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XLXX
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Број 11/19

42. На основу члана 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 24.04. 2019.године, доноси
ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Потврђујe се мандат одборника Скупштине града Ужица Биљани Грујичић са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма, Активна Србија (АС)

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужица''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-10/19, 24.04. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

43. На основу члана 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 24.04. 2019.године, доноси
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине града Ужица Гордани Савић, са изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује, због поднете оставке.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужица''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-10/19, 24.04. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

44. На основу члана 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 24.04. 2019.године, доноси
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине града Ужица Ивану Станисављевићу, са изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује, због избора на функцију заменика градоначелника.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужица''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-10/19, 24.04. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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45. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-други
закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 17. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и члана 25. Пословника
Скупштине града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 40/17) Скупштина града, на седници одржаној 24.04.2019. године ,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Ι Иван Станисављевић, дипломирани инжењер шумарства, бира се за заменика градоначелника града Ужица.
ΙΙ Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица'', а примењује се од 01. маја 2019.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Ι број 119-9/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

46. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014,
145/2014 и чл.83/2018), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07 и 83/2014)) и члана
60.став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној
24.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА
„КАДИЊАЧА“ НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ-ДУБЦИ
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације за тунел испод превоја „Кадињача“ на деоници државног пута Дуб-Дубци (у даљем
тексту: План), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора, решавање имовинскоправних односа, утврђивање граница између јавног и осталог земљишта и стварање урбанистичко-правних основа за израду техничке
документације за уређење и грађење свих предвиђених садржаја на овој територији.
Члан 3.
План се састоји се из текстуалног и графичког дела.
Графички део обухвата:
1. Ширу ситуацију
2. Постојећу намену површина
3. Планирану намену површина
4. Регулациони нивелациони план са планом саобраћаја
5. План парцелације са смерницама за спровођење
6. Електроенергетску и телекомуникациону мрежу и објекте
7. Хидротехничку мрежу и објекте
8. Синхрон план
9. Попречни профили
10. Подужни профили.
Члан 4.
План представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о локацији, Урбанистичког пројекта,
Локацијских услова, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.
Члан 5.
План je израђен у 8 (осам) примерка оригинала у аналогном облику и 7 (седам) у дигиталном облику оверен печатом
Скупштине града и потписом председника Скупштине града.
Члан 6.
План је доступан на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове просторног планирања и
урбанизма.
Члан 7.
Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
Члан 8.
Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници Државног пута Дуб – Дубци VI број 502-28/2018 од 08.02.2019. године, као и
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аналитичко-документациона основа, која се не објављује и налази се у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне
послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за спровођење Плана .
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 350-30/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
На основу члана 35. става 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и
члана 60 став 1.6 Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана
24.04.2019. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА
НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ-ДУБЦИ
(Текстуални део)
1.

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Изради Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци (у даљем тексту План)
приступило се на основу Одлуке о изради Плана коју су донеле:
Скупштина града Ужице на седници одржаној 27.12.2017. године и
Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној 29.12.2017 године
Доношењу Одлуке о изради плана претходила је израда Генералног пројекта тунела испод планине Кадињача којим су сагледане
четири могуће варијанте коридора. Као најповољнија варијанта оцењена је тзв „централна“ која чини основ за даљу разраду и израду
Идејног пројекта и предметног Плана детаљне регулације.
Циљ израде Плана је:
Стварање планског и правног основа за издавање грађевинске дозволе за изградњу тунела на предметној деоници државног
пута Дуб-Дубци, у складу са законом;
дефинисање коридора трасе државног пута IБ реда на деоници Дуб-Дубци који ће, по изградњи, заменити део постојећег пута
бр. 28 у реону планине Кадињача;
дефинисање површина јавне и остале намене
утврђивање правила уређења и грађења у складу са плановима вишег реда
Усвајањем плана створиће се урбанистичко-правни основ за решавање имовинских односа и изградњу предметне деонице државног
пута.
2.

ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

План обухвата део територије града Ужице, катастарска општина Стапари површине око 9,2 ha. Границом плана обухваћене су следеће
кат.парцеле С.К.Н. Ужице, К.О. Стапари:
- целе парцеле бр. 34/2, 731, 776, 831/1, 831/2, 879, 880, 907/1, 910/2, 913, 918/2 и
- делови парцела бр. 24/1, 24/2, 28/2, 31, 32/1, 32/2, 33, 34/1, 694, 695, 722, 723, 727/1, 730/1, 730/2, 730/4, 730/5, 731, 732, 734,
775/1, 776, 777, 778, 831/2, 832/1, 832/2, 835, 836/1, 836/2, 837/1, 838, 841/3, 841/4, 850/1, 855, 862, 874/1, 874/2, 875/1, 875/3,
876, 877/1, 878/1, 878/2, 879, 880, 897/1, 905/5, 906/1, 906/2, 906/3, 907/1, 907/2, 908, 909, 910/1, 910/3, 911, 912, 913, 914, 915,
916/1, 916/2, 917/1, 918/1, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 921, 2173/1, 2176/1, 2176/2, 8158, 8159.
У случају неслагања, важи графички прилог документације плана 1д: Катастарско-топографска подлога са границом плана
3.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана је Одлука о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници
државног пута Дуб-Дубци, (Сл.лист града Ужица бр. 46/17 и „Сл.лист општине Бајина Башта” бр. 9/17)
Плански основ за израду плана садржан је у:
•
Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа (Сл. Гласник Републике Србије, бр.
1/2013)
•
Просторном плану града Ужице (Сл.лист града Ужице бр. 22/10)
3.1. Извод из плана вишег реда
Предлог мреже државних путева у оквиру Просторног плана Града Ужица урађен је на основу развоја мреже друмског саобраћаја
преузете из Просторног плана Републике Србије, услова ЈП "Путеви Србије" и нових смерница за изградњу ауто пута Пожега Вишеград.
На основу наведених смерница Планом се дефинише коридор аутопута и расплет државних путева првог и другог реда.
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Пролазак коридора аутопута преко територије Града Ужица, сагледан је у контексту што квалитетнијег повезивања коридора
планираног аутопута са мрежом државних путева, као и имплементације у делу планских решења и концепта просторног развоја града,
где се између осталих апострофира и државни пут I реда (Магистрални пут М19.1): (чији се почетак налази у Волујцу – чвор 0039 )
полази од денивелисаног укрштаја - петље "Ужице југ" ("Бајина Башта") на ауто путу и наставља новом обилазницом (тунел 2800 м)
преко петље "Сурдук" (чија је изградња у току) до места Дубци где се поклапа са (сада бившом) трасом магистралног пута М5 до
места Волујац, одакле наставља постојећом трасом према Бајиној Башти. На делу трасе овог пута, од места Волујац до места
Заглавак, предлаже се изградња новог пута и тунела испод превоја "Кадињача".
У поглављу IV Имплементација Просторног плана, тачка 1. Мере и инструменти за остваривање просторног плана, регионална
димензија Просторног плана Града Ужица подразумева планирање тунела испод Кадињаче, односно реконструкција магистралног
пута М19.1 (Оклетац - Рогачица - Бајина Башта - Дуб – Кадињача - Дубци) на деоници Дубци (кафана Граб) - Заглавак (Мост) и
повезивање са долином Дрине као једном од главних осовина развоја, по неким ауторима кичме српског геопростора.
4.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

У постојећем начину коришћења земљишта, односно катастарском стању регистровано је земљиште јавних и осталих намена и то:
ЈАВНЕ НАМЕНЕ:
Државни пут IБ реда бр. 28
Некатегорисани путеви
Водотоци
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ:
Пољопривредно земљиште
Шуме
Изграђено земљиште ван грађевинског реона
Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
1.

НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
1.1 Планирана намена површина и подела простора на карактеристичне целине

Планирани коридор ДП28 је инфраструктурни коридор, који је као саобраћајна површина намењен међународном, регионалном и
локалном саобраћају.
Дуж трасе пута издвајају се следеће карактеристичне целине које уједно чине и планирану намену земљишта:
Намена/целина
Саобраћајне површине

Водотоци
Путни тунел

опис
Саобраћајне површине обухватају планирану трасу ДП28
са припадајућим инфраструктурним коридорима као и
сегменте (девијације) постојећих саобраћајница на које
утиче траса планираног коридора ДП28.
Обухватају регулацију водотокова (потока) које пресеца
траса планираног коридора ДП28
Обухвата тунелску деоницу планираног коридора ДП28

Статус земљишта
Јавна намена

Јавна намена

Земљиште на површини остаје у
постојећем режиму коришћења
Наведене површине приказане су на графичком прилогу плана бр. 03 „Планирана намена површина“ Р 1:2500
1.2 Попис катастарских парцела за јавне намене
•

Табела 1: Нове грађевинске парцеле саобраћајних површина (*)
Јавна површина Број.кат.парцеле (све КО Стапари)
опис

ПЛАНИРАНИ
КОРИДОР
ДРЖАВНОГ ПУТА IБ
РЕДА бр. 28– НОВА
ТРАСА
ПЛАНИРАНИ
КОРИДОР
ДРЖАВНОГ ПУТА IБ
РЕДА бр. 28– НОВА
ТРАСА

•

Делови: 32/2, 33, 34/1, 730/1, 730/4, 730/5, 731, 732, 734, 775/1, 777, 778,
831/2, 832/1, 832/2, 874/1, 878/2, 879, 880, 8158.
Целе: 34/2, 776, 831/1.

СА-1

Оријентац.
Површине
грађ.парцеле
32.352 m2

Делови: 730/2, 731, 878/2, 897/1, 905/5, 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 907/2, 908,
909, 910/1, 910/3, 911, 912, 913, 914, 915, 916/1, 916/2, 917/1, 918/1, 919/1,
919/2, 920/1, 920/2, 921, 2173/1, 2176/1, 2176/2, 8158, 8159.
Целе: 907/1, 910/2, 918/2.

СА- 2

28.135 m2

Бр. ГП.

Оријентац.
Површине
грађ.парцеле
7.775 m2

Табела 2: Нове грађевинске парцеле водопривредних објеката (*)
Јавна површина
Број.кат.парцеле (све КО Стапари)
Измештено корито
потока

Делови: 831/2, 862, 874/1, 874/2, 875/1, 875/3, 876, 877/1, 878/1, 878/2, 879,
880, 8158.

Бр. ГП.

В-1
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Измештено корито
Делови: 731, 878/2, 880, 8158.
В-2
198 m2
потока
Измештено корито
Делови: 722, 723, 727/1, 730/1, 730/2, 731, 907/1, 907/2, 8158.
В-3
2.196 m2
потока
Измештено корито
Делови: 694, 695, 912, 913, 914, 8158.
В-4
576 m2
потока
* У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког
прилога бр. 05 „План парцелације са смерницама за спровођење“ Р 1:2500). Тачна површина грађевинских парцела утврдиће се након
провођења промена у катастарском операту.
За подземни, тунелски, коридор се овим планом не формира грађевинска парцела јавне намене. Тунелска деоница обухвата
оријентациону површину од 2,1 ha и делове следећих кат.парцела: 24/1, 24/2, 28/2, 31, 32/1, 32/2, 832/1, 835, 836/1, 836/2, 837/1, 838,
841/3, 841/4, 850/1, 855, све КО Стапари
1.3 Аналитичко-геодетски елементи за обележавање
(граф.прилог бр. 04 „Регулационо нивелациони план“ и 05 „План парцелације са смерницама за спровођење“)
ОСОВИНА ТРАСЕ ПУТА
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16
Т17
Т18
Т19

X
Y
7399305.7525 4864614.4100
7400440.4868 4863854.0467
7400573.4186 4863611.0656
7400716.0125 4863440.7687
7400734.2734 4863175.0796
7400868.2840 4862954.6678
7400951.2485 4862611.5194
7401056.1740 4862516.2330

АНАЛИТИКА ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542

X
Y
7400323.4897 4863968.4923
7400356.6440 4864003.1989
7400407.9001 4863967.4252
7400411.5600 4863951.3000
7400451.2800 4863878.4100
7400453.7700 4863843.5100
7400474.2621 4863808.9659
7400507.6000 4863783.6100
7400524.0106 4863771.2591
7400551.0378 4863722.2866
7400573.6500 4863676.0300
7400570.5726 4863665.2310
7400568.4005 4863652.9701
7400580.7009 4863633.3979
7400590.1569 4863616.5940
7400599.0153 4863603.4173
7400612.2491 4863582.4408
7400642.0302 4863546.8210
7400662.3995 4863523.7284
7400702.9547 4863486.4305
7400713.3042 4863469.2331
7400724.3949 4863436.4370
7400728.0600 4863426.5600
7400734.5350 4863407.9329
7400742.5569 4863367.1522
7400757.5549 4863343.9436
7400747.5900 4863336.8300
7400742.8400 4863335.9500
7400740.5886 4863304.5270
7400743.4717 4863257.6318
7400751.4452 4863211.2725
7400763.3042 4863171.6394
7400776.9400 4863137.4600
7400782.7061 4863119.3489
7400807.6976 4863077.0720
7400834.3613 4863034.1365
7400841.7198 4863022.3009
7400852.5548 4863020.3619
7400862.3100 4863002.4800
7400865.8062 4862989.5431
7400885.8000 4862946.3500
7400881.5500 4862945.7200

156
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
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X
Y
7400889.6120 4862915.4168
7400895.4789 4862894.6597
7400903.7097 4862861.7142
7400911.7666 4862828.4277
7400919.2037 4862797.6050
7400926.6985 4862764.9073
7400935.6281 4862727.7690
7400945.0447 4862686.8304
7400951.7609 4862658.8015
7400956.1016 4862643.5902
7400966.9536 4862619.5283
7400977.1056 4862603.9947
7400988.6700 4862590.3900
7400991.1200 4862588.5900
7400995.4300 4862587.1200
7401002.8238 4862579.1583
7401013.1700 4862568.0300
7401016.4500 4862564.9800
7401036.9722 4862545.8836
7401053.0300 4862530.9000
7401041.6200 4862522.0900
7401040.6355 4862520.8884
7401020.0175 4862539.6122
7401018.8543 4862538.2450
7400997.9499 4862556.5741
7400981.4995 4862572.0691
7400978.9619 4862574.6715
7400967.5372 4862587.3546
7400955.5200 4862604.3200
7400935.2300 4862630.0200
7400925.7800 4862637.2600
7400925.2400 4862637.5500
7400926.3500 4862638.7500
7400921.9400 4862642.8200
7400919.7900 4862640.4900
7400916.8500 4862642.0700
7400913.3500 4862645.3000
7400911.9100 4862643.7300
7400902.5200 4862644.4900
7400890.6400 4862646.1400
7400887.9600 4862644.2900
7400883.6600 4862667.5500
7400897.3600 4862666.0400
7400904.4100 4862666.3000
7400908.0600 4862665.9900
7400912.1626 4862664.0746
7400919.2345 4862665.6776
7400923.4800 4862680.8400
7400923.8700 4862685.0500
7400918.9195 4862696.5234
7400911.6632 4862724.4347
7400902.6782 4862759.5845
7400893.1725 4862795.8780
7400887.3301 4862827.0762
7400882.2474 4862851.7197
7400875.7297 4862879.4206
7400867.3113 4862893.4566
7400855.3306 4862936.6354
7400836.7525 4862979.1486
7400830.7300 4862976.8000
7400825.3900 4862987.3700
7400816.7500 4863010.2700
7400816.2700 4863011.5300
7400809.7500 4863022.0800
7400802.6100 4863040.5800
7400774.3955 4863069.8431
7400765.0212 4863078.8823
7400750.3603 4863118.8595
7400736.4224 4863155.9162
7400720.6400 4863219.2500
7400710.4200 4863241.9300
7400710.8600 4863276.7200
7400709.9000 4863281.4300
7400708.7800 4863286.9100
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617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
700
701
702
703
704
705
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240

X
Y
7400706.7063 4863339.7682
7400703.2375 4863375.7126
7400698.1142 4863401.6263
7400689.7326 4863427.1630
7400684.0206 4863440.7193
7400665.9239 4863474.5190
7400656.3541 4863474.5388
7400644.5112 4863484.3728
7400624.7555 4863505.0533
7400598.6234 4863532.1972
7400575.9403 4863557.2866
7400565.2574 4863573.5367
7400544.1326 4863602.2750
7400519.2787 4863645.3750
7400507.3947 4863668.1405
7400491.8100 4863693.5600
7400475.9071 4863726.8304
7400460.3454 4863754.4602
7400448.7688 4863774.9933
7400430.8237 4863793.8702
7400409.1576 4863808.7572
7400407.3397 4863809.7652
7400389.4423 4863819.6608
7400387.9500 4863832.0600
7400389.2600 4863833.8600
7400367.3900 4863847.0100
7400319.8857 4863868.0599
7400274.1100 4863888.6700
7400326.1567 4863971.2842
7399903.7444 4864254.4449
7399871.5552 4864224.2209
7399889.0481 4864212.4993
7399890.4142 4864214.5379
7400302.7390
4863938.4811
7400402.1423 4863830.5050
7400421.8618 4863815.9440
7400423.1302 4863815.1098
7400438.6649 4863804.8932
7400450.8020 4863794.2393
7400459.5084 4863782.9202
7400465.5490 4863776.3349
7400469.8882 4863769.9257
7400486.3804 4863741.4295
7400509.3066 4863698.0138
7400514.6428 4863685.9600
7400518.3608 4863676.8957
7400525.9756 4863662.0424
7400534.0241 4863650.1161
7400559.4069 4863620.0654
7400570.6958 4863604.0980
7400583.2394 4863584.6165
7400593.0284 4863571.5861
7400619.1279 4863538.6845
7400625.2814 4863531.4506
7400658.4218 4863497.4671
7400659.9524 4863496.1794
7400665.2485 4863483.4157
7400671.1751 4863481.2833
7400681.0211 4863484.8135
7400688.8707 4863487.3150
7400674.0640 4863476.6653
7400675.5772 4863477.0642
7400682.9671 4863478.7493
7400685.5016 4863479.1157
7400687.1876 4863478.9022
7400688.8260 4863478.4276
7400689.8205 4863477.4939
7400700.1480 4863461.9725
7400702.8996 4863457.0621
7400721.5236 4863405.2088
7400723.3617 4863398.7739
7400729.7659 4863365.8064
7400732.4912 4863357.2319
7400739.0652 4863344.0246
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X

1241
1242
1243
1244

Y
7400847.9010
7400852.6738
7400860.6684
7400867.1056

4863006.1507
4862986.1171
4862969.6075
4862958.4506

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ - надземне
X
Y
801
7400417.2838
4863883.6010
802
7400434.8446
4863866.3880
803
7400424.8047
4863856.1452
804
7400407.2038
4863873.3173
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ - подземне
X
Y
805
7400435.9535
4863867.5193
806
7400442.7395
4863860.8678
807
7400428.7238
4863846.5688
808
7400421.9378
4863853.2204
809
7400398.8256
4863860.1983
810
7400413.0587
4863845.8189
811
7400404.3879
4863837.2364
812
7400392.7102
4863849.0343
813
7400392.6242
4863853.8717
1.4 Биланси површина
Намена/целина
Саобраћајне површине
Зона тунела

Пољопривредно
Шуме
Изграђено земљиште ван
грађевинског реона
Водотоци
УКУПНО

2.

