако што се телекомуникациони вод поставља испод 
нисконапонског електроенергетског вода.    
 
IV ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИСТУПНИХ ВОДОВА  

 
Члан 22. 

  Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4 м на дубини од 0,7 – 1 м према важећим 
техничким прописима за полагање ТТ каблова у рову. 
  Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима потребно је остварити следеће 
минималне размаке: 

� са водоводном цеви код укрштања 0,5 м  а код паралелног вођења 0,6 м; 
� са канализационом цеви код укрштања 0,5 м, а код  приближавања 0,5 м; 
� са електроенергетским каблом до 10 КV  код укрштања 0,5 м , а код приближавања 1,0 м; 
� од регулационе линије 0,5 м; 
� од упоришта електроенергетских водова до 1  КV  0,8 м. 

 
Члан 23. 

  Код приближавања подземног телекомуникационог вода  темељу електроенергетског стуба, хоризонтална 
сигурносна удаљеност износи 0,8 м, а не мање од 0,3 м уколико је телекомуникациони вод механички заштићен. 
 

Члан 24. 
  Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове чији вертикални размак између наведених водова у 
глави стуба не сме бити мањи од 1 м за случај неизолованих проводника електроенергетског вода, односно 0,6 м за случај 
електроенергетског вода са изолованим проводницима. Вертикални размак у средини распона мора бити на сигурносној удаљености 
не мањој од 0,6 м.  
  Нисконапонски електроенергетски вод са изолованим проводницима и телекомуникациони вод могу се поставити у 
истој хоризонталној равни тако да размак између њих мора бити најмање једнак сигурносној удаљености, а најмање износи 0,4 м.  
  При приближавању и укрштању телекомуникационог и нисконапонског надземног електроенергетског вода са 
изолованим проводницима на истом стубу најмањи сигурносни размак између тих водова износи 0,2 м. 
  Ако се уземљење електроенергетског и телекомуникационог вода врши на истом стубу, земљовод 
телекомуникационог вода мора бити изолован а уземљивачи треба да буду удаљени један од другог најмање 3 м. 
 

Члан 25. 
  Код пројектовања и изградње телекомуникационих објеката и водова обавезни су поштовање и примена свих 
важећих техничких прописа и норматива из ове области.  

Члан 26. 
  Код типских објеката, због ограничене могућности обликовања и естетског изгледа, објекте позиционирати тако да 
се на најбољи начин уклопе у околни амбијент. 
  Код зиданих објеката избором фасадних материјала, текстура и боја максимално се уклопити у околни амбијент. 
 
 
V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 27. 
  Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Ужице''. 
 
 

 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-27/03, 17. октобар 2003. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 
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81. На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр. 47/03) и члана 28. Статута Општине Ужице 

('' Сл. лист Општине Ужице'', 8/91, 9/92, 2/93 и 8/97), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 17. октобар 2003. године, 
доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИВРЕМНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
 

  Овим правилником утврђују се привремена правила грађења и реконструкције мобилне телекомуникационе мреже, 
и то: мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних радио-станица, радио-релејних станица (у даљем тексту: објекти за 
смештај телекомуникационе опреме), антена, антенских стубова и антенских носача.  

Члан 2. 
 

  Правилник дефинише начин постављања објеката из члана 1. овог Правилника, ради издавања одобрења за градњу 
по члану 88. или пријаве радова по члану 97. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 47/03). 
 

Члан 3. 
 

  У оквиру постојећег габарита објеката из члана 1. овог Правилника, могуће је заменити телекомуникациону опрему 
новом телекомуникационом опремом већег капацитета. 
 

Члан 4. 
  Привремена правила грађења примењиваће се на подручју општине Ужице. 

 
Члан 5. 

  Правилником се дефинишу привремена правила грађења за објекте из члана 1. овог Правилника. 
  Привремена правила грађења дефинишу се за следеће типове блокова, насеља или зона:  

1. блокови претежно колективног становања; 
2. мешовити блокови; 
3. блокови индивидуалног становања; 
4. приградска насеља; 
5. зоне привредне делатности; 
6. градске зоне које представљају просторно-културно-историјску целину; 
7. зоне зелених јавних површина; 
8. сеоске зоне; 
9. зоне викенд кућа за одмор. 

 
 
II  ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Члан 6. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача у блоковима 
претежно колективне градње могу се градити у оквиру објеката, на слободном простору у оквиру блока или испод јавних површина. 
  У оквиру блока објекти се могу градити као подземни или надземни. 
  Надземни објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити монтажни или зидани.  
  Објекти из става 1. овог члана у оквиру објеката и испод јавних површина могу се градити на основу пријаве 
радова. Објекти на слободном простору у оквиру блока, могу се градити на основу одобрења за градњу. 

