
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПРИМЕНА ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНА-

ПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400 kV Р.СРБИЈА (Б.БАШТА) - ГРАНИЦА

Ц.ГОРЕ - ГРАНИЦА Б и Х ("Сл. гласник РС" бр.104/17)

- примена у делу детаљне разраде овог плана (обухват заштитног

  појаса далековода)

ПРИМЕНА ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ

НАМЕНЕ ВАН ОБУХВАТА ППППН ПП "ШАРГАН - МОКРА ГОРА"

- ППППН Парка природе "Златибор" ("Сл. гласник РС" бр.104/17)

- ППППН Националног парка "Тара" (у поступку доношења)

ПРИМЕНА ДОНЕТИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА (УЗ ОБАВЕЗУ

УСКЛАЂИВАЊА СА OВИМ ПЛАНОМ):

- ПДР Граничног прелаза "Котроман"

  ("Сл. лист града Ужица"  бр.15/11 и 22/13 - измене и допуне)

- Генерални план ревитализације пруге узаног колосека  Шарган

  Витаси - Мокра Гора са пратећим објектима у зони подручја

  "Шарганска осмица", са елементима регулационог плана

  ("Сл. лист општине Ужице"  12/02)

ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

- ПОДРУЧЈЕ ДЕТАЉНЕ  РАЗРАДЕ (насеље Тарабићи)

ПРИМЕНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У СКЛАДУ СА ППППН СЛИВА

АКУМУЛАЦИЈЕ "ВРУТЦИ" ("Сл . гласник РС" бр.91/18)

- ширa зона санитарне заштите акумулације (зона III)

Реферална карта 4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства,  саобраћаја и инфраструктуре

1 : 50.000

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПАРКА ПРИРОДЕ "ШАРГАН - МОКРА ГОРА"

Београд, II 2020. године
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ПРИМЕНА ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

ГРАНИЦА ПАРКА ПРИРОДЕ "ШАРГАН - МОКРА ГОРА"

ПРИМЕНА ППППН AУТОПУТА E-761, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА - УЖИЦЕ -

ГРАНИЦА БOСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (у изради)

- примена у делу детаљне разраде овог плана (обухват планираног

  коридора аутопута)

- Урб. планови за деонице "Шарганске осмице", Котроман - Мокра

Гора и Шарган-Витаси - Кремна - Бранешци (у обухвату овог

Просторног плана)

- Урб. план за варијантно решење деонице Кремна - Бранешци

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА НА ОСНОВУ ОВОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА :

- Урб. план комплекса друмско - железничког граничног прелаза I

категорије, између Републике Србије и Републике БиХ:

обједињује граничне прелазе "Котроман-Вардиште" (за

међународни друмски саобраћај - робни и путнички) и "Мокра

Гора" (за сезонски железнички саобраћај путничких возова

музејско-туристичке железнице "Шарганска осмица", на прузи

узаног колосека), а у складу са планским решењима, начином

спровођења и смерницама Просторног плана подручја посебне

намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са

Босном и Херцеговином (у изради)

- Урб. план за алпско скијалиште "Ивер" (обавезна даља планска

разрада уз израду стратешке процене утицаја плана на животну

средину, у случају даљег функционалног развоја скијалишта,

односно проширења постојећих капацитета скијалишта и

изградње нових инфраструктурних објеката у функцији

скијалишта и пратећих садржаја)

- Урб. планoви за туристичке целине и насељa са израженом

туристичком функцијом (Мокра Гора, Котроман, Кремна, Витаси,

Кaлуђерске баре - југ)
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- Урб. пројекти за деловe насеља са потенцијалном туристичком

  функцијом (потенцијални туристички локалитети)

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ ОВОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА :

ПАЊАК

НАПОМЕНА: У складу са Законом о планирању  и изградњи ("Сл. гласник  РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС,

24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и

37/2019 - др.закон.), урбанистички  пројекат се може израдити и за изградњу објеката јавне намене за потребе утврђивања

јавног интереса, без измене планског документа, изузев за утврђивање  јавног интереса за пројекте у заштићеним  подручјима

(чл. 60, ст. 2). С обзиром да у границама  заштите заштићеног  природног добра од изузетног значаја (осим породичних

стамбених објеката, пољопривредних  и економских  објеката и њима потребних објеката инфраструктуре,  који се граде у

селима), грађевинску дозволу за изградњу објеката издаје надлежно Министарство (чл. 133, тач. 9а). , прописује се :

ПРИМЕНА ДРУГИХ ПЛАНОВА :

- директна примена Просторног плана у случајевима  који обухватају изградњу породичних  стамбених, пољопривредних  и

економских  објеката и њима потребних објеката инфраструктуре  који се граде у селима, ван граница или у границама  Парка

природе "Шарган-Мокра  Гора" (на планираном  грађевинском  земљишту  у оквиру режима заштите III степена), уколико за то

није потребно утврђивање јавног интереса.

- израду урбанистичког  пројекта за изгрaдњу објеката који нису породични стамбени, пољопривредни  и економски објекти и

њима потребни објекти инфраструктуре  који се граде у селима, у границама Парка природе "Шарган-Мокра  Гора" (на

планираном  грађевинском  земљишту  у оквиру режима заштите III степена), као и за изградњу објеката јавне намене за

потребе утврђивања јавног интереса (без измене планског документа) ван граница Парка природе "Шарган-Мокра Гора".

- израду урбанистичког плана  за остале случајеве који  обухватају потребе утврђивања јавног интереса .

КОТРОМАН