П постојеће

П планирано

7.030 m2
У зони тунела заступљене су:
- саобраћајне површине: 465m2
- шуме: 5038 m2 и
- пољопривредно земљиште: 15.442m2
42.852 m2
16.936 m2
1.813 m2

60. 488 m2
20.945 m2
(земљиште на површини остаје у
постојећем режиму коришћења)

2.602 m2

10 745 m2
92.178 m2 (9,2ha)

/
/
/

92.178 m2 (9,2ha)

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
2.1 Инжењерско геолошки услови и сеизмичност тла

За потребе израде Плана детаљне регулације и Идејног пројекта за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута ДубДубци, Завод за геотехнику је израдио Елаборат инжењерскогеолошких и геотехничких услова који је саставни део документације
плана.
На основу свеукупних истраживања и испитивања, у датом простору, сагледана су инжењерскогеолошка и геотехничка својства терена
као радне средине и дати су геотехнички услови извођења тунела и саобраћајнице, односно извреднован је терен дуж трасе пута.
Истраживања и испитивања терена су изведена у циљу дефинисања геолошко геотехничких, хидрогеолошких и сеизмичких својстава
терена и издвојених средина у зони пројектованог пута, раскрсница, тунела, пропуста, мостова, потпорних конструкција и осталих
саобраћајница, да се изврши процена употребљивости материјала из ископа дуж трасе пута и ближих позајмишта за израду насипа и
постељице, и др.
Сеизмичност терена
Према важећој законској регулативи – Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима (Сл. Лист
СФРЈ 52/90), за оцену сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта сеизмичког хазарда Р. Србије из
1998. године.
Предметна локација, на олеатама макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони I=6.5-7° МSК - 64 (Медведев-СпонхеуерКарник) скале. Вредност хоризонталног убрзања осциловања тла у стени износи око Acc=0.06 – 0.08g. Све вредности су за референтни
повратни период од 200-500 година.
Утицај земљотреса на објекте зависи од квалитета терена и његовог адекватног фундирања, спектралног састава осцилација тла
насталих под утицајем сеизмичких таласа предметног потреса као и динамичког одзива конструктивног система датог објекта.
Земљотреси из меродавног епицентралног подручја највећим напрезањима излажу тзв. еластичне објекте већих дужина, али не треба
занемарити ни њихов утицај на круте системе због велике дужине трајања динамичког оптерећења. При фундирању мостова и
потпорних конструкција треба водити рачуна да темељно тло на које се ослањају остане у домену еластичности при земљотресном
динамичком оптерећењу а то се може постићи одговарајућом поправком темељног тла или повећаном дубином фундирања.
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За разлику од осталих објеката у склопу трасе пута (пропусти, зидови, насипи, косине усека-засека), за тунеле постоје строжији
критеријуми и ограничења (коефицијент категорије објекта К0=1.5), па као такви имају и прихватљиво већи ризик. За улазни и излазни
портал тунела, као и део тунела, до односа који важи за плитке тунеле, односно за H/R < 3, коефицијент сеизмичности треба бирати са
вредношћу: Кс=0.1-0.07, док за дубоке делове тунела, (H/R > 3), коефицијент сеизмичности износи Кс=0.05-0.025.
Геотехнички услови извођења насипа
На равним деловима терена пројектовани су углавном нижи насипи висине 2-3m, max 7m у долини Волујачког потока.
Косине насипа су нагиба 1:2. Испод насипа се углавном налазе алувијално-пролувијални депозити Волујачког и Дубоког потока. Дуж
Волујачког потока, од излаза из тунела до уклапања у постојећи државни пут, ниво подземних вода је доста висок и долина се често
претвара у мочварно тло где буја барска вегетација, па се у површинском делу налази дебео слој хумусног и муљевитог тла. Подземне
воде, на падинама, се налазе на различитим дубинама. Повремени издани се формирају у делувијално глиновито-дробинским
депозитима и кори распадања шкриљавих стенских маса, када су честа и сезонска засићења у површинском делу.
На основу спроведених анализа, може се закључити следеће:
Насипи су стабилни са пројектованим нагибима косина изузев насипа у долини Волујачког потока где је фактор сигурности
Fs<1.2.
Очекивана слегања тла под оптерећењем од насипа су 8-20cm. Највећа слегања се јављају дуж Волујачког потока и на почетку
деонице у стишљивим пролувијалним депозитима.
Консолидација тла код већине насипа ће се одвијати током саме градње, максимум до 1 године.
Тло са већим садржајем органских материја треба одстранити и заменити са одговарајућим материјалима сагласно техничким
условима.
Све косине насипа треба заштитити од ерозије, постављањем хумусног слоја и израдом одговарајућих дренажних каналета.
Насипи на падинама су асиметричног облика, због нагиба терена (десне косине су дуже од леве, лева је често у засеку). У већини
случајева да би се избегле велике дужине косина насипа, пројектоване су потпорне конструкције (армирано тло, АБ зидови, шипови),
или је предвиђено да се насипи изводе од дробљеног камена, у том случају косине насипа могу бити стрмије. За насипе више од 7m,
косине насипа су двојног нагиба 1:2/1:2.5. Подлогу насипима чине глиновито-дробински делувијално-елувијални депозити и
површинска кора распадања палеозојских шкриљаца, испуцала и измењена стенска маса претворена у прашинасто-песковиту дробину.
Зона распадине је вишеметарска. Шкриљци спадају у меке стене, подложне ерозији и распадању у додиру са водом.
У прорачунима, за предложене геометрије насипа, добијени су различити фактори сигурности Fs=1.3-2.4, изузев потеза од km:1+650 km:1+725 и km:2+125 - km:2+250, где је због стрмог нагиба терена, добијен фактор сигурности Fs<1. На овим потезима неопходна је
примена инжењерских конструкција при изради насипа. Очекивана слегања тла су 4-11cm. Консолидација тла ће се остварити током
саме градње насипа.
За насипе који су пројектовани на стрмим падинама, неопходно је извршити припрему подлоге - степеничастим засецањем терена
према датој скици.
Насипе у зони потока, јаруга и регулација треба заштитити од утицаја бујичних вода, адекватним мерама заштите.
Косине насипа треба заштитити од ерозије, постављањем хумусног слоја, засадом биља и израдом одговарајућих дренажних каналета.
Геотехнички услови извођења усека-засека
Провођење саобраћајнице преко Кадињаче условило је израду већег броја усека-засека, различитих висина. Највиши усеци су у
порталним зонама тунела и на стрмим деловима падина. Усецање ће се вршити у делувијално-елувијалним глиновито-дробинским
депозитима (d, el, d-el) и палеозојским шкриљавим стенским масама (Qse*, F*, Sq*, C*).
• Ископ, у свежим партијама стенске масе, се може изводити машински или минирањем. По класификацији ГН-200 ови материјали
припадају III и IV, локално V категорији тла. Вредности CBR-а су 13-30% (средње чврста стенска маса) - према томе не треба
вршити замену материјала, већ у нивоу постељице урадити равнајући слој величине 10-20cm. На потезу од km:1+500-km:1+625, у
бушотини БН-7, је добијена вредност CBR-а <3%. Овако добијену ниску вредност CBR треба проверити, ако је она тачна
предвидети замену материјала са два слоја од 25cm, квалитетном каменом дробином. Збијање вршити према техничким
нормативима који важе за израду насипа.
Дуж већих пукотина, могу се појавити мање количине процедних вода. Услед неповољне оријентације међуслојних и пукотинских
дисконтинуитета у односу на површину ископа, могућа су откидања и обрушавања нестабилних стенских блокова мањих
димензија. Пројектоване косине у оваквим материјалима су подложне ерозији, те их треба треба заштититити адекватним мерама
заштите, хумузирати и озеленити. Површинске и процедне воде прикупити одговарајућим дренажним каналима и спровести даље
од планума пута.
• Засеци-усеци у распадини чврсте стенске масе. Ископ је у некохеретним до полукохерентим материјалима. Постељицу урадити
од квалитетне камене дробине. Висина усецања је 7-11m (ивица коловоза). Због стрмог нагиба терена и велике висине усецања,
косине су пројектоване са бермама, нагиба 1:1 и 1:1.5. Пројектоване косине су у глобалу стабилне, треба их заштитити од ерозије.
У овим засецима се може појавити подземна процедна вода, нарочито дуж песковитих и шљунковитих прослојака, као и у
површинском делу када су могућа краткотрајна сезонска водозасићења. Косине засека треба заштитити од ерозије, адекватним
мерама заштите (хумузирањем, засадом биљака). Површинске и процедне воде прикупити одговарајућим дренажним каналима и
спровести даље од планума пута.
• Засеци у делувијално-елувијалним глиновито-дробинским депозитима (d, el, d-el). Пројектоване висине засека су 3-6m. Овакав тип
засека је карактеристичан за падине блажег нагиба са дебелом кором распадања палеозојских шкриљаца. По класификацији ГН200 ови материјали припадају III, ређе IV категорији тла. Вредности CBR-а су 4-10% (меке стенске масе). Постељицу урадити од
квалитетне камене дробине. Поједине мање косине засека су стабилне у нагибу 1:2 или 1:1.5, док је на већини косина је неопходно
пројектовати мере заштите.
То су глиновите до глиновито-песковите средине са променљивим садржајем дробине, ређе шљунка у маси. Одликује их
интергрануларна порозност, хидрогеолошки су колектори спроводници, променљиве водопропусности. Водом се прихрањују из
залеђа и инфилтрацијом са површине терена. За време већих падавина, могућа су сезонска краткотрајна засићења у површинским
деловима терена. Пројектоване косине у оваквим материјалима су подложне ерозији, те их треба треба заштититити адекватним
мерама заштите, хумузирати и озеленити. Површинске и процедне воде прикупити одговарајућим дренажним каналима и
спровести даље од планума пута.
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Геотехнички услови изградње саобраћајнице у зони клизишта
На потезу до тунела регистрованa су три мања, умирена клизишта, преко којих прелази пројектована саобраћајница. На самом улазу у
тунел налази се још једно мање активно клизиште које ће се одстранити приликом ископа предусека у тунел. Клизишта су настала
покретњем углавном глиновитих депозита на стрмим деловима падине, дебљина покренуте масе је 2-4m, изузев клизишта на
km:1+050, које је мало већих димензија 60x50m, глиновито дробинског састава. Ово клизиште је настало покретањем делувијалноелувијалне коре распадања шкриљаве стенске масе која је подложна физичко-механичким променама и деградацији. Дебљина
покренуте масе је процењена на 3-6m.
Клизишта се налазе на следећим стационажама:
умирено клизиште km:1+050 - km:1+110 површине ≈ 0.25ha,
умирено клизиште km:1+810 - km:1+860 површине ≈ 0.2ha,
умирено клизиште km:2+140 - km:24+160 површине ≈ 0.09ha,
активно клизиште km:3+440 - km:3+455 површине ≈ 0.05ha.
Због евидентираних нестабилности и високе нивелете пута у зони клизишта, показало се као најбоље решење да се клизишта премосте
или да се изграде одговарајуће инжењерске конструкције.
•
Преко клизишта на km:1+050, пројектован је мост, дужине L=361.68m. Мост пролази непосредно испод чеоног ожиљка.
•
Преко клизишта на km:1+810, пројектован је насип висине H=4.9m. Насип се налази у ножици клизишта. Анализирањем
пројектованог насипа и клизишта добија се да је падина нестабилна на подножично исклињавање под теретом од насипа, и захтева
примену одговарајућих инжињерских конструкција.
•
У чеоном делу клизишта на km:2+140, пројектован је насип висине H=5.8m. Због стрме геометрије падине и клизишта неопходна
је примена одговарајућих инжењерских конструкција.
Геотехнички услови изградње тунела испод превоја Кадињача
Испод превоја Кадињача пројектован је jедноцевни тунел дужине око 1240m са подужним успоном од 2 %. Подужним успон је 2%.
Површина светлог отвора тунелске цеви износи око 60m2. Поред главне тунелске цеви пројектом је предвиђена израда пешачког
евакуационог тунела, који се налази на 30m од осовине главне цеви, са леве стране у правцу раста стационаже. Укупна површина
отвора пешачког евакуационог тунела износи око 29m2, а висина је 6.3m. Максимална висина надслоја изнад нивелете тунела је 144m.
У зони тунела изведеним истражним радовима утврђене су следеће средине:
− Комплекс палеозојских шкриљавих стена. Филити (F) и aргилошисти су стене ниског степена метаморфизма,
лапидобластичбе структуре и шкриљаве текстуре, тамно сиво-плаве до црне боје. Преко шкриљаца на крилима антиформе
леже метаморфисане кварцне брече и пешчари (Sq) који представљају наредне чланове палеозојског комплекса. Јављају се у
слоју мале дебљине 5-15m. Све ове стене поступно прелазе једне у друге у хоризонталном и вертикалном правцу.
− Квартарни седименти (d-el, ko, pr) изграђују горње делове падина и поточна корита. Њихова дебљина је променљива, на
стрмим деловима падина је мања до око 1m, док у зони заравњених делова терена до 5m.
Геотехнички услови изградње разликоваће се дуж тунела, зависно од геотехничких својстава средине у којој се гради, односно од
квалитета стенске масе. Зонирање стенске масе је изведено на основу својстава која битно утичу на геотехничке услове изградње
тунела (чврстоћа, испуцалост, стање подземних вода, оријентација дисконтинуитета и др.).
У целини узевши, геотехнички услови изградње тунела су повољни унутар геотехничке средине ''А'', на око 42% од целе дужину
тунела. Као релативно повољна оцењена је категорија ''Б'' на око 35% укупне дужине тунела. На преосталом делу тунела око 23%,
унутар геотехничких средина ''Ц'' и ''Д'' очекују се знатно тежи услови изградње.
Геотехнички услови изградње мостова
У односу на Генерални пројекат, број мостова на траси новог ДП 28 се повећао са 2 на укупно 6. Премошћују се потоци, јаруге,
клизишта, удубљења, депресије у терену и постојећи државни пут. Сви планирани мостови се налазе на територији општине Бајина
Башта.
На територији града Ужице планиран је један плочасти пропуст на пројектованој стационажи км 5+224.00 дужине 5м који премошћује
новопланирану регулацију потока. У даљој разради, уколико постоји потреба за мостовским конструкцијама, систем фундирања
прилагодити типу конструкције, и геотехничким карактеристикама заступљених литолошких средина у подлози.
Геотехнички услови фундирања пропуста
У циљу одводњавања терена, у трупу пута је пројектовано више бетонских цевастих пропуста пречника ∅ 1000-1600mm.
Цевасти пропусти се обично израђују од префрабикованих типских цеви са или без арматуре.
Геотехнички услови фундирања цевастих пропуста, односе се пре свега на адекватну припрему подлоге цевима, како би се спречила
појава неравномерних слегања. Припрема подтла врши се разастирањем и збијањем одговарајућих материјала (као што су шљунак,
песак, ситна дробина) до одговарајуће збијености, према важећим прописима. Уколико се врши ископ ровова, дубине веће од 2m,
потребно је вршити осигурање ископа, разупирањем. Код пропуста са великим уздужним нагибом, потребно је извести облогу дна од
ломљеног камена у бетону, чиме се спречава појава абразије дна. Испод цеви урадити равнајући бетон, дебљине 10-15cm. Уливе и
излазе пропуста заштитити одговарајућим материјалима и нивелетски решити да не дође до задржавања воде.
Пропусти са мањим отворима и у ниским насипима се граде тако што се изграђени насип прокопа и угради пропуст. Испод високих
насипа прво се ураде пропусти а након тога насип. Затрпавање ровова и збијање материјала око цеви вршити подесном механизацијом
уз употребу материјала који се добро збијају. Пожељно је да се засипни клинови граде од песка, шљунка и дробине. Минимална
висина насипа изнад цеви је 1m. Код високих насипа неопходно је цеви обложити бетонским плочама. Препоручљиво је да се радови
изводе по сувом времену.
Армирано бетонски плочасти пропусти L=5m.
Спроведене су анализе дозвољеног оптерећења темеља, за услове да су темељи у облику траке и да је дубина фундирања min. 1m.
Прорачуни су вршени за темељне стопе ширине 1.5m и 2m.
Препоручљиво је да се ископ за тамеље изводи у сувом. До дубине 1.5m, може се изводити без већих геотехничких ограничења, а
преко 1.5m уз одређене мере заштите од обрушавања. Према класификацији GN-200, материјал припада II и III категорији тла.
На деловима терена са високим нивоима подземних вода и где се у површинском делу налазе стишљиве, муљевите средине пожељно
је да се пропусти фундирају на темељним плочама. Испод темељне плоче се поставља слој шљунка дебљине 30-50cm. Уздужни нагиб
дна пропуста не сме бити мањи од 0.5%.
Геотехнички услови изградње инжењерских конструкција
Нивелетско решење планиране саобраћајнице условило је велика усецања и израду високих насипа.
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За обезбеђење потребне стабилности већих усека и трупа пута, пројектовано је неколико врста потпорних конструкција: завесе АБ
шипова, габионски зидови, армирана тла са и без облоге, анкерисане косине и анкерисани АБ зидови (пасивни и активни анкери). Све
поменуте мере заштите, усвојене су на основу заступљене геолошке грађе, морфологије терена и висине засека или насипа у циљу
извођења трасе.
Пројектом су обухваћени и потези потпорних конструкција уз пројектоване мостове.
Опште препоруке
Плитки темељи до дубине 1.5m, могу се изводити без већих геотехничких ограничења, а преко 1.5m уз одређене мере заштите од
обрушавања. На деловима терена са високим нивоима подземних вода, радове изводити у летњем сушном периоду, или ако је то
неопходно ископе треба заштитити од продора вода, адекватним техничким мерама (пумпе, загати). Код плитких темеља можемо
очекивати мања слегања, нарочито у глиновитим стишљивим материјалима, реда величине 2-3cm.
Дубоки темељи се углавном фундирају у шкриљавим стенама палеозоика. Стенска маса је пукотински издељена у монолите
центиметарско - дециметарских димензија. Зона распадине је вишеметарска. Спадају у меке стене, подложне ерозији и распадању.
Погодне су за фундирање, а при засецању у зависности од степена деградације стенске, условно стабилне до нестабилне масе. У
засецима, услед велике издељености, могућа су одламања и осипање стенске масе, тако да при прорачуну стабилности косина треба
користити ослабљене параметаре смичуће чврстоће.
Делувијално-елувијални глиновито дробински депозити у условима засецања су условно стабилни до нестабилни, подложни
површинском спирању, јаружању и клизању.
Код дубоко фундираних конструкција не треба очекивати већа слегања (реда величине пар cm). Консолидација ће се обавити у току
саме градње.
Детаљи о инжењерским конструкцијама обрађени су у свесци 2.1.1. Пројекат инжењерских конструкција и објеката.
Геотехнички услови изградње техничког центра
Технички центар тунела „Кадињача“ изводи се у зони улазног и излазног портала.
На територији града Ужице, на излазном порталу, km: 4+760, предвиђена је изградња погонске станице и хидрантских базена.
На излазном порталу терен изграђују делувијално-елувијалне наслаге d-el, до дубине од око 1.5m, испод њих су кварцни пешчари и
конгломерати дебљине око 1.5m, док су дубљи делови терена изграђени од тотално и средње деградираних филита и аргелошиста F*.
Након изведених геостатичких прорачуна, може се закључити да је за објекте тунелског центра на излазу из тунела дозвољена
носивост од 226KN/m2 до 265KN/m2. Очекивана слегања су 1-2cm.
Основна проблематика геотехничких услова изградње техничког центра, се своди на препоруке обраде подтла, израду усека-засека,
насипа и постељичног слоја.
Простор техничког центра није обухваћен истражним радовимa. Карактеристике и својства издвојених средина су дати на основу
истражних радова урађених за потребе изградње трасе и тунела.
Налазишта материјала и депоније
У оквиру „Елабората инжењерскогеолошких и геотехничких услова“ који је саставни део документације плана дати су оцена
употребљивости материјала из ископа тунела и усека-засека, приближне количине раположивог материјала са сваког локалитета
посебно као и позиције могућих позајмишта и депонија.
Геотехнички услови уређења депоније, пре свега се односе на услове збијања насутог материјала, заштити дна депоније, дренирање
исте, уређењу површине депоније, и сл.
Пре свега потребно је обезбедити дно депоније, од инфилтрација процедних вода из самог депонованог материјала како би се сачувао
природни ток подземне воде, као и из конструктивних разлога. Генерално, у оквиру депоније треба предвидети адекватан дренажни
систем који ће заштитити околину од процедних и атмосферских вода са и из тела депоније.
Депоновање ископаног и транспортованог материјала обавити насипањем и разастирањем тла. Пожељно је вршити збијање
депонованог материјала.
Програм допунских геотехничких истраживања за следећу фазу пројектовања - пројекта за грађевинску дозволу
За ниво израде ''Пројекта за грађевинску дозволу'' државног пута IБ-28, деоница Дуб-Дупци, сходно важећем Закону о рударству и
геолошким истраживањима и његовим подзаконским актима, неопходно је извести допунска истраживања и испитивања, која ће бити
дефинисана у посебном „Пројекту детаљних геотехничких истраживања терена“. Као основна подлога за израду Пројекта треба да
послуже резултати истраживања за фазу Идејног пројекта.
Основна геотехничка проблематика, коју треба решити Пројектом за грађевинску дозволу
− Новим истражним радовима детаљније испитати терен у зони високих усека и насипа, нарочито на позицијама пројектованих
конструкција.
− Испитати терен у зони клизишта, мостова и других објеката дуж трасе пута.
− Допунско дефинисање геолошке грађе терена у зони тунела. Прогустити истражне радове, јер су истражни радови за ниво Идејног
пројекта изведени на знатном растојању.
− Детаљне анализе за услове грађења тунела, портала и пратећих објеката.
− Након додатних истраживања и испитивања, анализирати услове, интеракције објекта и терена.
− анализирати услове фундирања тунелског центра.
2.2 Заштита културних и природних добара
Заштита културних добара
За потребе израде Плана Завод за заштиту споменика културе Краљево издао је услове под бројем 1029/3 од 16.08.2018. године којима
се прописују начин чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уважавају претходну заштиту и мере техничке
заштите, на територији града Ужица и општине Бајина Башта.
За радове на катастарским парцелама које су у обухвату „Спомен комплекса Кадињача“ у потребно је прибавити услове за
предузимање мера техничке заштите од Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд.
За остале катастарске парцеле које се налазе у обухвату Плана важе следеће мере заштите:
• Уколико се приликом земљаних радова у оквиру Плана наиђе на археолошки материјал или структуре из прошлости обавеза
Инвеститора/Извођача је да одмах обустави радове и обавести Завод;
• Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како локалитет са археолошким садржајем не би био уништен и
оштећен.
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Заштита природних добара
Простор изнад тунела „Кадињача“ захвата део Меморијалног природног споменика „Кадињача“. Према условима Завода за заштиту
природе Србије бр. 020-2048/3 од 16.08.2018. године прописане су следеће мере заштите:
•
Обезбедити очување и несметано функционисање заштићеног природног добра.
•
Предвиђеним грађевинским радовима не смеју се изазвати инжењерско-геолошки или други деградациони процеси;
•
Поштовати важеће прописе за заштиту, коришћење и очување површинских и подземних вода;
•
Забрањено је превођење и одвођење вода из водотокова као и затрпавање и зацевљење водотокова;
•
Планском документацијом предвидети површинско одводњавање, стабилизацију подтла, као и биогену заштиту косина;
•
Планирање изградње приступних саобраћајница на простору природног добра није дозвољено;
•
Искористити постојећу мрежу путева (избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење) како се не би додатно
повећала фрагментација простора и постојећих станишта;
•
Дефинисати локације и приступ вентилационим отворима тунела, при чему треба предвидети што мању деградацију околног
простора;
•
Конструкцију мостова пројектовати тако да се избегне постављање стубова у корито водотока како би се сачувала
природност обала и водотока;
•
За воде које настају спирањем са коловоза и оптерећене су уљима и другим нафтним дериватима мора се предвидети
изградња таложника и сепаратора масти и уља. Пре упуштања у реципијент или канализацију, обавезна је контрола њиховог
квалитета;
•
Просторе предвиђене за организацију градилишта лоцирати изван заштићеног природног добра и подручја са високом
вегетацијом;
•
Очувати постојеће високо зеленило, вреднија појединачна стабла и групе стабала;
•
Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних
примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру;
•
Сеча стабала може се вршити само након извршене дознаке;
•
Након извршених радова на сечи шумских површина обавезно планирати подизање шумских засада, као компензацију
уклоњене вегетације. Компензационе мере одређује надлежно Министарство на основу чл. 12. Закона о заштити природе и
Правилника о компензационим мерама;
•
Спровести мере заштите везане за уклањање високог растиња, при чему је неопходно водити рачуна о мерама за заштиту
шумског земљишта од ерозија и клизишта;
•
Садњу на простору шумских екосистема извести садницама аутохтоних дрвнастих и жбунастих врста дрвећа, сходно
присутном типу шуме и карактеристичним садницама за подручје Кадињаче. Такође изабрати биљне врсте које се лако
прилагођавају новом терену;
•
На путном правцу, кроз шумски комплекс потребно је извршити озелењавање, односно ојачавање новог шумског руба
типичним врстама дрвећа (буква, цер, граб, китњак и др.);
•
Предвидети употребу камена и других природних материјала прилоком извођења радова на регулацији и уређењу водотока –
очувати корита и обале водотока са постојећом аутохтоном вегетацијом;
•
Забранити депоновање шута, земље и отпада, насталог у току изградње, у приобаљу река и потока, као и на пољопривредном
земљишту, осим на локацијама које ће се пројектом организације градилишта утврдити као привремене депоније;
•
Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина;
•
Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонолошка документа или минералошко-пертолошке објекте, за које се
претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2.3 Заштита животне средине
Мере заштите животне средине укључују у себе веома велик спектар различитих активности које треба ускладити са свим
предвиђеним радовима на пројектовању, изградњи и експлоатацији будућег тунела и припадајуће саобраћајнице. Главни циљ изградње
оваквог једног путног правца је свакако његова дугогодишња експлоатација. Управо зато што се ради о објекту који ће вршити
дугогодишњи утицај на средину чији део треба да постане, неопходно је ускладити тај однос на самом почетку изградње.
Спровођење, праћење и контрола активности са мерама заштите су обавеза свих оних који су на било који начин укључени у било
којој фази пројектовања, изградње или експлоатације предметног тунела и саобраћајнице.
Одлуком о изради Плана детљане регулације прописана је обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину којом су
прописане следеће мере заштите:
Мере заштите земљишта
Адекватна заштита укључује у себе следеће активности којима је за циљ смањење степена деградације и загађења земљишта:
•
како би се спречило додатно непотребно заузимање земљишта, потребно је у даљој разради техничке документације тачно
дефинисати места градилишта, спречити настанак непланираних приступних путева, спречити одлагање материјала ван
простора градилишта или за то унапред утврђених места, спречити настанак нових непланираних позајмишта итд.;
•
уколико је могуће хумусни материјал који се скида у процесу изградње искористити за хумузирање косина насипа и усека
новог пута. Пожељно је, уколико је то могуће, не вршити складиштење скинутог хумуса, у супротном, складиштење обавити
на тачно одрђеним местима где ниво подземне воде не може да утиче на додатно влажење хумуса. Хумузирање косина
пожељно урадити у слоју од 20 cm, јер се тако добијају погоднији услови за развој травнатих површина;
•
приликом израде пројектно-техничке документације тачно утврдити места кретања и паркирања возног парка. Ово се
обезбеђује ради спречавања додатног збијања тла. Уз то, места на којима је дошло до изливања нафте или сличних материја
се морају физички отклонити и однети на места предвиђења за одлагање такве врсте отпада. Прање машина и остале радове
извршити на тачно одређеним местима у оквиру граница градилишта;
•
забранити отварање неконтролисаних приступних путева градилишту;
•
ван појаса ексропријације одређене површине се не могу користити као привремена или стална места одлагања, паркирања,
оправке машина, позајмишта и сл.;
•
отпадни материјал који настаје на самом градилишту однети на одређену регистровану депонију;
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извршити рекултивацију новоотвореног позајмишта по унапред дефинисаном плану који треба урадити након експлоатације
позајмишта;
приликом уређења терена евидентирати места која захтевају посебну заштиту од ерозије и применити прописане мере
спречавања тог процеса. Ово се односи на места испод мостова;
ради спречавања заслањивања земљишта, количину соли потребну за зимско одржавање пута свести на најмању могућу меру;
тачно означити зону дуж пута где се не дозвољава узгој пољопривредних врста које се користе у исхрани човека;
травни откос дуж пута не користити за исхрану стоке - уколико дође до нежељеног изливања одређених материја на већ
изграђеном путу, загађено земљиште скинути, однети до депоније и заменити новим слојем избегавати употребу јаких
хемијских средстава ради фитолошко-ентомолошке заштите биљака;
избегавати употребу хербицида за уклањање корова у оквиру путног појаса;
малчирати млад садни материјал чиме се спречава губитак неопходне влаге земљишта;
озеленити косине усека и насипа ради спречавања ерозије;
због присутног загађења земљишта тешким металима услед експлоатације пута, забрањено је на удаљености 10 m од ивице
пута садити културе које ће се користити за исхрану људи и животиња;
у складу са условима надлежних институција изградити систем одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за
пречишћавање.