 
Члан 7. 

  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача у мешовитим 
блоковима могу се градити у оквиру објеката, у зеленим површинама или на слободном простору у оквиру блока. 
  У оквиру блока ови објекти могу да се граде као подземни или надземни објекти.  
  Надземни објекти за смештај телекомуникационе опреме могу бити монтажни или зидани. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме у оквиру објекта и подземни објекти могу се градити на основу 
пријаве радова, а објекти у зеленим површинама и на слободном простору у оквиру блока могу се градити на основу одобрења за 
градњу. 

Члан 8. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача у блоковима 
индивидуалног становања могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини.  
  Објекти могу бити приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни или  зидани.  
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  Објекти за смештај опреме за мобилну телекомуникациону мрежу у оквиру објекта могу се градити на основу 
пријаве радова, а објекти на грађевинској парцели и на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 9. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача у приградским 
насељима могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини. 
  Објекти у оквиру насеља могу се градити као приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни  или зидани. 
  Објекти за смештај опреме за мобилну телекомуникациону мрежу у оквиру објекта могу се градити на основу 
пријаве радова, а објекти на грађевинској парцели и на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 10. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача  у зонама привредне 
делатности могу се градити у објекту у оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном простору у оквиру комплекса 
појединачних корисника или на јавној површини. 
  У оквиру зоне објекат може да се гради као приземни објекат или објекат на стубу.  
  Приземни објекат може бити монтажни или зидани.     
   Објекти за смештај опреме мобилнe телекомуникационe мрежe у  објекту, као и на слободном простору у оквиру 
комплекса појединачног корисника може се градити на основу пријаве радова, а објекти на јавној површини могу се градити на основу 
одобрења за градњу. 

Члан 11. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача  у зонама које 
представљају просторно-културно-историјску целину могу се градити уз одобрење надлежног Завода за заштиту споменика културе.  
  Објекти могу да се граде на основу одобрења за градњу. 

 
Члан 12. 

  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача  у зонама зелених 
јавних површина граде се као подземни а у изузетним случајевима као приземни објекти. 
  Објекти се могу градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 13. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача   у сеоским зонама 
могу се градити у оквиру објеката на грађевинској парцели или на јавним површинама.  
  Објекти у оквиру насеља могу се градити као приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни  или зидани. 
  Објекти за смештај опреме за мобилну телекомуникациону мрежу у оквиру објекта могу се градити на основу 
пријаве радова, а објекти на грађевинској парцели и на јавној површини могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 

Члан 14. 
  Објекти за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача  у зонама викенд 
кућа за одмор могу се грaдити на грађевинској парцели или на јавној површини.  
  Објекти у оквиру насеља могу се градити као приземни или објекти на стубу. 
  Приземни објекат може бити монтажни  или зидани. 
  Објекти за смештај опреме мобилне телекомуникационе мреже могу се градити на основу одобрења за градњу. 
 
III  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Члан 15. 
  За постављање објеката за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача у или 
на постојећи објекат, потребно је прибавити сагласност власника, односно корисника станова или пословног простора. 
  За прислањање објекта за смештај  телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача уз 
постојећи објекат потребно је прибавити сагласност власника  односно корисника станова или пословног простора чији се прозорски 
отвори налазе на страни зграде уз коју се поставља објекат мобилне телекомуникационе мреже. 
 

Члан 16. 
  Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама поставља се на 
комплекс максималне површине од 100 м2 .  
  Комплекс мора бити ограђен и око њега нема заштитне зоне. 
  У комплексе се постављају антенски стубови са антенама а на тлу се постављају контејнери базних станица. 
Контејнери базних станица не могу да заузму више од 50% површине комплекса. 
  Напајање електричном енергијом вршиће се из постојеће нисконапонске мреже 1 КV.  
     

Члан 17. 
  До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3 м, до 
најближе јавне саобраћајнице. 
  Слободне површине комплекса морају се озеленети.   
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Члан 18. 
Објекат за смештај телекомуникационе опреме, антена, антенских стубова и антенских носача мора имати положај 

такав да не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају. 
  Антене које се постављају на фасаде постојећих објеката морају бити у складу са бојом и архитектонским изгледом 
фасаде. 
   

Члан 19. 
  Приступни телекомуникациони водови (у даљем тексту: приступни водови) за повезивање мобилних централа и 
базних радио-станица граде се подземно на целој територији општине Ужице. 
 

Члан 20. 
Подземни приступни водови и телекомуникациона канализација граде се где је већа концентрација 

телекомуникационих водова, за два или више телекомуникационих каблова.  
  Приступни водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију других 
инфраструктурних система, ако то одговарајући прописи дозвољавају, уз сагласност власника.   

 
Члан 21. 