Мере заштите од буке
У току извођења потребне преузети следеће мере заштите:
•
потребно је спроводити редован мониторинг буке у непосредној близини градилишта;
•
захтевати од извођача радова да поштује мере ублажавања од буке;
•
приликом извођења радова користити модерну опрему са пругушивачима буке (опрема која задовољава захтеве Директиве
EC/2000/14);
•
придржавати се уобичајних радних сати у току дана;
•
у близини насеља рад са бучном опремом треба да буде ограничен, обавезна употреба заклона.
Мере заштите ваздуха
За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на
минимум:
•
у циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима потребно је спроводити
чишћење возила пре изласка на јавне површине као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује како
не би дошло до његовог развејавања;
•
по сувом и ветровитом времену спроводити редовно влажење површина са којим може доћи до развејавања прашине;
•
обавезно обезбедити
техничку исправност
механизације, редовним (по потреби ванредним) техничким
контолама норми емисије штетних гасова;
С обзиром на прогнозиранo саобраћајно оптрећење возила до 2041. Год (ПГДС 3194) на планираној деоници, за анализиране услове
који се односе на планирани пут, посебне мере заштите ваздуха, у овом моменту нису потребне.
Уколико детаљнији прорачуни у наредним фазама пројектовања покажу да се прекорачују граничне вредности потребно је дефинисати
и прописати адекватне мере заштите у зависности од прорачуном добијених вредности.
Флора и фауна
У циљу очувања и заштите постојећих природних добара треба спровести одређени број мера заштите у оквиру коридора пута.
•
у циљу избегавања непотребног губитка биотопа, као и негативних утицаја, градилиште се не сме лоцирати у зонама са
израженим карактеристикама флоре и фауне. Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово
функционисање. Одлагање свих потребних материјала мора се вршити само у оквиру градилишта. Грађевинске машине се не
смеју кретати ван градилишта због могућности збијања тла;
•
у фази изградње објекта мора се водити рачуна да се не наруше постојеће вредности. Другим речима, мора се смањити на
минимум деградација простора током земљаних радова и све негативне последице се морају кориговати
•
ради смањења утицаја на фрагментацију станишта, као и ради смањена пресецања миграторних путева, потребно је израдити
прелазе за животиње
•
испред свих типова улаза треба, у оквиру Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта техничких мера
заштите, пројектовати ремизе са циљем повезивања околне вегетације са местима пролаза
•
ради смањења учесталости доспевања крупних животиња на пут и њиховог усмеравања према прелазима између пута и
шуме, неопходно је одржавати слободан простор са травнатом вегетацијом.
•
Ради спречавања зарастања слободног простора са обе стране пута неопходно је косити најмање 2 пута годишње целом
дужином трасе и одстранити сву жбунасту вегетацију изузев ниске жбунасте вегетације која припада прелазима за животиње
Мере озелењавања
Приликом израде пројектно-техничке документације неопходно је узети у обзир и утицај планираног саобраћајног потеза на пејзажне
и визуелне карактеристике просторних целина непосредног окружења и ширег простора, јер представљају битан елеменат сагледавања
односа пут-животна средина.
•
уколико мора доћи до извесних интервенција у простору у смислу сече шумсих површина и сл., потребно је планирати
подизање шумских засада као меру компензације за уклоњену вегетацију
•
радови на озелењавању треба да обухвате цео простор између путног застора и природне вегетације, ради спречавања ерозије
и ширења инвазивних врста
•
озелењавање треба да буде у складу са потребама заштите дивљих врста, смањујући привлачност путног појаса за животиње
•
није дозвољено садити врсте које се понашају инвазивно. Ради смањења угинућа животиња на путу, нису дозвољене ни врсте
са плодовима (воћкарице) којима се у великој мери хране дивље врсте животиња
•
озелењавање простора код пролаза за животиње вршити у складу са потребама усмеравања дивљих врста према пролазима
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с обзиром да се миграције животиња одвијају у оба смера, на местима где су одређени пролази за крупније животиње,
неопходно је планирати зелене површине
ремизе за дивљач (еколошке коридоре). Ремизе треба да буду линеарног облика у виду два реда жбунасте вегетације
аутохтоних врста

Мере заштите вода
Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама спровођењем мера за очување површинских
и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену
одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање
или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и
подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање.
У циљу заштите површинских и подземних вода, на предметној локацији, потребно је спроводити мере наведене у наставку:
•
приликом израде пројектно-техничке документације водити рачуна о посредном или непосредном утицају на већ изграђене
водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода;
•
за потребе градње на катастарским парцелама у зони обухвата плана Инвеститор је у обавези да реше имовинско-правне
односе за ангажовање земљишта на катастарским парцелама у зони обухвата Плана детаљне регулације;
•
на местима укрштања новопланиране деонице дражавног пута са водотоцима у обухвату плана мора се урадти хидролошко хидрауличка анализа како би се одбрао одговарајући протицајни профил (пропуст или мостовска конструкција), а на свим
местима где постоје јаруге, природне водојаже, канали и сл.
•
На свим местима где постоји скупљање површинске воде са саобраћајнице, предвидети постављање цевастих пропуста, који
не треба да буду мањи од 1500;
•
Потребно је регулисати одвођење воде из пропуста до реципијента како не би дошло до ерозије и угрожавања околног терена
и објеката у саставу пута и поред пута;
•
За мостове који су планирани преко водотокова који су у обухвату предметног плана предвидети техничка решења којима ће
се елиминисати негативно хидрауличко дејство сужења њихових отвора;
•
Потребно је решити ослањање мостова тако да се не смањује постојећи протицајни профил водотокова;
•
Техничком документацијом предвидети осигурање мостова узводно и низводно у минималној дужини од метара;
•
Сви будући мостови и други путни објекти, морају бити заштићени од штетног дејства воде изградњом заштитних
објеката(камене обалоутврде, потпорни зидови, стабилизациони прагови итд,)
•
при пројектовању тунела треба решити контролисано прихватање, сакупљање и одвођење вода из објекта тунела, а затим и
њихово пречишћавање на таложнику и сепаратору (уља и нафтних деривата) до одговарајућег нивоа и одвођења у
реципијент;
•
приликом изградње није дозвољено депоновање било каквог материјала у кориту сталних и повремених водотокова;
•
кота нивелете новопланиране деонице пута треба да буде изнад меродавне рачунске воде (за одговарјући водоток) повратног
периода у 100 година;
•
са спољашње стране тунелске конструкције поставити дренажне цеви за прихват и евакуацију процедне воде из тла;
•
предвидети постављање дренажних цеви на дну подножичног свода за воде процеђене кроз асфалт испод дна тунелске
конструкције, којом се вода евакуише током градње;
•
предвидети хидрантску мрежу у тунелу са циљем гашења евентуалних пожара и са циљем прања коловоза;
•
хидранти се снабдевају водом из резервоара који се налази у непосредној близини улазно/излазног портала;
•
у поступку разраде техничке документације на местима укрштања трасе са водотоцима треба предвидети постављање
одговарајућих објеката (мостови, пропусти) за потребе одвођења атмосферских вода. Такви објекти морају бити
димензионисани на основу хидролошко - хидрауличког прорачуна и детаљно снимљене геодетске подлоге;
•
у близини водотокова кориситити само квалитетан материјал за насип, као што је шљунак без примеса земље или
других нечистоћа;
Мере заштите у случају акцидентних ситуација
У фази планирања и пројектовања тунела и приступне саобраћајнице потребно је предвидети мере евакуације и неутрализације
евентуално проливених токсичних супстанци. У случају хаварије при чему може доћи до цурења нафте или нафтног деривата из
возила, саобраћај обавезно зауставити, пребацити га на другу траку путног правца и послати захтев специјализованој служби у
најближем месту или бази за одржавање која треба да обави операцију уклањања опасног терета, као и асанацију коловоза.
У питању су следеће мере заштите:
•
ограничити истицање опасне материје
•
ограничити изливену течност на простор на који се излила
•
захватити течност која истиче у интервенцијске посуде или цистерне поставити преграде у потоцима и каналима
•
употребити специјалне сорбенте и друга средства за деконтаминацију терена
•
извршити санирање последица на месту изливања опасних материја
•
у случају изливања загађујућих материја загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти ставити у амбалажу која се
може празнити само на за ту сврху На место акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта
•
у случају изливања загађујућих материја на асфалтну површину, исти покупити песком који се мора одлложити на у ту сврху
предвиђену депонију.
Последице од хемијских акцидената на тло и подземне воде зависе од положаја коловозне конструкције. Изливање материја може бити
такво да се врло лако може десити да се загађење прошири и неколико десетина метара од ивице пута, поред свих предузетих мера
заштите, тако да се са тим у вези мора разматрати нека од метода ремедијације (еx ситу или ин ситу), било земљишта било подземне
воде, уколико је дошло до контакта. Препоручљиво би било да базе за одржавање, поседују механизацију са којом би специјализоване
екипе за уклањање опасних терета могле да уклоне слој земљишта у случају инфилтрације загађења у тло.
2.4 Заштита од елементарних непогода; заштита од пожара и услови од интереса за одбрану земље;
Условима бр. 217-1108/18 добијеним од Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, од 31.08.2018. године,
посебно је наглашен следећи услов у погледу потребних мера заштите од пожара и експлозија:
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имајући у виду да безбедност од пожара друмских тунела није уређена српским прописима и стандардима, могуће је
приликом пројектовања тунела испуњености захтева заштите од пожара доказивати према страним прописима и стандардима
на начин утврђен чланом 30. Закона о заштити од пожара
•
Приликом примене одабраног прописа морају се применити одредбе прописа у целости, са посебним освртом на могућности
приступа и ефикасне интервенције ватрогасно спасилачких јединица, безбедну евакуацију лица, опремање објеката тунела
посебним системима, инсталацијама и уређајима за заштиту од пожара, напајања свих системима, начина безбедног
функционисања, праћења и управљања радом ових система, на начин утврђен посебним техничким прописом који ће бити
примењен приликом пројектовања тунела.
За потребе радио комуникације полицијских службеника и осталих служби безбедности обезбедиће се технички услови за дигитални
радио систем ТЕТРА, који ће бити усклађени са условима које је издало Министарство унутрашњих послова, Сектор за аналитику,
телекомуникације и информационе технологије, Одељење за ТЕТРА и радио комуникације, под бр. 350-8/18-1 од 07.08.2018. године.
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, издали су услове под бројем 5162-4 од 05.09.2018.
године према којима за израду Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
2.5 Мере заштите ваздушног саобраћаја
Према условима бр. 4/3-09-0151/2018-0001 од 30.07.2018. године, издатих од стране Директоратa цивилног ваздухопловства Републике
Србије за потребе израде Плана, у границама предметног Плана се не налазе објекти од значаја за цивилни ваздушни саобраћај, тако да
Директорат цивилног ваздухопловства РС нема посебне услове за поребе израде Плана.
ЈП „Аеродром Поникве“ издао је услове бр. 03-71/4-2016 од 29.08.2018. године према којима не постоје услови из надлежности ЈП
„Аеродром Поникве“, а који би утицали на израду Плана, обзиром да ће се изградња тунела вршити на нижој надморској висини од
надморске висине полетно-слетне стазе аеродрома Поникве и испод површи за ограничење препрека, дефинисаних за сам аеродром.
2.6 Управљање отпадом
У непосредној близини предметне саобраћајнице и тунела очекује се настанак комуналног отпада. У случају настанка комуналног
отпада потребно је:
•
извршити сакупљање, транспорт и депоновање на најближу комуналну депонију
•
на местима предвиђеним за одморишта, у непосредној близини техничког центра поставити посуде/судове за сакупљање
комуналног отпада у складу са условима јавно комуналног предузећа;
•
сакупљање, одвођење и депоновање комуналног отпада врши јавно комунално предузеће у чије је то надлежности;
3.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА
3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Опис трасе
Планом је предвиђено измештање постојећег државног пута IБ реда бр. 28. на деоници Дуб-Дубци и то на деоници описаној у табели
како следи:
Бр

Опис

Стационажа државног пута IБ реда
бр.28

Стационажа по ПДР-у

1

Почетак измештања трасе
(општина Бајина Башта)
Крај измештања трасе
(град Ужице)

97+707

0+000

112+759

6+282.12

2

Након изградње нове трасе ДП28, планиранo је да се постојећа траса задржи у функцији опслуживања околних насеља, спомен
комплекса Кадињача и аеродрома Поникве. Постојећа траса се на новопројектовану прикључује у виду трокраких раскрсница, уз
реконструкцију постојећег пута у зони прикључења.
Раскрснице
Веза постојећег пута и новопројектоване трасе је предвиђена на оријентационој стационажи km 6+100.
Према Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја које морају да испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута („Сл. гласник РС“, број 50/2011) усвојен је тип 2.
Мостови
На предметној деоници планирана је изградња 6 мостова у трупу пута на територији општине Бајина Башта које су прецизиране
посебним планским документом према Одлуци о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници
државног пута Дуб-Дубци, (Сл.лист општине Бајина Башта бр. 9/17) и то:
•
Мост бр.1 на km.1+136,10 планираног државног пута IБ реда бр.28 укупне дужине око 362m. Мостовска конструкција
премошћује клизиште, постојећу трасу државног пута IБ реда бр.28 на km.1+163,69 и на km.1+261,59 као и регулисано
корито реке.
•
Мост бр.2 на km.1+458,50 планираног државног пута IБ реда бр.28 укупне дужине моста око 61m.
•
Мост бр.3 на km.2+362,00 планираног државног пута IБ реда бр.28 укупне дужине око 180m. Мостовска конструкција
прелази преко јаруге на km.2+289,84 и преко постојеће трасе државног пута IБ реда бр.28 на km.2+428,12.
•
Мост бр.4 на km.2+891,00 планираног државног пута IБ реда бр.28 укупне дужине око 181m. Мостовска конструкција
прелази преко јаруге на km.2+923,18.
•
Мост бр.5 на `km.3+163,50 планираног државног пута IБ реда бр.28 укупне дужине око 114m. Мостовска конструкција
прелази преко јаруге на km. 3+149,51 и преко потока на km.3+175,09.
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Мост бр.6 на km.3+436,50 планираног државног пута IБ реда бр.28 укупне дужине око 60m. Мостовска конструкција
прелази преко јаруге на km.3+439,64.
На територији града Ужице, КО Стапари, планиран је плочасти пропуст на оријентационој стационажи km 5+224 у ширини од 5m
изнад регулисаног корита потока.
Тунел „Кадињача“
Планирана тунелска деоница пролази испод превоја Кадињача, на потезу: km 3+490,00 до km 4+750,00 у укупној дужини од
L=1260.00m, од чега је на територији општине Бајина Башта око 620м.
У морфолошком погледу превој Кадињача спада у ред средње високих врхова, са својом највећом висином од 836m.n.v. (Гајин брег)
Улазни портал тунела налази се на коти око 642m, док су коте на излазном порталу око 659m. Највиши делови терена у зони тунела су
на коти око 800m. Максимална висина надслоја изнад нивелете тунела износи око 150m.
Планира се једна тунелска цев за двосмерни саобраћај возила (у даљем тексту „тунел“).
Ширина коловоза у тунелу је Lk= 7.20m. Висина саобраћајног профила је H= 4.75m. Подужни пад тунела је 1.5% док се попречни пад
тунела креће од 2.5% до 5.5%
Са обе стране коловоза обезбедити службене пешачке стазе, ширине 1.45-1.55m прописано уздигнуте од ивице коловоза као и АБ
канале одговарајућих димензија за вођење електро-машинских инсталација.
Коловозна конструкција у тунелу је асфалтна. Испод коловозне конструкције планира се: хидрантска цев Ø150, колектор за прихват и
евакуацију течности са коловоза Ø500 и непосредно уз колектор дренажна цев Ø300 за обарање нивоа подземних вода.

Сл. 1: карактеристични попречни пресек тунела са габаритима који су обезбеђени за возни, пешачки саобраћај и тунелску опрему
С обзиром да због тешких теренских услова није могуће планирати бочне евакуационе излазе ка отвореном простору, предиђен је
један евакуациони тунел, паралелан главној тунелској цеви за саобраћај, на осовинском растојању од 30m у који се уливају попречни
евакуациони пролази. Евакуациони тунел планира се за потребе евакуације људи и пролаз лаких санитетских возила.
Коловозна конструкција евакуационог тунела је бетонска.
Попречни евакуациони пролази (веза главне тунелске цеви и евакуационог тунела) планирани су на растојањима мањим од 300 m, а на
улазу и излазу предвидети противпожарна – противдимна врата.

Сл2. Евакуациони тунел
У технолошком смислу конструкција тунела и евакуационог тунела се изводе делом у отвореном ископу а делом тунелским радом.
Делови који се изводе у отвореном су улазно излазне зоне – северна (L=65m) и јужна портална зона (L=45m) и с тим у вези, улазноизлазне зоне (портали) су планирани у оквиру земљишта јавне, саобраћајне, намене.
За део тунела који се изводи тунелским радом се не планира посебна грађевинска парцела и земљиште на површини остаје у
постојећем режиму коришћења.
За потребе безбединости у тунелу обезбедити:
•
хидрантске нише на сваких 100m-105m – гушћи распоред ниша је условио размак између попречних евакуационих пролаза

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 11/19"
•
•
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попречне евакуационе пролазе (између тунелске и евакуационе тунелске цеви) на сваких 200m-220m( <300m – како се
прописима захтева)
проширења (нише ) за возила у квару на средини тунела са комбинацијом попречног евакуационог пролаза

Гранични елементи профила
Гранични елементи подрзумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни прифил, попречни
профил и прегледност са становиштва возно-динамичких, конструктивних и естетских захтева.
Основни пројектни елементи пута:
•
рачунска брзина: Vr =80 km/h
•
намена пута – мотопут, приоритет саобраћаја - транзит
•
величина моторног саобраћаја (ПГДС) – 3194 возила на дан за планирану 2041.год.)
•
укупна дужина трасе је L= 6,28km
Гранични геометријски елементи за деоницу пута ван тунела:
Ширина саобраћајних трака
tv=2x3.25m
Ширина ивичних трака
ti=2x0.35m
Ширина банкина
b=1.5m (1.25m)
Висина саобраћајног профила
h=4.20m
Висина слободног профила
h=4.75m
Правила за грађење објеката за управљање и надзор:
Код улазног и излазног портала планирана су два објекта за управљање и надзор на тунелу. Објекте градити у оквиру грађевинских
линија приказаних на граф. прилогу 04 „Регулационо нивелациони план“ а складу са технолошким потребама.
Коловозна конструкција
Коловозна конструкција треба да задовољи услове тешког теретног саобраћаја (осовинско оптрећење од најмање 80 kN по осовини) и
треба да се прилагоди свим деоницама (тунел, основна траса, мост). На саобраћајницама и прикључцима локалних и некатегорисаних
путева коловозну конструкцију прилагодити саобраћајним оптерећењима.
Услови за постављање инсталација
•
•

Приликом израде техничке документације предвидети проширење државног пута на пројектовану ширину и изградњу
додатних саобраћајних трака у потезу евентулане реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница.
Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод планираног пута.

Услови за укрштање инсталација:
•
•
•
•
•

Укрштање инфраструктурних инсталација са планираним путем врши искључиво механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на пут у прописаној заштитној цеви;
Заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини између крајњих тачака попрећног профила(изузетно спољна ивица
реконструисаног коловоза) увећана за по 3,00 m са сваке стране;
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи
1,35 m;
Минимална дубина предметних инсталација и заштитиних цеви испод путног канала за одводњавање(постојећег или
планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20 m;
Укрштање планираних инсталација удаљити од укршатаја већ постојећих инстлација на мин. 10 m.

Услови за паралелно вођење инсталација:
•

•
•

инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила (ножице насипа трупа пута или
спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза;
Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове, односно путног
канала и кроз локације кје могу бити иницијалне за отварање клизишта;
На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита
трупа пута;

Заштитни појас и појас контролисане градње
На основу Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18) први објекти високоградње треба да буду удаљени мин. 20m од границе
земљишног појаса (1m од крајње тачке попречног профила) уз обезбеђење безбедног одвијања саобраћаја на предметном путном
правцу.
Како се граница плана налази ван грађевинског подручја насеља, овим планом се заштитни поја и појас контролисане градње
планиране трасе ДП28 утврђује на удаљењу од 20м од границе земљишног појаса (тј. мин 1m крајње тачке попречног профила,
мерено на спољну страну ) изузев на деоници од пројектоване стационаже km 6+282.12 (граница плана) до km 6+000 која се
налази у изграђеном подручју ван грађевинског реона где се поклапа са границом плана.
У заштитном појасу јавног пута, на основу чл. 28. став 2 Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13) могу се постваљати водовод, канализација, топловод, телекомуникациони и електроводови, исталације и
постојења по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута који садржи саобраћајно-техничке услове.
У појасу контролисане градње забрањено је отварање рудника, каменолома, деопнија отпада и смећа.
3.2 ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ
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3.2.1. Хидротехничка мрежа и објекти
Регулације водотокова
Предметна деоница планираног коридора ДП28 укршта се са водотоцима на већем броју локација које су приказане у табели како
следи:
-

Стационажа

Водоток

1

0+115.00

Брезов поток

2

0+530.00

Безимени

3

1+200.00

Црнушки поток

4

4+800.00

Безимени

5

4+800.00

Безимени

6

6+175.00

Волујац

Водотоци у обухвату Плана припадају подсливу реке Дрине, водно подручје Сава и не убрајају се у водотоке I реда према Одлуци о
утврђивању пописа вода I реда („Сл.гласник РС„ бр 83/2010) и нису обухваћени оперативним планом одбране од поплава који
спроводи ЈВП „Србијаводе“
На местима где се ДП28 укршта са сталним или повременим водотоковима у истом нивоу планирати изградњу цевастих или плочастих
пропуста.
Позиције где се планира измештање и регулисање водотокова дефинисане су на посебним грађевинским парцелама В-1 , В-2, В-3 и В4.
Саму регулацију водотока у оквиру новопланираних парцела извести тако да се оствари континуитет течења воде у отвореном кориту
уз задовољење протицајног профила.
За мостове који су планирани преко водотока предвидети техничка решења којима ће се елиминисати негативно хидрауличко дејство
сужења њихових отвора и обезбедити надвишење ДИК (доње ивице конструкције) моста изнад меродавне рачунске воде према
условима надлежног водног органа.
Потребно је решити ослањање мостова тако да се не смањује постојећи протицајни профил водотока. Техничком документацијом
предвидети осигурање мостова узводно и низводно у минималној дужини од 10m.
Сви будући мостови и други путни објекти морају бити заштићени од штетног дејства воде изградњом заштитних објеката (камене
обалоутврде, потпорни зидови, стабилизациони прагови и сл.)
Предвидети технологију изградње којом се не ремети нормалан режим течења у рекама, а посебно је забрањено поствљање скела и
других препрека у повремене и сталне водотоке.
Кота нивелелте новопланиране деонице пута треба да буде изнад меродавне рачунске воде (за одговарајући водоток) повратног
периода једном у 100 година.
По извршеној изради планског документа потребно је прибавити водне услове, сходно чл. 115 Закона о водама („Сл.гласник РС“ бр
30/2010, 93/2012 и 101/2016)
Хидритехничке инсталације и објекти у оквиру тунела и у зонама тунелских портала
На тунелској деоници предвидети:
евакуацију површинских вода.
евакуацију дренажних вода
хидрантску мрежу
Евакуацију површинских вода предвидети линијским каналом у смеру излаза ка улазу са испустима у сабирни колектор на прописном
растојању. Услов функционисања система одвођења подразумева:
остваривање протицаја од 100l/s
евакуисање изливених течности са површине коловоза са 200m у року од 5мин
Површински отицаји евакуишу се до постројења за прихват и пречишћавање, лоцираног у реону улазног портала тунела .
Евакуација дренажних вода у делу тунелског рада планира се постављање перфорираних дренажних цеви Φ250 непосредно са
спољне стране облоге. Одржавање се спроводи посредством шахтована међусобном растојању од 40 метара. Прихват воде се обавља
посредством шахтова на порталу.
Са спољашње стране тунелске конструкције у делу отвореног ископа планиране су такође перфориране дренажне цеви Φ250 за
прихват и евакуацију процедне воде из тла. Дренаже на делу ископа на изланом порталу уводе се у прихватне шахтове на излазном
порталу.
Угао перфорације цеви је 1200, а усвојени материјал је HDPE.
Поред наведених цеви предвиђено је постављање дренаже испод средине коловозне конструкције и непосредно поред сабирног
колектора у циљу прикупљања и евакуације процедних отицаја из наведених зона.
Евакуација дренажне воде спаја се након пречишћавања површинских вода у елементима шахтова посредством којих се прослеђује и
испушта у реципијент према техничком решењу.
Хидрантска мрежа се поставља са циљем гашења евентуалних пожара у тунелу, као и у сврси прања коловоза.
Међухидрантски размак je максималнио око 150 метара, што прописује RABT. Размак задовољава критеријум допирања млазница до
свих делове тунела и у складу је са европском законском регулативом.

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 11/19"

169

Техничком документацијом предвидети хидранте у одговарајућим противпожарним нишама.
Хидранти се снабдевају водом из резервоара који је лоциран у оквиру платоа иза излазног портала. Дистрибуирање воде из резервоара
обављаће се посредством пумпног постројења. До резервоара ће се вода допремати посредством покретних ауто-цистерни.
Од елемената и објеката на цевној мрежи наводи се:
резервоар
црпна станица
дистрибутивни цевовод ван тунелске цеви
дистрибутивни водови у тунелским цевима
фазонски комади
Гранични услови:
притисак у мрежи је у границама 6 – 10 (12) бари
протицај 20l/s
пожар траје 1 сат
запремина резервоара износи 100m3
хидранти су (DN100mm)
прстенаста мрежа
Снабдевање водом планира се преко резервоара потребног капацитета који је лоциран на излазном порталу тунела.
Црпна станица је планирана низводно од резервоара са хидрофорским постројењем састављеном од две пумпе (радна и резервна).
Предложено решење одговара цевном систему који није под притиском док се не укаже потреба са даљинским управљањем из
инжењерског центра.
Одвођење атмосферских вода
Планом је предвиђено контролисано прихватање, сакупљање и одвођење атмосферских вода са мостовских конструкција и из тунелске
деонице, док се на остатку трасе нивелационим решењем атмосферске воде са саобраћајних трака испуштају у околни терен.
Квалитет пречишћених вода мора бити у складу са условима надлежног водног органа.
3.2.2. Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
Електроенергетска мрежа и објекти
Подручје обухваћено планом снадбеваће се електричном енергијом из јединственог електроенергетског система.
На подручју Плана детаљне регулације нема намеских изграђених електроенергетских објеката за прикључење планираног објекта.
Околно подручје је углавном насеље сеоског типа и викенд насеља, тако да је постојећа електроенергетска мрежа малих капацитета.
Домаћинства се напајају из мреже 0,4 kV која је надземна. Постојећа средњенапонска мрежа 35 и 10 kV је надземног типа.
За будуће планиране објекте на предметном подручју за потребе фунционисања јавног осветљења и тунела (расвета, вентилација,
сигнализација итд) потребно је планирати прикључење са постојеће средњенапонске мреже 10 kV. Планирана је изградња две
трафостанице ТС 10/0,4 kV на улазу и излазу тунела.
Прикључење планираних ТС 10/0,4 kV на електроенергетски систем извести према условима надлежног електропривредног предузећа.
Услови изградње за електроенергетску инфраструктуру
Изградња електроенергетских објеката на планском подручју може се вршити на основу одобрене инвстиционо техничке
документације, решења и дозвола.
Код изградње надземних водова средњег и висиког напона заступљених у обухвату Плана детаљене регулације потребно је
дефинисати заштитне коридоре у којима се не могу градити друге врсте објеката и то:
•
10 m за далеководе 10 kV
•
15 m за далеководе 35 kV
•
25 m за далеководе 110 kV
При томе се морају испоштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kVдо 400 kV(„Сл.лист СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СФРЈ бр.6/92)
Све средњенапонске и нисконапонске водове који ометају реализацију планираног путног правца потребно је изместити или изградити
подземно у планираним или постојећим регулацијама уз прибављање услова надлежног електропривредног предузећа. На деловима
где измештање није могућеприменити посебне мере заштите.
Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минилани размаци у односу на друге врсте
инсталације објеката који износи:
•
0,4 m у односу на цеви водовода и канализације
•
0,5 m у односу на ТК каблове у односу на локалне и сервисне саобраћајнице
•
0,8 m у односу на гасовод у насељу
Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полажу у заштитну цев, дужине најмање 2 m са оба места
укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему се најмањи размак не може бити мањи од 3 m.
Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод цеви водовода и канализације, гасовода и
топловода.
Код укрштања са телекомуникационим каблом енергетски кабл се полаже испод истог, а угао укрштања треба да је најмање 300, што
ближе 900.
На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини минимално 0,8 m испод коловоза.
Телекомуникациона мрежа и објекти
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Планира се да тунел испод превоја „Кадињача“ буде комплетно опремљен инфраструктуром електронских комуникација. Планира се
изградња техничког центра на улазно/излазном порталу тунела. Објекат техничког центра (погонска станица на излазу из тунела) је
испред тунела у правцу према Ужицу, док се погонска станица (погонска станица на улазу у тунел) налази на супротној страни испред
тунела у правцу према Бајиној Башти.
Технички центар и погонска станица су намењени за контролу и управљање инжењерским системима у тунелу.
Пројектом су обухваћени следећи телекомуникациони и сигнални системи:
СИСТЕМ КОМУНИКАЦИЈЕ И РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА
СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПРОВАЛЕ
СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА
СИСТЕМ ИНТЕРФОНА
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА БИЋЕ РЕШЕН ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋУ ИЛИ ПЛАНИРАНУ МРЕЖУ ДО ТИПСКОГ
ПРИКЉУЧНОГ ОРМАНА, А ПРЕМА УСЛОВИМА ДИСТРИБУТЕРА.
УВИДОМ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И НА ОСНОВУ УСЛОВА БР. 330947/2-2018 „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА НАЛАЗЕ СЕ ТРАСЕ
МРЕЖНИХ И ОПТИЧКИХ КАБЛОВА. ТРАСА БУДУЋЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ВИШЕ МЕСТА СЕ УКРШТА ИЛИ ПАРАЛЕЛНО ВОДИ СА ПОСТОЈЕЋИМ
ТЕЛЕКОМУНОКАЦИОНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ.
У ТАБЕЛИ СУ ДАТИ ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋОЈ ТК КАНАЛИЗАЦИЈА И ПОЛОЖАЈ СА ПЛАНИРАНИМ ПУТЕМ.
ГРАД УЖИЦЕ:
БР.

СТАЦИОНАЖА

ТИП КАБЛА

ПОЛОЖАЈ

1

KM 5+850-KM 6+100

МРЕЖНИ

ПАРАЛЕЛНО (ЛЕВО)

2

KM 6+100

МРЕЖНИ

УКРШТАЊЕ

3

KM 6+125

МРЕЖНИ/ОПТИЧКИ

УКРШАТЊЕ

4

KM +125 – KM 6+282

МРЕЖНИ/ОПТИЧКИ

ПАРАЛЕЛНО(ЛЕВО)

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА:
БР.

СТАЦИОНАЖА

ТИП КАБЛА

ПОЛОЖАЈ

1

KM 0+000-KM 0+500

МРЕЖНИ

ПАРАЛЕЛНО (ДЕСНО)

2

KM 0+900-KM 1+200

МРЕЖНИ

ПАРАЛЕЛНО (ДЕСНО)

3

KM 1+200

МРЕЖНИ

УКРШАТЊЕ

4

KM 1+200-KM 1+250

МРЕЖНИ

ПАРАЛЕЛНО(ЛЕВО)

5

KM 1+300-KM 1+950

МРЕЖНИ

ПАРАЛЕЛНО(ДЕСНО)

6

KM 1+850

МРЕЖНИ

УКРШТАЈ

7

KM 1+900

МРЕЖНИ

УКРШТАЈ

8

KM 2+755

МРЕЖНИ

УКРШТАЈ

Уколико изградња условљава измештање постојећих ТК објеката и каблова потребно је урадити техничко решење тј Пројекат
измештања заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“. Такво
решење мора бити саставни део пројектно техничке документације Главног пројекта.
Приликом извођења радова потребно је придржавати следећих услова:
•
не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова;
•
не сме доћи до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја
•
мора се обезбедити адекватан приступ постојећим кабловима ради редовног одржавања и интервенцијама;
•
пре извођења радова потребно извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони
интервенције, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Сребија“:
•
заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и
предузете све потребне мере и предострожности;
В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и основ за формирање грађевинских парцела
јавних намена у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).
Обавеза је инвеститора да се, за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу планираних садржаја, обрати надлежном органу
за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а у складу са
одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04 и 36/09). Начелни садржај студије о
Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, a надлежни орган утврђује обим и садржај студије о
процени утицаја.
Овим Планом даје се могућност фазног спровођења тако да свака од фаза мора представљати функционалну целину.
У даљој разради, кроз техничку документацију, могуће је извршити прерасподелу планиране инфраструктуре као и увођење нове,
измену нивелета и елемената попречног профила саобраћајнице, у оквиру Планом дефинисане регулације.
У случају потребе за изградњом инфраструктурних објеката изван границе плана а које су у функцији планираног коридора државног
пута IБ реда бр. 28 или за реконструкцијом постојеће инфраструктуре која излази из обухвата плана, за предметне објекте израдити
Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене а на основу чл. 60, став 2-5. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).
•

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Шира ситуација (1:10000)
01.
Постојећа намена површина (1:2500)
02.
Планирана намена површина (1:2500)
03.
Регулационо нивелациони план са планом саобраћаја (R 1/ 2500)
04.
План парцелације са смерницама за спровођење (1:2500)
05.
Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти (1:2500)
06.
Хидротехничка мрежа и објекти (1:2500)
07.
Синхрон план (1:2500)
08.
Попречни профили (1:2500)
09.
10.
Подужни профили (1:2500)

•

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУАЛЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регистрација предузећа
Лиценца одговорног урбанисте
Одлука о изради Плана
Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину
Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
Извештај о Раном јавном увиду
Елаборат за Рани јавни увид
Геолошко-геотехничка документација

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1д.
Катастарско-топографски план са границом Плана

Р 1:2500

47. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07 и 83/2014)) и члана 60.став
1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 24.04.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„БЕЛА ЗЕМЉА“ У УЖИЦУ
Члан 1.
Доноси се Измена и допуна Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу ( у даљем тексту: План), који је одштампан
уз ову одлуку и чини њен саставни део .
Члан 2.
Повод за израду Плана је потреба да се прошири грађевинско подручје и планира развој индустрије и производње, као
претежне намене, ради обезбеђења локација за привредни развој, односно омогућавања просторних услова за отварање нових
производних комплекса.
Члан 3.
План се састоји се из текстуалног и графичког дела.
Графички део обухвата:
1. Катастарско топографски план са границама обухвата измене и допуне
и грађевинског подручја
2. Постојећа функционална организација простора у обухвату плана,
са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју
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3. Планирана функционална организација простора са претежном
планираном наменом површина у грађевинском подручју
4. Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре
5. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне
намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским
линијама
6. Синхрон план комуналне инфраструктуре

Члан 4.
План представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о локацији, Урбанистичког пројекта,
Локацијских услова, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.
Члан 5.
План je израђен у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику оверен печатом Скупштине
града и потписом председника Скупштине града.
Члан 6.
План је доступан на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове просторног планирања и
урбанизма.
Члан 7.
Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
Члан 8.
Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу VI број 502-6/2019 од 16.04.2019. године, као и аналитичко-документациона
основа, која се не објављује и налази се у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за
спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за спровођење Плана .
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 350-32/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
На основу члана 35. става 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 60 став 1.6
Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 24.04.2019.
године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“БЕЛА ЗЕМЉА” У УЖИЦУ
(Текстуални део)
УВОД
Основни плански документ, План генералне регулације “Бела Земља” у Ужицу је донет на седници Скупштине града Ужица
05.04.2012. године и објављен у “Службеном листу града Ужица”, број 5-3/12.
На основу Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу („Службени лист града Ужица“, број
10/2015 од 29.04.2015.године), израђене су и донете Измене и допуне планског документа, на седници Скупштине града Ужица, која је
одржана 31.08.2016. године - објављено у „Службеном листу града Ужица“, број 24/16 и број 4/17 (исправка техничке грешке).
На основу Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације “Бела Земља” у Ужицу, која је донета на седници Скупштине
града Ужица 27.11.2018. године („Службени лист града Ужица“, број 45/18), урађена је ова измена и допуна планског документа, са
циљем да се прошири грађевинско подручје и планира развој индустрије и производње, као претежне намене, ради обезбеђења
локација за привредни развој, односно омогућавања просторних услова за отварање нових производних комплекса, подстицање развоја
регионалне и локалне економије и отварање нових радних места.
За израду ове измене и допуне планског документа, обављена је сарадња и прикупљени су подаци и услови свих надлежних
институција, који су саставни део аналитичко-документационе основе.
Правни основ за израду ове измене и допуне планског документа је:
•
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18);
•
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник
РС“, број 64/15);
•
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације “Бела Земља” у Ужицу („Службени лист града Ужица“, број
45/18).
У складу са предметном Одлуком о изменама и допунама планског документа („Службени лист града Ужица“, број 45/18), примењен
је скраћени поступак, сходно чл. 51б. Закона о планирању и изградњи.
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Паралелно са израдом измене и допуне планског документа, израђена је и стратешка процена утицаја на животну средину, сходно чл.
7. Одлуке о изменама и допунама планског документа („Службени лист града Ужица“, број 45/18).
У текстуалном делу ове измене и допуне планског документа:
•
у правилима уређења (поглавља од 2.1. до 2.7), као и у правилима грађења (поглавље 3.1.4. Правила грађења за комуналну
инфраструктуру), измене и допуне су урађене амандмански;
•
за подручје у обухвату измене и допуне Плана, у правилима грађења, додато је ново поглавље 3.2.5. у коме су прописана
правила грађења за претежно планиране намене: индустрију и производњу, комерцијалне делатности и површине и објекте за
техничку и комуналну инфраструктуру (“комунална зона”;
•
за подручје у обухвату Измене и допуне Плана (парцеле са претежном наменом за породично становање и за локацију
верског објекта), примењују се правила грађења из основног планског документа, односно измена и допуна донетих у 2016.
години.
У графичком делу измене и допуне планског документа, приказана су планска решења у оквиру подручја које је у обухвату измена и
допуна.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. УВОДНИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ
У пасусу 1, алинеја 1, после “и 145/2014”, додаје се “83/2018”.
У пасусу 1, после алинеје 3, додаје се алинеја 4, која гласи: Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације “Бела Земља” у
Ужицу („Службени лист града Ужица“, број 45/18).
Алинеја 4. постаје алинеја 5.
1.2. Повод и циљ израде плана
Додаје се други пасус, који гласи:
Повод за израду измене и допуне Плана (на основу Одлуке о изменама и допунама планског документа („Службени лист града
Ужица“, број 45/18), је потреба да се прошири грађевинско подручје и планира развој индустрије и производње, као претежне намене,
ради обезбеђења локација за привредни развој, односно омогућавања просторних услова за отварање нових производних комплекса.
Други и трећи пасус у овом поглављу, постају трећи и четврти пасус.
1.3. Обухват плана и грађевинског подручја
У поглављу 1.3.2. Опис границе грађевинског подручја, допуњује се први пасус:
после “северном границом к.п.бр.1476, 1489/1, 1452/1,” додаје се: „и 1453/1;
брише се: “и 1517, границим к.п.бр.1453/2 и иде западном границом парцеле пута 1504/1, до границе са к.п.бр. 1428/2, потом
јужном и источном границом к.п.бр.1428/2, па границом 1482/1, 1428/4, 1453/1”;
брише се: “северозападном границом к.п.бр.1463”;
додаје се: “прелази преко к.п.бр 1463 и долази до њене северозападне границе, прати је, и долази до”;
брише се: “иде у правцу северозапада границом”;
додаје се: “границом”
Додаје се нови став, као пети став, који гласи: На основу Измена и допуна планског документа, у грађевинском подручју се налазе
следеће катастарске парцеле и то:
•
целе кп.бр. 1427/18, 1428/2, 1428/4, 1428/5, 1428/7, 1428/8, 1428/9, 1429/6, 1431/5, 1452/1, 1453/1, 1453/2, 1456/5, 1462/4, 1517
све у КО Дријетањ и к.п.бр 2086 КО Љубање;
•
делови кп.бр. 1427/1, 1427/5, 1427/6, 1427/10, 1427/11, 1427/24, 1427/25, 1427/31, 1427/34, 1428/1, 1428/6, 1429/7, 1429/15,
1431/2, 1431/3, 1431/4, 1431/10, 1449/1, 1449/7, 1450/13, 1454/1, 1454/3, 1455/1, 1455/2, 1456/2, 1456/3, 1456/4, 1456/8, 1457/1,
1463, 1504/1, 1516 све у КО Дријетањ и к.п.бр. 664/1, 664/3 и 664/17 све у КО Љубање.
1.4. Извод из концепта плана у виду закључка
Додаје се пети став, који гласи: На основу Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације “Бела Земља” у Ужицу
(„Службени лист града Ужица“, број 45/18), примењен је скраћени поступак, без спровођења раног јавног увида.
ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Концепција уређења и урбанистичке зоне
Додаје се нови став, који гласи: Изменом и допуном Плана, дефинисана је централна производна зона “Бела Земља”, која обухвата
подручје западно од хотела “Златиборска ноћ”, која је утврђена као урбанистичка подзона “Бела Земља”, намењена за развој
делатности, односно објеката, погона и комплекса, сагласно еколошком капацитету простора у границама подзоне, са мерама заштите
животне средине, ограничења негативних утицаја и свих врста и видова загађења и мерама забране за делатности великих загаћивача,
све у циљу очувања квалитета животне средине. У подзони “Бела Земља”, планирана је промена намене шумског земљишта у
грађевинско земљиште.
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2.2. Основна намена у обухвату плана и биланс површина основне намене
Пасус 2 мења се и гласи:
Грађевинско земљиште заузима око 373,87 ha. У складу са режимом коришћења земљишта, грађевинско земљиште је подељено на
површине за јавне и остале намене. Површине за јавне намене заузимају око 82,00 ha или 25% грађевинског земљишта а површине
осталих намена заузимају око 247,50 ha или 75 грађевинског земљишта. Норма потрошње грађевинског земљишта износи око
1510m²/ст. што се може оценити као оптимално, обзиром на карактер насеља и досадашњу изграђеност простора.
Пасус 4 мења се и гласи:
Шумско земљиште заузима 331,8.3 ha или 35% од територије у обухвату плана. Шума у посебном режиму заштите обухвата 54,17 ha,
односно простор у граници заштићеног природног добра – клисура реке Ђетиње.
Пасус 5 мења се и гласи:
Пољопривредно земљиште заузима 229,41 ha или 24% од територије у обухвату плана.
Табела број 1. мења се и гласи:
Биланс планиране основне намене површина
Р. бр.
Основна намена
1