  Подземни приступни водови и телекомуникациона канализација постављају се испод јавних површина (тротоарски 
простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простори и изузетно саобраћајнице) и испод грађевинских 
парцела уз сагласност власника, односно корисника. 
  Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове. 
  Стубови се постављају на јавним површинама или на грађевинским парцелама уз сагласност власника, односно 
корисника. Надземни телекомуникациони водови могу се постављати и на стубове нисконапонске електроенергетске мреже уз 
стагласност власника (испоручиоца електричне енергије) и ако то прописи дозвољавају за конкретне случајеве, тако што се 
телекомуникациони вод поставља испод нисконапонског електроенергетског вода.    
 
IV ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И НОРМАТИВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИСТУПНИХ ВОДОВА  
   

Члан 22. 
  Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4 м на дубини од 0,8 – 1 м према важећим 
техничким прописима за полагање ТТ каблова у рову. 
  Код приближавања и укрштања ТТ каблова са осталим инфраструктурним објектима потребно је остварити следеће 
минималне размаке: 

� са водоводном цеви 0,5 м  а код паралелног вођења 0,6 м; 
� са канализационом цеви код укрштања 0,5 м, а код паралелног вођења 0,5 м; 
� са електроенергетским каблом до 10 КV  код укрштања 0,5 м , а код паралелног вођења 1 м; 
� од регулационе линије 0,5 м; 
� од упоришта електроенергетских водова до 1  КV  0,8 м. 

 
Члан 23. 

  Код приближавања подземног приступног вода  темељу електроенергетског стуба, хоризонтална сигурносна 

удаљеност износи 0,8 м, а не мање од 0,3 м уколико је телекомуникациони вод механички заштићен. 

 

Члан 24. 

  Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове чији вертикални размак између наведених водова у 

глави стуба не сме бити мањи од 1 м за случај неизолованих проводника електроенергетског вода, односно 0,6 м за случај 

електроенергетског вода са изолованим проводницима. Вертикални размак у средини распона мора бити на сигурносној удаљености 

не мањој од 0,6 м.  

  Нисконапонски електроенергетски вод са изолованим проводницима и телекомуникациони вод могу се поставити у 

истој хоризонталној равни тако да размак између њих мора бити најмање једнак сигурносној удаљености, а најмање износи 0,4 м.  

  При приближавању и укрштању телекомуникационог и нисконапонског надземног електроенергетског вода са 

изолованим проводницима на истом стубу најмањи сигурности размак између тих водова износи 0,2 м. 

  Ако се уземљење електроенергетског и телекомуникационог вода врши на истом стубу, земљовод 

телекомуникационог вода мора бити изолован а уземљивачи треба да буду удаљени један од другог најмање 3 м. 

 

Члан 25. 

  Код пројектовања и изградње телекомуникационих објеката и водова обавезни су поштовање и примена свих 

важећих техничких прописа и норматива из ове области.  

Члан 26. 

  Код типских објеката, због ограничене могућности обликовања и естетског изгледа, објекте позиционирати тако да 

се на најбољи начин уклопе у околни амбијент. 
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  Код зиданих објеката избором фасадних материјала, текстура и боја максимално се уклопити у околни амбијент. 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 27. 

  Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Ужице''. 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 

01 Broj 350-27/03, 17. октобар 2003. godine 
 

PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 

 
 
82. Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/03) i ~lana 26. 

Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 17. 
oktobra 2003. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O USVAJAWU PLANA DETAQNE REGULACIJE 
"PRISTUPNI PUT IZ ZLATIBORSKE ULICE" 

 
 

^lan 1. 
Usvaja se Plan detaqne regulacije "Pristupni put iz Zlatiborske ulice" (u daqem tekstu: Plan detaqne 

regulacije), koji je ura|en u skladu sa Odlukom o izradi Urbanisti~kog projekta "Pristupni put iz Zlatiborske ulice" 
("Slu`beni list op{tine U`ice", br. 15/01 i 9/02) i Odlukom o utvr|ivawu Nacrta urbanisti~kog projekta "Pristupni 
put iz Zlatiborske ulice" ("Slu`beni list op{tine U`ice", br. 2/03). 

 
^lan 2. 

Planom detaqne regulacije razra|en je prostor ome|en sa ju`ne strane Zlatiborskom ulicom, sa severne i 
severoisto~ne strane magistralnim putem M-21 (U`ice-Prijepoqe), `elezni~kom prugom Beograd - Bar i lokalnim putem 
za naseqe Bela Zemqa. 