2

3

4

Површина (ha)

Табела број 1.
Проценат учешћа (%)

Грађевинско земљиште

373,87

40,5

1.1. у грађевинском подручју

329,5

35,5

1.2. изван грађевинског подручја

44,37

5

Водно земљиште

4,79

0,5

2.1. река

4,1

0,4

2.2. поток

0,69

0,1

Шумско земљиште

331,83

35

3.1. шума са посебним режимом

54,17

5,5

3.2. шума-парк

277,66

29,5

Пољопривредно земљиште

229,41

24

939,90

100,00

Укупно (од 1 до 4)

2.3. Подела грађевинског земљишта на површине за јавне и остале намене
У поглављу 2.3.2. Грађевинско земљиште осталих намена, Развој продукционих делатности, Подзоне унутар производне зоне “Бела
Земља”, додаје се:
5. Подзона “Бела Земља” - обухвата подручје западно од хотела “Златиборска ноћ”. У зони је предвиђен развој следећих делатности:
• СЕКУНДАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ из области индустријске производње, грађевинарста, односно еколошки прихватљивих
индустријских погона и комплекса; дозвољене су делатности које испуњавају захтеве за заштиту ваздуха, површинских и
подземних вода и земљишта од загађивања; нису дозвољене делатности базне и прерађивачке хемијске индустрије, обојене и
црне металургије, постројења за третман отпада хемијским процесима и инсинерацијом; објекти, погони, комплекси
SEVESSO и IPPC; сви објекти, погони, комплекси морају испуњавати еколошке услове и стандарде;
• ТЕРЦИЈАРНЕ И КВАРТАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, односно услужно–комерцијалне делатности свих врста (складиштење,
транспортне услуге, логистички центри, трговина на велико и слично, соларне електране или други енергетски производни
објекти, који користе обновљиве изворе енергије), уз поштовање услова и стандарда за заштиту животне средине;
• ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ, односно, објекти и комплекси активног спорта, активне и пасивне рекреације са пратећим
компатибилним садржајима.
У поглављу 2.3.2. Биланс површина грађевинског земљишта, табела број 2. мења се и гласи:
Биланс планиране намене грађевинског земљишта
Редни
Грађевинско земљиште у грађевинском
број
подручју

Табела број 2.
Површина (ha)

Проценат учешћа (%)

За јавне намене
1

Здравствена станица

0,06

0,05

2

СРЦ „Бела Земља

3,04

1

3

Јавно зеленило

13,27

4

3.1. парк шума

6,95

2,1

3.2. заштитно зеленило

6,32

1,9

Комунални објекти

3,41

1

4.1. гробље

0,16

0,1

4.2. остали комунални објекти

3,25

0,9

Саобраћај и саобраћајни објекти

60,80

18,5

4

5
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6

5.1. државни пут I реда

19,80

6

5.2. улична мрежа

41,00

12,5

Водно земљиште

1,42

0,45

Укупно (за јавне намене)

82,00

25

За остале намене
7

Породично становање

118,50

36

8

Викенд становање

16,31

5

9

Комерцијални садржаји (Ц 1)
(трговина, занатство и услуге, пословање)

15,40

4,5

10

Секундарне делатности С 1 (индустријска
производња, грађевинарство, производно
занатство, складиштење и велепродајни
центри)

18,47

5,6

11

Пошта

0,17

0,2

12

Верски објекат

0,68

0,4

13

Секундарне делатности С 2 (грађевинарство,
производно занатство, складиштење и
велепродајни центри)

44,57

13,5

14

Заштићене неизграђене зелене површине

25,72

7,8

15

Саобраћајни објекти

7,68

2

Укупно (за остале намене)

247,50

75

Укупно (грађевинско земљиште у
грађевинском подручју)

329,50

100

2.4.

Трасе, коридори и регулација саобраћајница, водотокова и јавне комуналне инфраструктуре

2.4.1. Саобраћајна инфраструктура
У делу “Путна и улична мрежа”, додаје се нови пасус, као шести пасус, који гласи:
На деоници државног пута IБ реда бр.23. између постојећег прикључка на стационажи km1 152+769 (важећег референтног система) и
денивелисане раскрснице на стационажи km2 153+731 (важећег референтног система), у циљу обезбеђења приступа подзони “Бела
Земља”, планирана је реконструкција денивелисане раскрснице, у стационажи km 153+211. Саобраћајно повезивање подзоне “Бела
Земља” врши се преко реконструисане денивелисане раскрснице у стационажи km 153+211 и постојеће денивелисане раскрснице у
стационажи km 153+731.
У предметној зони, државни пут је планиран са ширином коловоза од 7,0 m, са уздигнутим, односно упуштеним ивичњацима, док на
делу где нису предвиђени ивичњаци, ширина коловоза износи 7,70 m (ширина коловоза 7,0 m + ивичне траке 2x0,35 m).
Ради приступа подзони “Бела Земља”, планирана су само десна скретања на државни пут.
Нова једнотрачна изливна трака је урађена за елементе који омогућавају да се са брзине од 80 km/h пређе на брзину од 40 km/h.
Дужина изливне траке износи 150 m. Ширина изливне траке износи 3,5 m. Дуж изливне траке, као и дуж државног пута, планиран је
тротоар ширине 2,0 m.
Уливна трака, за улив на државни пут, у правцу ка Чајетини, из подзоне “Бела Земља” није планирана, због неповољних
геомеханичких карактеристика терена.
Из правца Чајетина ка Ужицу, непосредно после реконструисане уливне рампе3, налази се планирано аутобуско стајалиште4.
Једнотрачне рампе за улив / излив су планиране са ширином коловоза од 5,0 m, односно 5,5 m.
Пројектована брзина на рампама износи 40 km/h, са минималним полупречником од 45 m на изливној рампи, односно 60 m на уливној
рампи. Рампе имају подужне профиле са максималним нагибом од 6% за успон, односно 7% за пад.
1
2
3

По интерном систему, стационажа 3+242
По интерном систему, стационажа 4+206
Изградња ове уливне рампе захтева уклањење постојећег пословног, приземног објекта, који је већим делом изграђен у путном

појасу
4

Аутобуско стајалиште је превиђено техничком документацијом – Главни пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда
23/28 (рехабилитација пута-доградња), деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, L=15.234 km (од km 145+140,00 до km 160+374,00), која је
поштована у свему, осим што је: 1) укинуто скретање на “стари златиборски пут; 2) позиција планираних тротоара је предвиђена на начин да
је планирано разделно остврво између ивице коловоза и ивице тротара, ширине 1,50 m; 3) тротоари су планирани са ширином од 2,0 m, а не
1,50 m.
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Унутар подзоне “Бела Земља” планирано је измештање дела трасе градске саобраћајнице I реда и планирана је кружна раскрсница, на
месту укрштаја новопланиране трасе градске саобраћајнице I реда и изливне рампе. Планирана кружна раскрсница је пројектована са
пречником од 32 m, ширине коловоза од 7,5 m.
Посматрано у односу на трасу државног пута, повезивање северозападног и југоисточног дела насеља Бела Земља, у предметној зони
се одвија преко денивелисаног укрштаја (чисте висине путног профила испод моста од око 5,0 m, са чистом ширином на месту где је
укрштај од око 13,8 m).
Нова траса градске саобраћајнице I реда у подзони “Бела Земља” је планирана са ширином коловоза од 7,0 m, а остале саобраћајнице
имају ширину коловоза од 5,5 m, 6,0 m и 6,5 m. Дуж саобраћајница су планирани тротоари, ширине 2,0 m.
У делу “Правила за уређење за паркирање возила”, додаје се, у другом ставу, нова алинеја, која гласи: У подзони “Бела Земља”
дефинисано у правилима грађења.
2.4.2. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода
у делу “Водоснабдевање”, додаје се став, који гласи: За подзону “Бела Земља” планирани су цевоводи минималног пречника Ø 100
mm.
У делу “Одвођење отпадних вода”, додаје се нови став, као пети став, који гласи: За потребе одвођења отпадних вода из подзоне “Бела
Земља”, планирана је изградња постојења за пречишћање отадних вода (ППОВ), лоцираног у оквиру површина и објеката за техничку
и комуналну инфраструктуру (“комунална зона”), са испуштањем пречишћених вода у реципијент, поток Запреграда. Од локације
ППОВ, планирана је изградња главног колектора, ка подручју позоне “Бела Земља”, на који се прикључују планирани секундарни
колектори.
Све отпадне воде, са површина намењених индустрији и производњи, пре упуштања у колектор који се води ка ППОВ, мора да имају
предтретман у оквиру парцеле/комплекса у самој зони.
У делу “Кишна канализација”, додаје се нови став, као трећи став, који гласи: Потенцијално зауљене атмосферске воде са
манипулативних и осталих површина, мора да се третирају преко сепаратора – таложника масти и уља, пре упуштања у реципијент.
2.4.4. Електроенергетика
У делу “Планирано стање” додаје се следећи текст, са поднасловом “Подзона “Бела Земља”:
Постојећи електроенергетски објекти средњег и ниског напона на планском подручју се напају електричном енергијом из примарне
ТС 35/10kV “Бела Земља” инсталисане снаге 2х8 MVА, из које се одговарајућим надземно/подземним водовима напају постојеће
трафостанице 10/0,4kV, чији капацитет није довољан за будуће потребе потрошача у подзони “Бела Земља”.
Да би се обезбедила потребна електирчна енергија за нове потрошаче у подзони “Бела Земља” потребно је извршити реконструкцију
постојећих електроенергетских објеката у циљу повећања снаге, чиме је могуће обезбедити до 2 MVА инсталисане снаге за будуће
потрошаче, и изградити нове електроенергетске објекте, напонског нивоа 35kV и 10kV, као и напонског нивоа 1kV.
Пре свега, потребно је изградити нову ТС 35/10KV “Бела Земља 2” у оквиру површина и објеката за техничку и комуналну
инфраструктуру (“комунална зона”), инсталисане снаге 2х8 MVА, у првој фази 1х8 MVА.
Недостајућа вршна снага електричне енергије може се обезбедити изградњом нових ТС 10/0,4KV са напојним надземно/подземним
водовима 10KV, према поступку дефинисаном техничком препоруком ЕПСа бр. ТП 14а, помоћу усвојеног просечног специфичног
оптерећења по јединице активне површине објеката одговарајућих делатности, а на основу израза:
Pmax=psp x Sobj x 10³ u kW
где је:
Pmax (kW)...........
прогнозирано максимално оптерећење
psp (W/m²)...........
Sobj (m²)=SxK.....

просечно специфично оптерећење за одређене делатности, усвојено 55 W/m²
приближна површина објеката (зграда) у којима се обавља делатност – 107.000m²
S(m²) Расположива површина земљишта за изградњу обејката – 214.000m²
K(%) Степен изграђености (50%)
Pmax=psp x Sobj x 10³ = 55 х 107.000 x 10³ = 5885kW
Pinst=Pmax/cos γ=5885/0,9= 6539KVA
Pinst.potrebno=Pinst-2MVA=6539-2000=4539KVA

Поред ТС 35/10кV “Бела Земља 2”, потребно је изградити још четири ТС 10/0,4kV, укупне инсталисане снаге 4780KVA, и то:
• ТС I 10/0,4kV, МБТС, 1х1000KVA
• ТС II 10/0,4kV, МБТС, 2х630KVA
• ТС III 10/0,4kV, МБТС, 2х630KVA
• ТС IV 10/0,4kV, МБТС, 2х630KVA
Локације планираних ТС 10/0,4kV шематски су приказане на графичком прилогу, а могу се градити и друге ТС, сагласно потребана у
планском подручју.
У планиране и реконструисане ТС 10/0,4kV треба уградити енергетске трансформаторе са смањеним губицима.
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Надземни водови 10kV су предвиђени на бетонским стубовима са Alč водовима 3x50mm² или 3x70mm².
За везу ТС 10/0,4kV “Златиборска ноћ” на дистрибутивни систем, постојећи далековод 10kV ће се реконструисати на двоструки
надземни вод са Alč водовима 2х3x95mm².
Прикључак ТС 10/0,4kV кабловским водовима врши ће се кабловима од умреженог полиетилена типа XHE49-A 3x(1x150)mm² или
сличним, сагласно условима надлежне ЕД.
Напојне водове 1kV до планираних објеката у појединим зонама изводиће се кабловима типа ppoo-ASJ или xpoo-ASJ, одговарајућег
пресека из планираних нових или реконструисаних ТС 10/0,4kV, а димензије треба да одговарају стандарду SRPS N.B2.752. Трасе
изабраних каблова треба да су по могућству уз планиране и постојеће саобраћајнице.
2.4.5. Телекомуникације
Додаје се нови став, који гласи: У подзони “Бела Земља”, уколико се укаже потреба, на бази реалних и процењених захтева за новим
прикључцима и услугама. могућа је изградња MSAN, са избором миколокације у оквиру површина јавне намене.
2.4.6. Гасификација
У делу “Планирано стање” додаје се нови став, који гласи:
У подзони “Бела Земља” планиран је развој гасоводне инфраструкуре (средњег и ниског притиска), уз могућност изградње мернорегулационих станица (МРС).
2.5. Уређење зелених површина
Додаје се нови став, као други став, који гласи: Изменом и допуном Плана, планирана је парк-шума у оквиру подзоне “Бела Земља”,
која се уређује по правилима за уређење шуме са функцијом рекреативног коришћења.
2.6. Урбанистичке опште и посебне мере заштите
2.6.1. Заштита животне средине
Додаје се следећи текст:
Подзона “Бела Земља”
Заштита вода
Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са дефинисаним циљевима заштите животне средине са
аспекта заштите вода, и то:
•
очување живота и здравља људи,
•
смањење свих видова загађења и
•
спречавање даљег погоршања стања вода.
Заштита квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активности којима се њихов квалитет штити преко мера
забране, превенције, обавезних мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања живог света, постизања стандарда квалитета
животне средине, смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења
вода за различите намене.
У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја промене намене у границама планског документа на површинске
и подземне воде, неопходно је спроводити мере заштите приликом планирања и реализације пројеката, односно индустријских и
других делатности и пратећих садржаја. Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у складу са важећом закононском
регулативом.
Смернице и мере за заштиту вода:
• забрањено је директно и индиректно загађивање површинских и подземних вода, како у обухвату границе еколошке подзоне
„Бела Земља“ тако и у контактним зонама (подземне воде и водотоци шире просторне целине);
• све планиране активности на реализацији пројеката (објеката, погона, комплекса, пратећих садржаја, инфраструктуре) у
еколошкој подзони „Бела Земља“, у свим фазама имплементације измене и допуне Плана, морају се спроводити тако да
обезбеде заштиту површинских и подземних вода, односно, забрањено је свако испуштање у животну средину (потоке, на
земљиште) свих категорија и типова отпадних вода, без претходног пречишћавања до захтеваног нивоа;
• при извођењу свих радова на реализацији пројеката, обавезне су мере техничке и еколошке заштите од загађивања
површинских, подземних вода и земљишта;
• забрањено је директно и индиректно просипање и изливање непречишћених отпадних вода на земљиште у комплексима, на
парцелама и локацијама планираних пројеката;
• обавезно је прикључење свих планираних пројеката, објеката и садржаја на градску канализациону мрежу јавног
канализационог система;
• обавезно је одводњавање са постојећих и планираних саобраћајница и интерних саобраћајница унутар комплекса и парцела
планираних пројеката;
• сакупљање и евакуацију условно чистих атмосферских вода са кровова објеката, извршити системом кровних олука и
системом ригола спровести на зелене површине;
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•
•
•
•
•

•
•
•

потенцијално зауљене атмосферске воде са платоа, технолошких и других површина, сакупљати, каналисати и одводити на
пречишчавање у таложнике сепараторе уља и масти пре упуштања у реципијент;
димензионисање канала, (ригола са решеткама) цевовода и сепаратора уља и масти, вршити за меродавну количину воде;
чишћење таложника-сепаратора уља и масти се мора поверити, искључиво, овлашћеном оператеру који има дозволу за
управљање опасним отпадом на даљи третман; управљање опасним отпадом мора пратити документ о кретању отпада;
обавезна је контрола квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања у таложницима сепараторима уља и масти;
испитивање квалитета отпадних вода врши се преко акредитоване лабораторије; сваки сепаратор таложник уља и масти мора
бити опремљен местом за узорковање и мерачем протока;
за пројекте (комплексе, објекте, погоне делатности) у којима се јављају или могу јавити отпадне воде које имају
карактеристике технолошких и термичких отпадних вода, обавезна је уградња/изградња уређаја/постројења за прећишавање
отпадних вода пре упуштања у реципијент; степен пречишћавања и квалитет пречишћених отпадних вода мора задовољавати
захтевани ниво, у складу са захтевима реципијента (водотока, јавне канализационе мреже);
после пречишћавања а пре упуштања у реципијент обавезна је уградња уређаја за мерење и регистровање количина
испуштених пречишћених отпадних вода и дефинисање мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета
пречишћених отпадних вода;
у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна је хитна санација угрожене локацијеодговор на удес, у складу са планом заштите од удеса;
у циљу контроле животне средине и заштите воде и водних тела од загађивања, у границама еколошке подзоне „Бела Земља“,
при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину ("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред
надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на
животну средину.

Заштита ваздуха
Изменама и допунама Плана планирано је стварање услова за реализацију дозвољених и еколошки прихватљивих индустријских,
производних и пословних комплекса. У процесу реализације предметне подзоне очекују се временски и просторно ограничени утицаји
на квалитет ваздуха, пре свега у току радова на уређивању локација и изградњи планираних објеката и постројења. Утицаји на
квалитет ваздуха у фази грађевинских радова на реализацији планираних садржаја могу се третирати као краткотрајни, временски и
просторно ограничени. Очекиване емисије у ваздух (полутанти од рада ангажоване механизације, разношења прашине са привремених
одлагалишта грађевинског отпада под утицајем ветра као последица манипулације грађевинским материјалом), генерисање
грађевинског отпада, не представљају дугорочно посматрано претњу по животну средину и здравље становништва, с обзиром да су
утицаји на квалитет ваздуха у фази припремних и осталих радова занемарљиви, краткотрајни, временски и просторно ограничени и
престају по завршетку извођења радова на микролокацијама.
Али, могу се очекивати и потенцијално значајни утицаји, у случају не поштовања техничких и технолошких мера заштите и у случају
удесних ситуација пореклом од планираних делатности, које ће бити реализоване на простору подзоне, које у зависности од
делатности могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха.
Планирање и пројектовање техничких и технолошких мера заштите од загађивања ваздуха у технолошким процесима, обезбедиће
директно и индиректно спречавање емисије у ваздух. Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију измена и допуна
Плана и избор пројеката, који неће имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха у подзони „Бела
Земља”, али и шире просторно посматрано. Све смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са важећом законском
регулативом.
Заштита ваздуха еколошке Подзоне „Бела Земља“ представља интегрални део мониторинга квалитета ваздуха за град Ужице.
Посебне мере заштите ваздуха предметне подзоне спроводе се како би се избегло кумулирање негативних утицаја планираних
пројеката (објеката, делатности, комплекса) са негативним утицајима из окружења - фреквентна саобраћајница (деоница државног
пута IБ реда бр.23 Појате-Крушевац-Краљево-Прељина-Чачак-Пожега-Ужице-Чајетина-Нова Варош-Пријепоље-државна граница са
Црном Гором (гранични прелаз Гостун).
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју подзоне „Бела Земља“ обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих
материја из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и
минимизирали потенцијално негативни ефекти на квалитет животне средине и здравље становништва. Изменама и допунама планског
документа за предметну еколошку подзону, планирано је стварање услова за реализацију индустријских објеката и комплекса,
инфраструктурно и комунално опремање, што подразумева временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у фази грађевинских
радова на реализацији планираних садржаја, али и негативне утицаје пореклом од планираних активности током редовног рада
могућих и дозвољених делатности које могу имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха.
Смернице и мере заштите ваздуха:
• заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на подручју града Ужица;
• реализацију прикључних и интерних саобраћајница извршити према меродавном саобраћајном оптерећењу, како би се
обезбедила добра саобраћајна проточност за локације индустријских и других комплекса;
• озелењавање сваког комплекса, у складу са заступљеном делатношћу, коришћењем декоративног аутохтоног зеленила са
учешћем до 30%;
• у рубним деловима Подзоне „Бела Земља“, према зонама становања, спорта и рекреације, туристичим комплексима, извести
заштитни појас од груписаног листопадног дрвећа и жбуња;
• грејање објеката извести уз употребу еколошки прихватљивих енергената (обновљиви извори, природни гас);
• обавезан је избор и примена најбољих доступних техника и технологија, у технолошком процесу еколошки прихватљивих
пројеката, за спречавање загађивања ваздуха, у складу са заступљеним технолошким процесом;
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за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздух, обавезне су техничко-технолошке мере за
смањење концентрација загађујућих материја и свођење истих у прописане вредности или обустављање технолошког
процеса;
за случај квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, због чега може доћи до прекорачења
граничних вредности емисије, квар отклонити или прилагоди рад новонасталој ситуацији како би се емисија свела у
дозвољене границе, односно у прописане вредности у најкраћем року;
у оквиру сваког комплекса, одржавати максималан ниво комуналне хигијене;
у циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, при имплементацији и реализацији планираних
пројеката, објекатаи делатности, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.114/08)
покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

Заштита земљишта
Загађење земљишта на подручју подзоне „Бела Земља“ може бити последица неадекватног управљања отпадом и отпадним водама.
Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово
одрживо коришћење, које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:
праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;
спровођење ремедијационих програма за отклањање последица деградације земљишног простора, било да се они дешавају
природно или да су узроковани антропогеним активностима
Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са важећом законском регулативом.
Мере заштите земљишта од загађивања и деградације:
•
реализација планираних пројеката се мора спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима, правилима
уређења и правилима грађења и еколошким условима и мерама;
•
обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћeња земљишта за све делатности за које се
очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;
•
у фази изградње објеката у оквиру индустријске зоне, рационално користити земљиште–хумусни слој сачувати за касније
уређење локација и околног терена;
•
у случају да се будућим активностима у границама Плана, утиче на загађивање околног замљишта, носилац
пројекта/оператер појединачних пројеката, потенцијалних загађивача, у обавези је да изради извештај о стању земљишта који
мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS,
ISO/IEC 17025 стандарду; носилац пројекта који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију или санацију
деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност;
•
обавезно је организовано управљање свим врстама отпада који могу настајати на подручју подзоне „Бела Земља“, како у фази
реализације планских решења, тако и при редовном раду планираног пројекта, што подразумева прикупљање, примарну
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног предузећа;
•
обавезно је управљање отпадним водама, у складу са важећом законском регулативом и условима надлежних институција и
предузећа;
•
носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и
последице директног или индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика
по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини;
•
неопходно је успоставити мониторинг квалитета земљишта, у складу са Уредбом о програму систематског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл.
гласник РС”,бр.88/10);
•
у циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у границама подзоне „Бела Земља“, при
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом
за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.
Заштита природе
Према условима Завода за заштиту природе 03 бр.020-164/2,од 05.02.2019.године, подручје Измена и допуна ПГР „Бела Земља“,
односно еколошка подзона „Бела Земља“, налази се ван граница подручја у поступку заштите Предела изузетних одлика „Клисура
реке Ђетиње“ и ван обухвата еколошке мреже „Клисура Ђетиње“.
Обавезне мере и смернице заштите природе и подручја стратешке процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити
природе („Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-други закони) обухватају следеће услове:
• обавезне су мере заштите и мониторинга квалитета ваздуха, вода и земљишта;
• обавезне су мере заштите од прекомерне буке применом антизвучних баријера (природних-зелених баријера и појасева,
вештачких баријера) уз мониторинг и контролу стања;
• обавезне су превентивне мере заштите, при планирању, пројектовању и извођењу радова, у циљу заштите хидрогеолошких и
хидрографских карактеристика терена (реализацију планираних пројеката морају пратити претходна хидрогеолошка
истраживања токова подземних вода);
• реализација планираних пројеката (објеката, комплекса, погона, делатности) је могућа у складу са урбанистичким и
еколошким зонирањем подзоне „Бела Земља“; раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају
одређивањем неопходних заштитних растојања и појасева;
• обавезно је озелењавање и пејзажно уређење сваког комплекса посебно, у складу са планом озелењавања, у функцији заштите
и предеоног уклапања у окружење;
• посебно евидентирати зелене површине и појединачна стабла, како би се вредни примерци просторно и функционално
инкорпорирали у планирану концепцију система зеленила; посебну пажњу посветити формирању и уређењу нових зелених
површина, у складу са наменом простора и захтевима планираних појединачних пројеката;
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обавезно је очување и заштита постојећих природних и блиско-природнх елеменат у обухвату подзоне, вредног зеленила
(групација, појединачних примерака високог зеленила) и интегрисање у планиране намене;
обавезно је прибављање сагласности надлежне институције у случају потребе сече одраслих, вредних примерака
дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу меру;
обавезна је еколошка компензација зеленила, односно обавезна је надокнада зелених површина које се морају уклонити у
поступку теализације планираних пројеката;
обавезна је регулација стационарног саобраћаја, односно обезбеђивање контролисаних и стандардно уређених паркинг
простора;
обавезна је санација и рекултивација свих деградираних површина, у постојећем стању и за случај њиховог настанка у
поступку реализације планираних пројеката;
обавезна је контрола и управљање насталим геолошким, грађевинским и осталим отпадима који настају у току уређивања
локација за реализацију планираних пројеката;
обавезне су мере заштите за случај настанка акцидента или других удесних ситуација у свим фазама реализације планиране
намене, уз обавезно обавештавање надлежних органа;
уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља
да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести ресорно Министарство, као и да предузме
свемере заштите од уништавања, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица;
у циљу контроле животне средине и заштите природе у границама еколошке подзоне „Бела Земља“, при имплементацији и
реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

Еколошка компензација
Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације планских решења на животну
средину и здравље људи, у складу са Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Како је циљ компензације
на подручју подзоне „Бела Земља“ заштита животне средине, здравља људи и квалитета живота локалног становништва и корисника
простора, због директних и индиректних утицаја планираних намена, локалитете за формирање нових зелених површина треба
утврдити на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних утицаја постојећих и планираних садржаја на
животну средину. Компензацију зеленила треба спровести тако да допринесе смањењу нивоа буке, емисије загађујућих материја и
побољшњу предеоно-пејзажних карактеристика подручја.
Мере еколошке компензације:
•
успоставити појасеве заштитног зеленила екстерно у контактним зонама, према зонама становања;
•
формирати појас обостраног заштитног зеленила дуж планираних и постојећих саобраћајница у складу са локацијским
условима;
•
приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне, инвазивне и алергене врсте биљака;
•
у зонама интензивног утицаја буке, мерама компензације уз границе парцела, опционо, формирати „зелене баријере”,
антизвучне паное;
•
одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу анализе и валоризације постојећег зеленила на
подручју подзоне „Бела Земља“ и окружењу и еколошко-биолошке подлоге локације.
Управљање отпадом
Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница за управљање отпадом, као и на основу процењених и очекиваних
количина и карактеристика отпада који могу настајати на подручју подзоне „Бела Земља“. Концепт управљања отпадом на подручју
подзоне „Бела Земља“ мора бити заснован на укључивању у систем локалног концепта управљања отпадом, преко Локалног плана
управљања отпадом града Ужица и припадајућег региона, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера којима
би се смањили потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.
Управљање отпадом на подручју подзоне „Бела Земља“ мора бити део интегралног управљања отпадом на локалном и регионалном
нивоу и спроводиће се у складу са важећом законском регулативом.
У складу са планираним пројектима (индустријски погони, комплекси и делатности) и активностима на планском подручју, може се
очекивати настајање следећих врста и категорија отпада:
•
грађевински отпад;
•
комунални отпад;
•
опасан и неопасан отпад;
Управљање отпадом мора се вршити у складу са Планом управљања отпадом за сваки планирани пројекат у коме настаје отпад, а који
мора бити усаглашен са Локалним планом управљања отпадом и законском регулативом.
Грађевински отпад (вишак земље, остали геолошки и грађевински отпад), на локацијама планираних пројеката ће се генерисати у фази
припреме терена и фази реализације објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре, односно у фази уређивања локације, изградње
објеката, инфраструктуре, инсталација, монтирања опреме. Управљање грађевинским отпадом мора бити у складу са Одлуком о
одређивању локације за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада.
Комунални отпад, настајаће на локацијама планираних пројеката као последица боравка запослених. Управљање комуналним отпадом
мора се обављати контролисано, према дефинисаној динамици, преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки
прихватљиво управљање отпадом на подручју подзоне „Бела Земља“, потребно је:
•
успоставити сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада преко надлежног комуналног предузећа, у складу са
Локалним планом управљања отпадом;
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све микролокације са контејнерима морају бити доступне возилима комуналног предузећа у свим временским условима;
поставити судове (контејнере) за сакупљање отпада у зонама и локацијама, у складу са партерним решењем;
редовно пражњење контејнера и транспорт отпада мора бити у складу са условима надлежног комуналног предузећа.

Опасан отпад, који може настати на планском подручју, у складу са делатностима планираних пројеката, одлагати и привремено
складишти у специјалним херметички затвореним некорозивним судовима која се налази на месту предвиђеном за одлагање опасног
отпада до предаје оператеру који поседује дозволу за управљање овом врстом отпада, уз документ о кретању отпада.
Санитарно-фекалне отпадне воде, генерисаће се у санитарним чворовима производних и услужних објеката, које ће се интерном
канализационом мрежом спроводити до прикључка на јавну канализациону мрежу. Квалитет пречишћених отпадних вода пре
упуштања у јавну канализациону мрежу мора бити у складу са важећом законском регулативом.
Технолошке отпадне воде, које могу настајати као резултат технолошких процеса планираних пројеката, пре упуштања у јавни градски
канализациони систем, морају бити пречишћене на постројењу/уређају за пречишћавање отпадних вода до нивоа који је прописан
актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. Обавезна је
контрола количина испуштених пречишћених отпадних вода преко мерача протока и контрола квалитета пречишћених вода на месту
предвиђеном за узорковање.
Потенцијално зауљене атмосферске воде, са манипулативних површина, платоа производних погона, могу садржати таложне и уљасте
материје, што може довести до загађивања земљишта, површинских и подземних вода, те се исте морају прикупљати и каналисати,
системом ригола и канала и одводити у сепаратор-таложник уља и масти, а након третмана, уз контролу квалитета (место за
узорковање) и количине (мерач протока), атмосферске воде биће испуштене у јавну градску мрежу атмосферске канализације или
други реципијент, у складу са водним условима.
Смернице и мере управљања отпадом:
•
санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на подручју подзоне „Бела Земља“, у контактним зонама
и непосредном окружењу, како би се спречило загађивање животне средине;
•
забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредењених за ту намену, на подручју подзоне „Бела
Земља“, непосредном и ширем окружењу;
•
за све врсте отпада које настају у обухвату подзоне „Бела Земља“, реализацијом и имплементацијом планских решења,
обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада, потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање и
привремено чување различитих врста отпада (комунални, амбалажни, рециклабилни, отпадна уља и остале отпаде) до предаје
оператеру који поседује дозволу за управљање продукованим врстама отпада, у складу са Законом о управљању отпадом
(„Сл. гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима;
•
забрањено је одлагање, депоновање свих врста и категорија отпада насталих у подручју подзоне „Бела Земља“ и
појединачних пројеката, ван простора опредељених за ту намену;
•
поступање и управљање опасним отпадом и отпадом посебних токова, вршиће се преко оператера који поседује дозволу за
управљање опасним отпадом, у складу са законском регулативом;
•
са опасним отпадом који настаје у процесу чишћења таложника сепаратора, поступати у складу са Законом о управљању
отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Сл. гласник РС”, бр.92/10) и Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл.
гласник РС”, бр.71/10); отпад од чишћења таложника-сепаратора, обзиром да има својства опасних материја, чувати у
некорозивној, непропусној амбалажи са оригиналним затварачем до предаје оператеру који поседује дозволу за управљање
опасним отпадом, уз обавезну евиденцију о врсти и количини отпада и документ о кретању отпада или чишћење поверити
оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз евиденцију и документ о кретању опасног отпада; или
чиђћење сепаратора-таложника поверити оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом;
•
поступање и управљање комуналним и неопасним отпадом вршиће се преко надлежног комуналног предузећа/овлашћеног
оператера који поседује дозволу за управљање комуналним и неопасним отпадом, у складу са законском регулативом;
•
обезбедити довољан број и правилан распоред судова за прикупљање комуналног отпада на јавним површинама и за
појединачне пројекте, чији се изглед уклапа у амбијенталну целину, водећи рачуна о визуелној усклађеноти, у складу са
наменом простора;
•
грађевински отпад, у току радова на припреми локације, привремено депоновати на локацији до коначног одлагања на место
одређено Одлуком о одређивању локације за складиштење, третман и одлагање инертног, грађевинског и отпада на
територији града Ужица;
•
на подручју подзоне „Бела Земља“ није дозвољена неконтролисано спаљивање отпада и било каквих отпадних материја.
•
Посебне мере управљања отпадом:
•
вршити сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје на планском подручју у оквиру сваке појединачне
функционалне целине, локације односно сваког појединачног пројекта, у складу са наменом простора и Планом управљања
отпадом;
•
управљање амбалажом и амбалажним отпадом се спроводи у складу са:
•
условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa стављање у промет,
•
условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом,
•
обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду
•
сакупљање, транспорт и одлагање отпада вршити преко надлежног јавног комуналног предузећа/овлашћеног оператера,
према врсти и карактеру отпада, према извршеном испитивању и утврђивању карактера отпада, сагласно важећој законској
регулативи;
•
обавезно је посебно поступање са опасним отпадом, у складу са законском регулативом, за сваки планирани пројекат
појединачно.
Заштита од буке и вибрације
Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у току реализације планираних пројеката, односно при уређивању терена, изградњи
објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре. У свим фазама реализације планираних пројеката користиће се механизација која је
извор буке и вибрација. У току редовног рада бука ће се јављати у индустријским комплексима и локацијама, у коридорима
саобраћаница.
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Како би негативни утицаји буке били сведени у границе прихватљивости, морају се поштовати смернице и мере превенције,
спречавања, отклањања и заштите од штетних ефеката буке по живот и здравље локалног становништва у зонама утицаја и квалитета
животне средине окружења. Заштита од буке на подручју подзоне „Бела Земља” спроводиће се у складу са одредбама важеће законске
регулативе.
Смернице и мере заштите од буке и вибрација:
•
сви пројекти, односно делатности генератори буке, су у обавези да примењују мере техничке заштите од буке;
•
при извођењу радова на подручју подзоне „Бела Земља”, свако градилиште мора бити обезбеђено тако да се смање и
минимизирају утицаји појаве и трајање буке (за случај интензивних радова и ангажовање тешке механизације у дужем
временском периоду треба поставити заштитне баријере за смањење негативних утицаја интензитета буке);
•
мерење буке врше акредитовани оператери, у складу са важећом законском регулативом;
•
извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања као и
упутствима о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке);
•
обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних) према зонама утицаја;
•
планирати пејзажно обликовање и уређење линеарног, заштитног зеленила (обостраног) у зони саобраћајница, избором
аутохтоних врста;
•
избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу са пејзажним и еколошко-биолошким
захтевима;
•
озелењавање паркинг простора вршити линеарном садњом; приликом избора врста садног материјала треба одабрати оне
врсте које су првенствено отпорне на аерозагађење, прашину, доминантне ветрове;
•
у циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и екосистема од прекомерне буке, у границама Плана,
при имплементацији и реализацији планираних пројеката, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
("Службени гласник РС",бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.
Заштита од нејонизујућих зрачења
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и животне средине од штетног дејства
нејонизујућих зрачења, односно електромагнетног зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне
мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама
важеће законске регулативе.
Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:
• поштовати правила дефинисана планом вишег реда у погледу избора локације и услова при евентуалном захтеву за
постављање извора нејонизујућег зрачења, са посебним освртом на намену становања у окружењу и очекивану повећану
фрекфенцију људи на локацији планског обухвата, сходно намени простора;
• обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
• обавезна је контрола и праћење кретања радиоактивности у животној средини;
• обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од
нејонизујућих зрачења;
• обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
• у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од извора нејонизујућег зрачења,
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине и здравља становништва, потребно је покретање
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о
изради /не изради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег
зрачења.
Заштита од удеса и удесних ситуација
У еколошкој подзони „Бела Земља“, у складу са планираном наменом, постоји вероватноћа појаве акцидената, технолошких удесних
ситуација. У свим фазама имплементације планског документа, обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока за
настанак удеса, мере контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите живота и здравља и људи и животне средине.
На основу анализе планиране намене, процене капацитета простора и животне средине, може се закључити да постоји вероватноћа
појаве удеса и удесних ситуација. Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) и потенцијалних утицаја на окружење
обухвата следеће:
•
прихватљиви су пројекти чији капацитет и делатности не изазивају емисије у ваздух, воде и земљиште и емисије буке преко
граница прописаних законском регулативом;
•
за све потенцијалне пројекте, обавезна је провера кроз поступак процене утицаја на животну средину у складу са Законом о
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину;
•
паркирање возила унутар парцела, вршити само на уређеним местима, уз предузимање посебних мера заштите од загађивања
земљишта, површинских и подземних вода уљима, нафтом и нафтиним дериватима;
•
растурање, развејавање чврстог отпада који се јавља у процесу градње у зони градилишта, спречити систематским и
контролисаним прикупљањем и депоновањем на за то уређеним привременим депонијама грађевинског шута до безбедне
евакуације;
•
уколико дође до хаварије возила која носе опасне материје у прашкастом или грануларном стању или просипања опасних
материја у подзони „Бела Земља, приступити хитној санацији у складу са планом заштите од удеса.
•
Мере заштите животне средине и одговор на удес:
•
избор планираних пројеката усагласити са предложеном еколошком прихватљивошћу;
•
за све планиране пројекте, објекте и делатности у којима су присутне или могу бити присутне, а у зависности од максимално
могућих количина, опасне материје потребно је урадити политику превенције, односно план заштите од удеса и извештај о
безбедности;
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при реализацији планираних пројеката а у случају процуривања нафтних деривата, уља и мазива, обавезно је одмах спровести
мере одговора на удес, у складу са захтевом удесне ситуације; у циљу адекватног управљања заштитом од удесних ситуација,
обавезан је план заштите од удеса са мерама за одговор на удесну ситуацију за сваки пројекат посебно;
за све планиране пројекте, потребно је извести одговарајући систем противпожарне заштите; посебну пажњу посветити
обуци и контроли запослених као и квалитету и атесту противпожарне опреме планиране за уградњу; вршити редовну
контролу свих противпожарних елемената-опреме и инсталација; пројектовати заштиту инсталација и објеката од
атмосферског пражњења;
после удеса, обавезно је најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају обавестити надлежни орган ресорног
Министарства; обавештење садржи информације о околностима ванредног догађаја, месту, времену, непосредној опасности
по здравље људи и опис предузетих мера; сва места где је настала хаварија се морају поправити и потпуно санирати у
најкраћем року;
у циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, у границама
подзоне „Бела Земља, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина, потребно је, у складу са
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”,бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну средину
пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја
на животну средину.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У поглављу 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру, у шеснаестом пасусу, врше се измене и допуне, и то:
• у трећој алинеји, уместо “60 km/h”, уписује се “50 km/h”;
• у четвртој алинеји, уместо “3,0 m”, уписује се “3,5 m”;
• у петој алинеји, уместо “8,0 m”, уписује се “20,0 m”;
• додају се нове алинеје, и то:
• дужина укључне траке са аутобуских стајалишта поред предметног државног пута мора да износи 30,50 m;
• дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни државни пут мора да износи 24,80 m;
• дужина ниша аутобуских стајалишта мора да износи 13,0 m за један аутобус, односно 26,0 m за два или зглобни аутобус;
• коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног
државног пута.
У поглављу 3.1.5. Заштитни појасеви линијских инфраструктурних објеката, “Електроенергетика”, мења се и гласи:
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода до крајњег фазног проводника, има следеће ширине
1) напонски ниво 1kV до 35kV....................
за голе проводнике 10m, кроз шумско подручје
3m
за слабо изоловане проводнике 4m, кроз шумско
подручје 3m
-

за самоносеће кабловске снопове 1m

2) за напонски ниво 35kV.................................

15m

3) за напонски ниво 110kV................................

25m

4) за напонски ниво 220kV и 400kV................

30m

5) у заштитном појасу није, по правилу, дозвољена изградња објеката, евентуална изградња је могућа, уз
поштовање одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ" бр.65/88 и "Службени лист СРЈ" бр.18/92), уз израду
елабората, прибављања услова и сагласности надлежне институције.
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала:
1) напонски ниво 1kV до 35kV..........................................
1m
2) за напонски ниво 110kV................................................

2m

3) за напонски ниво изнад 110kV.....................................

3m

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) напонски ниво 1kV до 35kV.........................................

10m

Додаје се ново поглавље са следећим садржајем:
3.2.5. Правила грађења у подзони “Бела Земља”
3.2.5.1.