^lan 3. 
Tekstualni i grafi~ki deo Elaborata Plan detaqne regulacije potpisa}e predsednik Skup{tine op{tine i 

overi}e se pe~atom Skup{tine op{tine. 
Tekstualni i grafi~ki deo Elaborata Plan detaqne regulacije sadr`i tekst, odnosno grafi~ke priloge nazna~ene 

u Odluci o utvr|ivawu Nacrta urbanisti~kog projekta "Pristupni put iz Zlatiborske ulice". 
^lan 4. 

Tekst Plana detaqne regulacije u celosti }e se objaviti u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

^lan 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-27/01, 17. oktobar 2003. godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
83. Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/03) i ~lana 26. 

Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 17. 
oktobra 2003. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
O PRESTANKU VA@EWA ODLUKA O IZRADI URBANISTI^KIH PLANOVA 

 
 

^lan 1. 
Stupawem na snagu ove Odluke prestaju da va`e slede}e odluke o izradi urbanisti~kih planova: 

1. Urbanisti~kog projekta poslovnog objekta "Servis poqoprivrednih ma{ina" u Karanu ("Sl. list 
op{tine U`ice", broj 9/99), 

2. Urbanisti~kog projekta Zanatski centar "Vuji}a  brdo" ("Sl. list op{tine U`ice", broj 9/02), 
3. Regulacionog plana dela naseqa "Ko{tica" - izmene i dopune DUP-a "Ko{tica" ("Sl. list op{tine 

U`ice", broj 5/02), 
4. Regulacionog plana "Centar IV" - izmene dela DUP-a "Centar IV" ("Sl. list op{tine U`ice", broj 3/98 i 

7/00), 



"SLU@BENI LIST" BROJ 6/03 
 

 

107 

5. Izmena i dopuna Generalnog urbanisti~kog plana U`ica - pro{irewe granica ("Sl. list op{tine 
U`ice", broj 9/99, 

6. Urbanisti~kog projekta vikend naseqa "Kalu|erske bare" - Tara ("Sl. list op{tine U`ice", broj 11/99 i 
10/01). 

 
^lan 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-27/03, 17. oktobar 2003. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
 
84. Na osnovu ~lana 46. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/03) i ~lana 26. 

Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 17. 
oktobra 2003. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O ODRE\IVAWU ORGANA OP[TINE U@ICE 
ZA DONO[EWE ODLUKA O IZRADI URBANISTI^KIH PLANOVA 

 
^lan 1. 

Izvr{ni odbor op{tine U`ice odre|uje se kao organ nadle`an za dono{ewe odluka o izradi urbanisti~kih 
planova. 

^lan 2. 
Izvr{ni odbor op{tine U`ice donosi}e odluke o izradi urbanisti~kih planova uz prethodno pribavqeno 

mi{qewe Komisije za planove. 
 

^lan 3. 
Odluke o izradi urbanisti~kih planova objavquju se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

^lan 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-27/03, 17. oktobar 2003. godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
 
85. Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 9/2002), ~lana 4. Odluke o 

odre|ivawu naziva i obele`avawu ulica, trgova i zgrada ("Sl. list op{tine U`ice", broj 12/92) i ~lana 90. Statuta 
op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 17. oktobra 
2003. godine, donosi 

 
 

RE[EWE 
O IZMENI RE[EWA O ODRE\IVAWU NAZIVA TRGOVA I ULICA 

NA PODRU^JU U@ICA I SEVOJNA 
 
 

I U Re{ewu o odre|ivawu naziva trgova i ulica na podru~u U`ica i Sevojna ("Slu`beni list op{tine U`ice", 
broj 4/94) u Pregledu naziva trgova i ulica na podru~ju U`ica (koji ~ini sastavni deo Re{ewa) pod rednim brojem 143. naziv 
ulice "7. juli" mewa se u "Marije Mage Magazinovi}". 

 

II Ovo Re{ewe stupa na snagu odmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 015-316/03, 17. oktobar 2003. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 
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86. Ustavni sud Republike Srbije u sastavu: predsednik Slobodan Vu~eti} i sudije Verona Adam Bokro{, dr Sr|an 
\or|evi}, dr Bosa Nenadi}, Qubomir Popovi}, Mirjana Ra{i}, Branka ]ur~ija i mr Svetozar ^ipli}, na osnovu ~lana 
125. Ustava Republike Srbije, na sednici odr`anoj 19. juna 2003. godine, doneo je 

 

ODLUKU 
 
1. Utvr|uje se da odredba ~lana 5. alineja 1. Odluke o uvo|ewu samodoprinosa na podru~ju Mesne zajednice Bioska 

("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 7/02), u delu koji glasi: "i penzije ostvarene u zemqi i inostranstvu",  nije u 
saglasnosti sa zakonom. 

 
 

REPUBLIKA SRBIJA 
USTAVNI SUD  

IU-29/2003, 1. avgust 2003. godine 
PREDSEDNIK 
Ustavnog suda 

Slobodan Vu~eti}, s.r. 
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