Правила грађења за површине намењене индустрији, производњи и комерцијалним делатностима

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је
изградња забрањена
У графичком делу измене и допуне Плана, приказана је претежна (доминантна) намена земљишта осталих намена.
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Земљиште осталих намена представља доминантне/претежне намене у зони, док се поједине парцеле могу наменити компатибилним
(пратећим и допунским) наменама. На нивоу појединачних парцела у оквиру зоне, компатибилна намена може бити доминантна или
једина.
Опис могућих делатности дат је у поглављу 2.3.
У циљу одрживог развоја индустријске зоне и очувања предеоних карактеристика простора, нису дозвољени комплекси, погони,
делатности и технологије који могу значајно утицати на квалитет живота и стање животне средине свих корисника простора. Због
ограничења просторних и визуелних услова, нису дозвољене ни следеће делатности: није дозвољено складиштење, третман и
рециклажа отпадних (старих) аутомобила и сличних предмета, искључују се делатности експлоатације и прераде природних ресурса,
односно нису дозвољени каменоломи и дробилична постројења, бетонске и асфалтне базе, стругаре, као и друге сличне делатности.
Индустрија и производња
Дозвољена је изградња индустријских и пословно-производних објеката, који немају непосредан или посредан штетан утицај на
животну средину, као и помоћних објеката у функцији главног објекта (портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе,
магацини, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, типске трафостанице, објекти за смештај електронске
комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону
мрежу), бунари, ограде и сл.
Компатибилне намене: садржаји/делатности које су са индустријом и производњом компатибилни (услужно-комерцијални садржаји
свих врста, складиштење, сервиси, станице за снабдевање горивом (интерне у оквиру комплекса), енергетски производни објекти који
користе обновљиве изворе енергије.
Није дозвољена изградња стамбених објекта. Изузетно, могућа је изградња пословних апартмана, за потребе становања запослених
лица.
Комерцијалне делатности
Дозвољена је изградња услужно-комерцијалних делатности свих врста, као и производног занатства (које је функционално и еколошки
примерно и може се смештати у контактној зони са стамбеним објектима), као и помоћних објеката, који су у функцији главног објекта
(портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице, водонепропусне септичке јаме (као прелазно
решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и сл.).
Компатибилне намене: пословни објекти, вишепородични стамбени објекти (са 5 и више стамбених јединица), уз обавезујући
пословни/комерцијални простор или објекте јавних намена у приземној етажи објеката (и уз обавезну израду урбанистичког пројекта).
Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката, као ни породичних стамбених објеката.
Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију и препарцелацију
Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена регулационом линијом према јавном путу,
границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се приказују
са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.
Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом, правилима грађења (индекс
заузетости земљишта) и техничким прописима.
Грађевинска парцела мора да има обезбеђен директан приступ на јавну саобраћајну површину.
За грађење, односно постављање инфраструктурних електроенергетских и електронских објеката или уређаја, може се формирати
грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене овим планским документом за одређену намену, под условом
да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен приступ јавној
саобраћајној површини, признаје се и уговор о праву службености пролаза са власником послужног добра.
Индустрија и производња
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле:
• минимална ширина фронта: 50,0 m
• минимална површина парцеле: 10.000 m²
• максимална површина парцеле: 75.000 m²
Комерцијалне делатности
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле:
• минимална ширина фронта: 30,0 m
• минимална површина парцеле: 3.000 m²
• максимална површина парцеле: 9.000 m²
Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле
Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница
суседних парцела и суседних објеката).
Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.
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У простору између регулационе и грађевинске линије, могу се поставити портирница, за контролу улаза/излаза и надстрешница за
путничка возила.
Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више
повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле / комплекса.
Удаљеност новог објекта (пословног, индустријско-производног) од другог објекта (на суседној грађевинској парцели) утврђује се
применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле и суседних објеката5
Испади на објекту (еркери, надстрешнице и слично) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно границу грађења
више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција испада на објекту се мора налазити на прописаној
удаљености од граница грађевинске парцеле и суседних објеката.
Положај објекта у односу на границе парцеле: мин. 4,0 m.
Положај објекта у односу на објекте на истој или суседној парцели: мин. 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 8,0 m.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи до 60%.
Највећа дозвољена спратност објекта
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно
бочној граници парцеле.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота пода код пословних, индустријских и производних објеката је максимално 0,20 m виша од коте тротоара.
Највећа дозвољена спратност објекта износи:
• индустријски и производни објекти: приземље са технолошки потребном висином;
• комерцијални објекти, административни део, пословни објекти: до П+2;
• помоћни објекти: до П.
Услови за изградњу других објекта на истој грађевинској парцели
Дозвољена је изградња и других објеката исте или компатибилне намене, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим
Планом. У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне услове за технолошко
функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
Обезбеђивање приступа парцели
Грађевинска парцела може имати један колски прилаз. Приступ паркинг простору мора бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне
површине.
Прикључну саобраћајницу на насељску улицу извести са радијусом кривине Р=мин.10-12 m и потребне ширине за одвијање
двосмерног саобраћаја.
Интерну саобраћајну мрежу унутар локације планирати тако да опслужује све планиране објекте и да омогући кружни ток за возила
посебне намене (противпожарна и слично). У оквиру локације, интерни пут не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну комуникацију,
односно 5,5 m за двосмерну комуникацију.
Паркирање возила
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005 од савремених коловозних конструкција, при чему је
обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не
мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,70 m) и положају у близини улаза у објекте, у складу са
важећим правилником о техничким стандардима приступачности.
Паркинг за теретна возила пројектовати од савремених коловозних конструкција, уз претходни третман потенцијално зауљених
атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа.
Нова изградња или грађевинске интервенције којима се обезбеђује нови користан простор, условљене су обезбеђењем потребног броја
паркинг места, у зависности од намене објекта, који се мора обезбедити на сопственој грађевинској парцели.
Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места:
5

објекта

При чему се не третирају помоћни објекти и на њих се не односе посебна правила грађења а у вези удаљености од суседног

186

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 11/19"
-

производни, магацински и индустријски објекат, 1ПМ на 200 m² корисног простора; услужно-комерцијални, пословни
објекат, 1ПМ на 100 m² корисног простора

•

1ПМ на три (3) једновремено запослена радника.

или

Одводњавање површинске воде
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.
Ограђивање грађевинске парцеле
Грађевинске парцеле за индустријске/привредне, радне/пословне објекте, складишта и слично, могу се ограђивати зиданом оградом,
висине до 2,20 m.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској
парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
Хидротехничка инфраструктура: Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта, који се поставља на
растојању од регулационе линије, у складу са условима надлежне институције. У складу са условима противпожарне заштите,
пројектовати изградњу противпожарне хидрантске мреже.
Одвођење санитарно-фекалних вода спровести у јавну канализациону мрежу. До изградње исте, дозвољно је градити водонепропусне
септичке јаме.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у зелене површине унутар парцеле или у
путни канал. Све зауљене воде, пре упуштања у атмосферску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти. Отпадне воде
настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно пречистити путем примарног
пречишћавања унутар локације/комплекса.
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење предметне локације на електроенергетску инфраструктуру извести подземним
прикључним водом са јавне мреже у насељској улици или са трафостанице за веће потрошаче. Електроенергетску мрежу унутар
локације треба каблирати. За расветна тела користити савремене светиљке, како би се добио одговарајући ниво осветљености
интерних саобраћајница, паркинга и објеката.
Гасна инфраструктура: Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном
инсталацијом. При полагању гасног прикључка поштовати одредбе важећих прописа. Траса цевовода се води најкраћим путем и мора
остати трајно приступачна.
ЕК6 инфраструктура: Прикључење објеката на ЕК инфраструктуру извести прикључним каблом са ЕК инфраструктуре у општинском
путу. ЕК инфраструктуру унутар локације каблирати.
Услови за уређење зелених површина на парцели
На грађевинској парцели обезбедити минимално 20% зелених површина. Озелењавање површина унутар локације/комплекса треба
извршити уз:
• обавезну валоризацију и картирање постојећег високог зеленила, забраном сече стабала у зони заштитног појаса према свим
наменама, осим индустријских комплекса;
• обавезно формирање заштитног појаса према осталим наменама (становање, комерцијалне делатности, јавне намене) од
вишередног, вишеспратног аутохтоног зеленила, комбинацијом листопадних и четинарских врста;
• минимални услови за формирање заштитног појаса су троредна и троспратна садња високог зеленила, комбинацијом
листопадних и четинарских врста; спратност и избор врста зеленила прилагодити планираној делатности, конфигурацији
терена и захтеваним степеном заштите према суседним наменама;
• обавезно је озелењавање паркинг простора високим лишћарима.
Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
Након изградње објеката планираних ових Планом, по правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену),
доградња, надградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање, текуће (редовно) одржавање, као и промена намене.
Правила за архитектонско обликовање објеката
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти) или савремнији начин
(од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне хале).
Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или
армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом кровног покривача.
6
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Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала. Ускладити архитектонски израз
(примењене облике, боје и материјале) свих објеката у оквиру радног комплекса.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и рекламне тотеме у оквиру зелене или
поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.
Инжењерскогеолошки услови
При изради техничке документације, неопходно је спровести детаљнија инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања, у складу са
важећом законском регулативом, за главне објекте на грађевинској парцели.

3.2.5.2.

Правила грађења за површине и објекте техничке и комуналне инфраструктуре

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је
изградња забрањена
Планирана је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и трафостанице ТС 35/10 kV, а уколико просторне
могућности “комуналне зоне” дозвољавају, могу се лоцирати и други садржаји техничке и комуналне инфраструктуре (мернорегулациона станица, МSAN и слично).
Нису планиране компатибилне намене, ни изградња друге врсте објеката.
Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију и препарцелацију
У оквиру површина намењених за техничку и комуналну инфраструктуру (“комунална зона”), кроз пројекат
парцелације/препарцелације треба формирати грађевинске парцеле за ППОВ (минималне површине 1.500 m²) и трафостаницу ТС 35/10
kV (минималних димензија 35x35 m, односно минималне површине 1.225 m²).
У случају изградње других садржаја техничке и комуналне инфраструктуре, минимална површина парцеле се одређује према
техничким захтевима и врстама објеката.
Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле
Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.
Планирани објекти се постављају унутар зоне дефинисане грађевинским линијама и границама грађења (које чине прописана удаљења
од граница суседних парцела и суседних објеката).
Удаљење од границе парцеле износи минимално 3,0 m.
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи 50%.
Највећа дозвољена спратност објекта
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду
објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Кота пода приземља је максимално 0,20 m виша од коте тротоара.
Kота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.
Највећа дозвољена спратност објекта износи до П+0.
Услови за изградњу других објекта на истој грађевинској парцели
Дозвољена је изградња више објеката у функцији планиране намене (постројење за пречишћавање отпадних вода, трафостаница), уз
поштовање свих прописаних параметара утврђених овим Планом. Обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и
оптималну организацију простора.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
Грађевинска парцела може имати један колски прилаз. Изузетно, може се дозволити други улаз/излаз, уколико произилази из
технолошких захтева. Приступ паркинг простору мора бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне површине.
Интерну саобраћајну мрежу унутар локације планирати тако да опслужује све планиране објекте и да омогући кружни ток за возила
посебне намене (противпожарна и слично). У оквиру локације, интерни пут не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну комуникацију,
односно 5,5 m за двосмерну комуникацију.
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Паркирање возила за потребе запослених обезбедити унутар локације, на сопственој парцели. Обезбедити минимално 1ПМ за потребе
возила које ће вршити редовно одржавање и сервисирање.
Одводњавање површинске воде
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.
Ограђивање грађевинске парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до висине од 2,20 m.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској
парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
Извести у складу са условима надлежних институција.
Услови за уређење зелених површина на парцели
На грађевинској парцели обезбедити минимално 10% зелених површина.
Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
Након изградње објеката планираних ових Планом, по правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену),
доградња, надградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање, текуће (редовно) одржавање, као и промена намене.
Правила за архитектонско обликовање објеката
Објекте пројектовати у складу са типским решењима ове врсте објеката (објекти хидротехничке и енергетске инфраструктуре).
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и рекламне тотеме у оквиру зелене или
поплочане површине, тако да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m.
3.2.5.3.

Смернице за израду Урбанистичког пројекта

Планом нису одређене локације за које је обавезно спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.
У подзони “Бела Земља”, прописана је обавезна израда урбанистичког пројекта за локације на којима се планира изградња објекта бруто
развијене грађевинске површине веће од 5.000 m², а смернице за израду су дате у поглављу 3.2.5.1.
Обавезна израда урбанистичког пројекта је прописана и у случају изградње компатибилне намене у оквиру зоне “Површине за комерцијалне
делатности”, у случају изградње вишепородичног стамбеног објекта, уз обавезујући пословни/комерцијални простор или објекте јавних
намена у приземној етажи објеката (дозвољена је и комбинација ових намена, у приземној етажи објекта), а смернице за израду су дате у
поглављу 3.2.5.1. Уколико се планира изградња објекта јавне намене, исту реализовати уз поштовање посебних прописа који се односе на
конкретну јавну намену.
Формирање грађевинских парцела за објекте и површине остале намене се врши израдом пројекта парцелације/препарцелације,
применом правила дефинисаних овим Планом.
3.4. Правила грађења на шумском земљишту
Додају се нови пасуси, који гласе:
У подручју измене и допуне Плана, налази се део газдинске јединице “Бела Земља”, којом газдује Шумско газдинство “Ужице”.
Изменом и допуном планског документа предвиђена је промена намене шумског у грађевинско земљиште, па је потребно, сходно
законским прописима, извршити измене и допуне планског документа-Основе газдовања шумама за одговарајућу газдинску јединицу.
Трошкове измене и допуне сноси подносилац захтева на чију се иницијативу оне врше. Промена намене шума и шумског земљишта
одређена је Законом о шумама.
4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
4.1. Садржај графичког дела
Саставни део измена и допуна плана су следећи графички прикази (са обухватом у складу са Одлуком о измени и допуни планског
документа, “Службени лист града Ужица”, број 45/18) :
0

Извод из Измена и допуна Плана генералне регулације “Бела Земља”.........

1:2500

1

Катастарско - топографски план, са границама измене и допуне и
грађевинског подручја.........................................................................................

1:2500

Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом
наменом у грађевинском подручју...............................

1:2500

2
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Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном
наменом у грађевинском подручју.............................

1:2500

4

Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре............................................

1:2500

5

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план
и урбанистичка регулација са грађевинским
линијама...............................................................................................................

1:2500

Синхрон план комуналне инфраструктуре........................................................

1:2500

6

Измена и допуна Плана ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном листу града Ужица”.

48. На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, број 88/2017), члана
2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа
(„Сл.гласник РС'', број 21/2018), члана 60. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица
на седници одржаној 24.04.2019 године доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Ужица (у даљем тексту: Мрежа предшколских установа)
утврђују се број и просторни распоред предшколских установа, седиште и издвојена одељења – објекти предшколских установа или
други простор, према врсти и структури уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног
коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце
предшколског узраста од годину дана до поласка у основну школу.
Члан 2.
Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од годину дана до поласка у основну школу на подручју града
Ужица обавља Предшколска установа ''Ужице'' у Ужицу, улица Немањина бр.18 (у даљем тексту: Предшколска установа).
Мрежу предшколских установа чине Предшколска установа са следећим одељењима:
1. Одељење у седишту
- ''Полетарац''
Немањина бр.18
2. Издвојена одељења:
- ''Бамби''
Доситејева бр. 8
- ''Зека''
Херцеговачка бр.5
- ''Невен''
Љубише Веснића бр.11
- ''Лептирић''
Хиландарска бр.18/а
- ''Маслачак''
Соколска бб
- ''Бајка''
Иве Андрића бб
- ''Ђурђевак''
Немањина бр.148
- ''Искра''
Његошева бб
- ''Јихаи-Мама Вонг''
Учитељска бб
3. Издвојено одељење у припреми на Белој Земљи.

Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Севојно
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице

Члан 3.
Предшколска установа у објектима и просторима које користи за своју делатност остварује и развија различите програме
предшколског васпитања и образовања и то:
1.

У Издвојеном одељењу ''Полетарац'':
- целодневни боравак и припремни предшколски програм;
2. У Издвојеном одељењу ''Бамби'':
- целодневни боравак и припремни предшколски програм;
3. У Издвојеном одељењу ''Зека'':
- целодневни боравак (у две смене) и припремни предшколски програм;
4. У Издвојеном одељењу ''Невен'':
- целодневни боравак (у две смене), припремни предшколски програм и програм рада логопеда;
5. У Издвојеном одељењу ''Лептирић'':
- целодневни боравак и припремни предшколски програм;
6. У Издвојеном одељењу ''Маслачак'':
- целодневни боравак (у две смене), припремни предшколски програм у оквиру целодневног и полудневног боравка;
7. У Издвојеном одељењу ''Бајка'':
- целодневни боравак;
8. У Уздвојеном одељењу ''Ђурђевак'' у простору Медицинске школе Ужице:
- целодневни боравак;
9. У Издвојеном одељењу ''Искра'':
- целодневни боравак и припремни предшколски програм;
10. У Издвојеном одељењу ''Јихаи- Мама Вонг'':
- целодневни боравак и припремни предшколски програм.
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Члан 4.
Предшколски програм за рад са децом на дужем болничком лечењу Предшколска установа реализује у Општој болници
Ужице, на Дечјем одељењу и Одељењу дечје хирургије.
Члан 5.
Припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу реализују и све основне школе на подручју града
Ужица и то:
-Прва основна школа краља Петра II Ужице
-ОШ ''Стари град'' Ужице
-ОШ ''Нада Матић'' Ужице
-ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице
-ОШ ''Слободан Секулић'' Ужице
-ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно
-ОШ ''М.М.Луне'' Каран
- ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна
- ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни
-ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' Ужице
-Музичка школа ''Војислав-Лале Стефановић'' Ужице.
Члан 6.
Измена и допуна ове одлуке вршиће се у складу са законом, прописаним критеријумима, потребама деце и родитеља и
финансијским могућностима града Ужица.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат за припрему одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју града
Ужица.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи предшколских установана на подручју града Ужица (''Сл.
лист града Ужица'', број 25/17-пречишћен текст).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:60-6/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

49. На основу члана 67. став 2, члана 68. став 4. и члана 71. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС
број 129/2007, 83/2014 и 101/2016), као и члана 136. и 143. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица број 4/2019), а у вези са
тачком 1.1. Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17), на седници Скупштине
града Ужица, одржаној 24.04. 2019. године, донета је
ОДЛУКА
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УЧЕШЋА
ГРАЂАНА УЖИЦА У ОСТВАРИВАЊУ ПОСЛОВА ГРАДА
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком уређују се општи принципи учешћа грађана, право грађана на информисање, облици и механизми учешћа
грађана, план доношења општих аката, поступак учешћа грађана Ужица у вршењу послова Града, мере и активности које предузимају
органи града Ужица (у даљем тексту: органи града) у циљу подстицања и укључивања грађана у процес планирања, доношења одлука
и њиховој имплементацији, као и друга питања у вези са начином и поступком учешћа грађана у вршењу јавних послова.
Општи принципи учешћа грађана
Члан 2.
Учешће заинтересоване јавности у поступцима доношења општих аката заснива се на општим принципима:
1. Активно учешће заинтересоване јавности у свим фазама процеса доношења прописа и аката: планирање;
утврђивање јавних политика; израду општих аката, као и њихово усвајање и спровођење.
2. Узајамно поверење: примена метода и механизама који ће обезбедити учешће заинтересоване јавности на свим нивоима
учешћа у обиму који је потребан за постизање заједничног циља.
3. Отвореност и одговорност: доступност важећих општих аката, као и нацрта општих аката у фази њихове израде, као и
обавеза градских управа да приликом спровођења консултација са заинтересованом јавношћу јасно дефинишу питања поводом којих
се тражи повратна информација, разлоге за доношење одређеног општег акта, као и обавеза представника заинтересоване јавности да
отворено и одговорно наводе интересе и категорије корисника које представљају.
4. Делотворност, ефикасност и економичност: учешће заинтересоване јавности обезбедити у раној фази израде полазне
основе и нацрта општих аката, када су све могућности за њихове измене и допуне још увек отворене.
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Право грађана на информисање
Члан 3.
Органи Града дужни су да обезбеде да грађани, правна лица, невладине организације и друге организације и заинтересоване
групе у граду (у даљем тексту: грађани) буду благовремено информисани о свим питањима која су од значаја за њихов живот и рад.
Грађани из става 1. овог члана имају право да добију потребне информације ради њиховог укључивања у фазе претходног
изјашњавања, а нарочито о припреми планова, програма развоја, утврђивања инвестиционе политике, као и изради и доношењу
прописа и других аката којима се утврђују права и обавезе грађана, процедурама за остваривање утврђених права и извршавање
обавеза код органа града, као и о другим питањима која су од интереса за остваривање права или извршавање обавеза грађана.
Повратно информисање грађана о предлозима, примедбама или сугестијама
Члан 4.
Органи Града дужни су да, пре доношења одлуке или другог акта, повратно информишу грађане о заузетим ставовима по
њиховим предлозима, примедбама или сугестијама.
II - ОБЛИЦИ И МЕХАНИЗМИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА
Механизми учешћа грађана
Члан 5.
Надлежни органи Града дужни су да, у складу са одредбама ове одлуке, и у зависности од конкретних околности и
финансијских могућности Града, користе различите механизме ради подстицања и укључивања грађана у процес одлучивања.
Основни облици учешћа грађана
Члан 6.
Основни облици учешћа грађана у вршењу јавних послова су:
јавна распарава
збор грађана
Остали облици учешћа грађана
Члан 7.
Остали облици учешћа грађана су:
стручна расправа
фокус групе;
полуструктурирани интервјуи;
панели;
анкете;
прикупљање писаних коментара.
- информисање путем званичне интернет презентације града, информативних брошура, медија, билтена, огласних табли
за обавештавање, преко различитих веб апликација, као и на други погодан начин;
организовање форума потрошача и корисника услуга,
добијање предлога и мишљења путем ''Система 48'', кутије примедби и слично;
- учешће представника грађана у раду радних група на изради: прописа, стратешких докумената (програма и планова
развоја из појединих управних области), акционих планова за реализацију стратешких докумената и изради и имплементацији других
докумената из надлежности града;
- организовање тематских или форума интересних група - особа са инвалидитетом, лица која се налазе у стању социјалне
потребе, о питањима родне равноправности, старим лицима и пензионерима, као и других заинтересованих група и организација;
- различити облици учешћа младих у процес планирања и одлучивања;
- обезбеђивање учешћа националних и етничких заједница и других група у доношењу и разматрању општих аката и
докумената која се њих тичу;
- укључивање представника невладиних организација у изради брошура и других публикација којима се подстиче
укључивање грађана у процес доношења одлука, као и у реализацији мера и активности које на том плану предузимају надлежни
органи града;
- учествовање у пословима Града и преко посебних радних тела Скупштине града, Градског већа или градоначелника;
- едукација службеника и намештеника градских управа и грађана путем организовања радионица, одржавање сталних
или повремених састанака, организовање семинира, информационог центра, гостовања предавача, организовања округлих столова и
друго;
Обавеза информисања грађана о механизмима и облицима
Члан 8.
Органи града дужни су да информишу грађане о механизмима и облицима њиховог учешћа у процесу одлучивања и да
створе услове за њихову примену.
III - ПЛАН ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА
План доношења општих аката
Члан 9.
Пре отпочињања поступка за припрему и доношење општег акта, Градско веће, на предлог надлежне градске управе, утврђује
годишњи План доношења општих аката, као и облике учешћа грађана у њиховом доношењу.
Планом доношења општих аката дефинишу се, у складу са чланом 6. и 7. ове Одлуке и облици и механизми учешћа грађана
у процесу доношења тог акта и утврђује рок за поступање надлежних органа, трајање консултација, као и назив надлежне градске
управе одговорне за израду нацрта општег акта и организацију и спровођење консултација.
Објављивање Плана доношења општих аката
Члан 10.
План доношења општих аката објављује се на званичној интернет презетацији града Ужица ради упознавања и учешћа
грађана.
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IV - ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ОПШТЕГ АКТА
Објављивање отпочињања рада на припреми прописа
Члан 11.
Градска управа надлежна за припрему општих аката дужна је да, у складу са Планом доношења општих аката, на интернет
презентацији града Ужица и на други примерен начин, обавести грађане да је отпочео рад на припреми општих аката који доноси
Скупштина града.
Припрема нацрта општих аката
Члан 12.
Израду нацрта општих аката, по правилу, припремају надлежне градске управе.
Прикупљање потребних информација и података
Члан 13.
У поступку припреме општих аката градске управе су дужне да прикупе потребне информације и податке од грађана, месних
заједница, органа и организација, јавних служби, невладиних организација, удружења младих, различитих категорија грађана (жена,
младих, лица са посебним потребама и старих и инвалидних лица), привредних субјеката и предузетника, као и других лица, у складу
са карактером општег акта.
Ради стварања што потпуније и квалитетније основе за израду општег акта, прикупљање података и информација врши се
путем одговарајућих механизмима у складу са Планом доношења општих аката и учешћа грађана.
Анализа прикупљених података
Члан 14.
На основу анализе добијених података и информација, надлежна градска управа припрема нацрт општег акта са могућим
основним и алтернативним решењима од интереса за грађане Ужица и доставља га Градском већу ради утврђивања предлога.
У образложењу нацрта општег акта нарочито се дају разлози који су били опредељујући за обрађивача приликом предлагања
одређеног решења, објашњењима нових решења и њиховим предностима у односу на постојећа решења, објашњењима како се
предложена решења одражавају на права и обавезе грађана и начину за превазилажење потенцијалних проблема које могу настати
услед предложених промена, као и финансијским обавезама за грађане и привредне субјекте, као и за буџет града Ужица.
V - ОСНОВНИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА
1.

Јавна расправа

Појам јавне расправе
Члан 15.
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу
прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног акта.
Јавна расправа спроводи се о нацрту општег акта, а може се спровести и раније на предлог органа надлежног за припрему и
утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе.
Јавна расправа обавезно подразумева:
1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској
форми и
2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа Града, односно јавних служби са
заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (у даљем тексту: отворени
састанак).
Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Града обезбеди учешће у јавној
расправи.
Отворени састанак се организује у седишту Града, а изузетно се може организовати и ван седишта, на предлог органа
надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе.
О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за целу територију Града, а у случају да се
јавна расправа спроводи о питању од интереса за грађане са дела територије или за одређену категорију грађана, јавна расправа се
може организовати само за тај део, односно у оквиру те категорије грађана.
Време трајања јавне расправе
Члан 16.
Јавна расправа траје најмање 15 дана.
Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено огранизовање и спровођење.
Врсте јавних расправа
Члан 17.
Јавна расправа може бити:
- обавезна јавна расправа и
- јавна расправа по захтеву, односно предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна расправа).
Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку припреме аката утврђених овом одлуком у
складу са законом, односно Статутом.
Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се може спровести у поступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине града, под условима и по поступку предвиђеном овом одлуком.
Обавезна јавна расправа
Члан 18.
Обавезна јавна расправа спроводи се у току поступка:
1) усвајања Статута и његових измена и допуна;
2) припреме одлуке о буџету Града;
3) припреме стратешких планова и документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план).
4) утврђивања стопа изворних прихода Града;
5) припреме просторних и урбанистичких планова;
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6) припреме општих аката из области заштите животне средине;
7) припреме општих аката из области комуналне делатонсти;
8) пре доношења одлуке о поверавању послова из надлежности Града правном или физичком лицу;
9) о садржини уговора, пре закључења уговора о поверавању послова из надлежности града, правном или физичком лицу;
10) у другим случајевима предвиђеним законом и посебном одлуком Скупштине града.
Градска управа надлежна за припрему општих аката прописа и других аката из става 1. овог члана, односно радно тело
Скупштине града образовано за његову припрему, дужно је да објављује и информације и податке, односно повезана документа од
значаја за припрему општих аката или његове измене и допуне.
Организовање и спровођење обавезне јавне расправе
Члан 19.
Обавезну јавну расправу организује и спроводи Градско веће, на начин и у време које предложи надлежна градска управа,
односно радно тело Скупштине надлежно за утврђивање, односно за припрему нацрта општег акта.
Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом одлуком за јавну расправу о нацрту општег
акта.
Јавна расправа о нацрту Статута града, односно одлуке о промени Статута града
Члан 20.
У поступку доношења новог или промене постојећег Статута града, јавна расправа се спроводи о нацрту Статута града,
односно нацрту одлуке о промени Статута града.
О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на начин и у року који одреди Градско веће.
Радно тело Скупштине града надлежно за припрему нацрта Статута града, односно нацрта одлуке о промени Статута града,
дужно је да уз обавештење, објави и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена.
Градско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог Статута града, односно одлуке о промени Статута града,
већином гласова од укупног броја чланова Градског већа.
Приликом утврђивања предлога Статута града, односно одлуке о промени Статута града, Градско веће водиће рачуна о
предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.
Јавна расправа у поступку припреме буџета
Члан 21.
У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи обједињено о:
- нацрту плана јавних инвестиција и
- нацрту одлуке о буџету.
Консултације о нацрту плана јавних инвестиција
Члан 22.
Надлежна градска управа за финансије може одлучити да о предлозима капиталних пројеката консултује грађане и путем
јавне анкете, односно другог облика консултовања грађана из члана 7. ове Одлуке.
Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана објављују се и информације о резултатима
консултација уколико су претходно спроведене у складу са ставом 1. овог члана.
Јавна расправа у поступку припреме планских докумената Града
Члан 23.
Јавна расправа се спроводи у поступку припреме:
- Плана развоја града Ужица
- Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план).
Јавна расправа у припреми Плана развоја
Члан 24.
Јавна расправа у припреми Плана развоја града Ужица спроводи се по поступку прописаном посебном одлуком Скупштине
града којом се ближе одређује садржина и поступак доношења Плана развоја у складу са подзаконским актима којим се утврђују
обавезни елементи плана развоја.
Консултације у припреми докумената јавне политике
Члан 25.
Орган Града надлежан за припрему докумената јавне политике је дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и
циљних група у процесу консултација које спроводи током израде документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе
ефеката, користећи примерену технику консултација из члана 7. ове Одлуке, у складу са законом који уређује плански систем и
подзаконским актом којим се уређује управљање јавним политикама.
Орган из става 1. овог члана информише учеснике консултација о резултатима спроведених консултација, а посебно о
разлозима због којих одређене сугестије нису прихваћене и дужан је да информације о резултатима консултација спроведених у свим
фазама израде документа јавне политике објави на званичној интернет презентацији града Ужица најкасније у року од 15 дана од дана
завршетка консултација.
Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке о консултованим странама, обиму и
техникама консултација, питањима о којима се расправљало током консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који
су узети у разматрање и онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.
Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које спроводи током израде документа јавних
политика, донети одлуку да у радну групу за израду тог документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и
циљних група.
Јавна расправа у припреми докумената јавне политике
Члан 26.
Градско веће је дужно да пре подношења Скупштини града на разматрање и усвајање документа јавне политике, организује и
спроведе јавну расправу о документу јавне политике, осим у случајевима одређеним подзаконским актима.
Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи са програмом јавне расправе, на
званичној интернет презентацији града Ужица.
Јавни позив обавезно садржи:
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште);
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2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе;
3) област планирања и спровођења јавних политка;
4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог документа јавне политике.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе;
2) рок за спровођење јавне расправе;
3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе (одржавање округлих столова, трибина,
адресу и време њиховог одржавања и др.);
4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара;
5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе.
Јавна расправа траје најмање 15 дана, а рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном или
електронском облику износи најмање 10 дана од дана објављивања јавног позива.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно се објављује и информација о резултатима
консултација из члана 25. ове одлуке, спроведених до почетка јавне расправе.
Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и извештај о спроведеној анализи ефеката, у
смислу закона и подзаконских аката који уређује плански систем.
Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне политике
Члан 27.
Градско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на званичној интернет презентацији града Ужица,
најкасније 15 дана пре подношења Скупштини града на разматрање и усвајање документа јавне политике.
Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о:
- времену и месту одржавања јавне расправе;
- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде;
- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих циљева, као и избора институција
надлежних за њихово спровођење и формулисања показатеља учинка јавних политика, односно мера;
- начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из којих разлога то није учињено.
Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне политике који се подноси Скупштини града
на усвајање.
Ажурирање и објављивање предлога докумената јавне политике
Члан 28.
Градско веће је дужно да по окончању јавне расправе ажурира предлог документa јавне политике и налазе спроведене
анализе ефеката у складу са резултатима те расправе и да ажурирану верзију тог документа објави на званичној интерент презентацији
града Ужица, најкасније седам дана пре подношења документа Скупштини града на разматрање и усвајање.
Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода
Члан 29.
У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о нацртима:
- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,
- одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.
Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта, спроводити
истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана.
На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа се може спроводити истовремено са нацртом одлуке о
буџету.
Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова
Члан 30.
У поступку припреме просторних и урбанистичких планова из надлежности Града, јавна расправа се спроводи о нацрту
одлуке о изради плана.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта одлуке о изради плана који садржи све елементе
прописане законом и другим прописом којим се уређује поступак израде и доношења планског документа, објављује се и мишљење
органа надлежног за заштиту животне средине о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину.
Учешће јавности у току раног јавног увида у нацрт планског документа
Члан 31.
Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида у нацрт плана и јавне презентације плана, остварује су по одредбама
закона и другог прописа којим се уређује поступак израде и доношења просторног и урбанистичког плана.
2.

Организовање и спровођење јавне расправе о нацрту општег акта

Орган надлежан за организовање јавне расправе
Члан 32.
Градско веће организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин спровођења, место и време спровођења јавне
расправе.
Покретање поступка јавне расправе
Члан 33.
Градско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.
Градско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи одређеним појединцима, представницима органа,
организацијама и удружењима за које сматра да су заинтересовани за општи акт који се разматра.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на званичној интернет презентацији града Ужица и на други погодан
начин.
Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт општег акта који је предмет јавне
расправе са образложењем и прилозима.
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Садржина програма јавне расправе
Члан 34.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
- рок за спровођење јавне расправе,
- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима, а
нарочито информација о проблему који треба да се реши тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси,
- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, трибина, презентација и слично, време и
адреса њиховог одржавања), као и о лицу задуженом за управљање тим активностима,
- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми,
- друге податке значајне за спровођење јавне расправе.
Програм јавне расправе утврђује Градско веће на предлог надлежне градске управе за припрему општег акта који је предмет
јавне расправе.
Обавештавање јавности у току јавне расправе
Члан 35.
Надлежна градска управа за припрему општег акта који је предмет јавне расправе, дужна је да у току трајања јавне расправе
на званичној интернет презентацији града Ужица објављује све коментаре, предлоге и сугестије дате на јавној расправи.
Утврђивање предлога акта после споведене расправе
Члан 36.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом утврђивања
предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да извештај о спроведеној јавној
расправи приложи уз предлог акта који се доставља доносиоцу акта на усвајање.
3.

Факултативна јавна расправа

Када се спроводи факултативна јавна расправа
Члан 37.
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине града, на основу
захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана са бирачким правом на територији Града, у складу
са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити образложен.
Захтев садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, односно предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са
назначењем учесника којима се посебан позив доставља, начина одржавања јавне расправе и друге податке значајне за одржавање
предметне јавне расправе.
Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за
спровођење факултативне јавне расправе
Члан 38.
Надлежни органа града у чијем су делокругу питања која се уређују општим актом, одлучује по примљеном захтеву грађана
из члана 37. ове одлуке, у року од 15 дана од дана достављања захтева.
Приликом одлучивања о оправданости захтева за спровођење факултативне јавне расправе, надлежни орган нарочито цени да
ли се актом у целини на нов начин уређују односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа решења или
права и обавезе грађана.
Уколико надлежни орган прихвати захтев из става 1. овог члана, Градско веће је дужно да организује јавну расправу, на
начин прописан овом одлуком.
4.

Збор грађана
Надлежност збора грађана
Члан 39.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Града.

Сазивање збора
Члан 40.
Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити: заселак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе.
Збор грађана сазива градоначелник, председник Скупштине града, овлашћени представник месне заједнице или другог
облика месне самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива или најмање једна четвртина
одборника, најмање осам дана пре дана одржавања.
Градска управа има обавезу да пружи помоћ у сазивању и припремању збора грађана.
Предлог за сазивање збора може упутити орган града надлежан за одлучивање о питању које се разматра на збору.
Грађани се о збору обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, преко званичне интернет презентације
града Ужица, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести градску управу надлежну за послове органа града о одржавању збора.
Рад збора и утврђивање ставова збора
Члан 41.
Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 5% бирача према последњем званично
објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине града, са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења, имају сви пунолетни грађани
Града.
Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју за које је збор сазван.
Збор грађана већином гласова присутних грађана са правом одлучивања усваја захтеве и предлоге и упућује их надлежним
органима Града.
Градска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора
грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Града.
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Поступање надлежног органа Града по одржаном збору
Члан 42.
Органи Града дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, заузму
став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане на начин прописан овом Одлуком.
Начин сазивање збора грађана
Члан 43.
Збор грађана се сазива путем обавештења преко месне заједнице, позива, путем локалних средстава јавног информисања,
преко званичне интернет презентације града Ужица, друштвених мрежа или на други погодан начин, уз обавезно назначени предлог
дневног реда.
Предлагање председавајућег збора грађана
Члан 44.
Лице, које је сазвало збор грађана, односно његов представник, отвара збор грађана и предлаже председавајућег збора
грађана.
Председништво збора грађана
Члан 45.
Председавајући збора грађана предлаже, из реда присутних грађана и два члана који са председавајућим чине
председништво збора грађана.
Записник на збору грађана води секретар месне заједнице или другo лице које овласти збор грађана.
Записник
Члан 46.
На збору грађана води се записник који садржи: место, време одржавања, број присутних грађана, утврђени дневни ред,
кратак опис рада збора грађана и посебно јасно формулисане предлоге и захтеве.
Записник потписује председавајући збора и записничар.
VI - ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА
Сврха консултација и избор методе консултација
Члан 47.
Председник Скупштине града, Градско веће или надлежна градска управа могу иницирати консултације у циљу прикупљања
података и ставова заинтересованих лица у вези са одређеним питањима која се регулишу општим актом.
Члан 48.
Орган за спровођење консултација са грађанима је, по правилу, надлежна градска управа, која припрема нацрт општег акта.
У случајевима када консултације са грађанима не спроводи градска управа, већ други орган, послове у вези спровођења
обавља градска управа надлежна за послове органа града.
Надлежна градска управа која припрема нацрт општег акта, дужна је да омогући учешће свих заинтересованих страна и
циљних група у процесу консултација.
Спровођење консултација
Члан 49.
Током процеса израде општих аката, а у зависности од природе и потенцијалних ефеката, надлежна градска управа у процес
консултација укључује све релевантне органе града Ужица, државне органе и организације, као и организације цивилног друштва.
Рокови консултација се утврђују тако да омогуће свим заинтересованим странама и циљним групама у процесу консултација
да спроведу интерне консултације и предложе аргументе за давање препорука за унапређење општег акта.
Врсте консултација са грађанима
Члан 50.
Техника консултација са грађанима бира се у зависности од проблема који се решава, расположивог времена и средстава, као
и доступности потенцијалних учесника консултација.
Технике консултација јесу:
1) стручна расправа
2) фокус групе;
3) полуструктурирани интервјуи;
4) панели;
5) анкете;
6) прикупљање писаних коментара.
Стручна расправа
Члан 51.
Стручна расправа је метод консултација којим се укључује стручна јавност, како би се заузео став у погледу кључних питања
која се регулишу општим актом.
Овај метод консултација се примењује у почетној фази израде општег акта, у циљу заузимања ставова о принципима и
кључним питањима.
Стручну расправу организује председник Скупштине града на сопствену иницијативу, на иницијативу Градског већа или
надлежне градске управе, а спроводи надлежна градска управа по поступку предвиђеном за јавну расправу.
Позив за стручну расправу упућује се релевантним субјектима најкасније у року од 8 дана пре дана предвиђеног за њено
одржавање.
Изузетно, стручној јавности се може упутити позив да достави предлоге, примедбе, сугестије и мишљења у писаној форми,
надлежној градској управи, у року који не може бити краћи од 8 дана.
Обрађивач акта је дужан да размотри све предлоге, примедбе, сугестије и мишљења и образложи њихово прихватање или
одбијање, без обзира да ли су достављени писаним путем или изнети на стручној расправи.
Фокус групе
Члан 52.
Фокус групе се формирају од испитаника који припадају истој интересној, односно циљној групи.
Циљ ове врсте консултација је да се испитаници подстакну да кроз разговор изнесу своје ставове о проблемима и могућим
мерама за њихово решавање.
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Фокус група по правилу има 6-8 учесника и модератора који усмерава ток расправе да би учесници изнели податке којима
располажу и изнели своје ставове.
Резултат фокус групе је извештај о резултатима расправе, односно закључци у вези са разматраним проблемима и могућим
мерама за њихово решавање.
Полуструктурирани интервјуи
Члан 53.
Полуструктурирани интервјуи су метод консултација који омогућава индивидуалан приступ испитаницима и разговор о
поверљивим и осетљивим темама, битним за прикупљање података и изношење ставова који се нерадо износе у јавности.
Пре почетка интервјуа оквирно се дефинише тема, а током интервјуа се формулишу специфична питања, која најчешће нису
унапред припремљена, већ проистичу из самог интервјуа.
Панел
Члан 54.
Панел је метод консултација која подразумева образовање група субјеката са којима се периодично обављају консултације
коришћењем упитника.
Упитници могу бити полуструктурирани, ако садрже део са затвореним питањима и део са отвореним питањима или могу
бити затвореног типа, ако имају непроменљив број питања и могућих одговора.
Панели су погодни за праћење ефеката мера прописаних општим актом, а нарочито регулаторних мера током времена.
Анкета
Члан 55.
Анкета је метод консултација заснован на структурираним затвореним упитницима, којима се интервјуише репрезентативни
узорак испитаника.
Анкета се спроводи да би се што поузданије снимило чињенично стање и прикупили ставови што већег броја испитаника,
како би се прикупили квантитативни подаци потребни за анализу одређене мере.
Обзиром да не омогућавају двосмерну комуникацију, нити непосредан контакт, анкете нису метод консултација којим се
могу прикупити поуздане информације о компликованим и деликатним питањима.
Анкета се може спровести путем интернета, телефонски, поштом или директним разговором.
Прикупљање коментара
Члан 56.
Прикупљање коментара је метод консултација који се често примењује у односу на субјекте који ће највероватније бити
погoђени мерама општег акта.
Овај метод подразумева, објаву, односно дистрибуцију нацрта општег акта или материјала у вези са истим како би се у
остављеним роковима прикупили писмени коментари.
Учешће младих у процес планирања и одлучивања
Члан 57.
Органи Града дужни су да развијају различите облике учешћа младих у процес планирања и одлучивања у граду и њиховог
консултовања.
Ради подршке активностима организација и асоцијација младих, или у циљу њиховог удруживања, органи града подстичу рад
ових организација и асоцијација конкретним мерама и активностима, као што су:
- оснивање Канцеларије за младе (или саветодавних центара),
- омладинских савета,
- ђачких парламената,
- планирање слободног времена младих и друштвено-културне активности,
- успостављање сарадње са школама,
- укључивање младих у програме стручног оспособљавања,
- подстицање запошљавања,
- укључивање у рад Скупштине града,
- едукације у борби против болести зависности и сл.
VII - ИЗВЕШТАЈИ О ИЗРАДИ И ПРИМЕНИ ОПШТИХ АКАТА
Обавезна садржина извештаја о доношењу општег акта
Члан 58.
Надлежна градска управа дужна је да сачини извештај о доношењу општег акта који обухвата и извештај о спроведеној јавној
расправи и спроведеним техникама консултација, у року од 10 дана од дана завршетка јавне расправе.
Извештај садржи:
- информацију о лицима која су учествовала у изради нацрта општег акта,
- разлоге за његово доношење,
- образложење које садржи правни основ и анализу оправданости доношења општег акта,
- примењеним техникама консултација,
- време и место одржавања јавне расправе,
- информације о учесницима,
- изнете примедбе, сугестије, предлоге и мишљења, као и разлоге за њихово прихватање или одбијање.
Извештај се доставља Градском већу заједно са нацртом општег акта.
Предлог општег акта са извештајем
Члан 59.
Предлог општег акта са извештајем, Градско веће као овлашћени предлагач, доставља Скупштини града и објављује га на
званичном сајту града Ужица.
Израда извештаја о примени општих аката
Члан 60.
Органи града Ужица, односно јавне службе чији је оснивач град Ужице, дужни су да израде извештаје о примени општих
аката, односно о ефектима њихове примене за све оне области које су у њиховој надлежности и за које је дефинисана обавеза
спровођења јавне расправе.
Извештаји се израђују најмање једном у три године, почев од дана почетка примене донетог општег акта.
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Извештаји о примени општег акта који су донети пре ступања на снагу ове одлуке, надлежни органи, односно јавне службе
дужни су да израде у року од две године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Извештај о примени општих аката из става 1. овог члана, са предлогом мера и активности на отклањању уочених проблема у
примени општег акта, подноси се Скупштини града.
VIII - ОБЈАВЉИВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА
Објављивање општих аката
Члан 61.
Општи акти које доносе органи града Ужица објављују се у ''Службеном листу града Ужица'' у складу са Статутом града
Ужица.
На званичном сајту града Ужица објављује се Информатор о раду и електронски регистар општих аката који се примењују у
раду органа града Ужица, као и регистар радних тела органа града.
Званичнa интернет презентација града Ужица
Члан 62.
На званичној интернет презентацији града Ужица, објављују се:
Стратегије, акциони планови за њихово спровођење;
Акциони планови за поједине области;
Сви јавни позиви, односно конкурси;
Препоруке, мишљења, ставови и закључци са седница радних тела;
''Грађански буџет'';
Поступци, одлуке и уговори о додели јавних набавки;
План доношења општиха аката и учешће грађана;
Обавештење грађанима да је отпочео поступак на изради општих аката;
Предлози општих аката са извештајима;
Извештаји о примени, односно ефектима прописа;
Други акти и информације од значаја за грађане.
Обавеза јавних предузећа и установа о објављивању докумената
Члан 63.
Јавна предузећа и установе чији је оснивач град Ужице, дужни су да на званичним сајтовима објављују сва документа која су
од значаја за пословање предузећа односно установе, а посебно:
1) Оснивачки акт,
2) Статут,
3) Радне биографије чланова надзорног и управног одбора, директора и извршних директора;
4) организациону структуру;
5) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне;
6) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа;
7) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
8) поступци, одлуке и уговоре о додели јавних набавки;
9) ценовник комуналних услуга јавних предузећа
10) друге информације од значаја за јавност по одлуци надзорног, односно управног одбора, Скупштине града, Градског већа и
градоначелника која се тичу управљања финансијама предузећа односно установа.
Градско веће може утврдити и друге елементе пословања јавних предузећа и установа који ће се објављивати, у складу са
одлуком Владе, а који су од нарочитог значаја за јавност.
I.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Примена одлуке на започете јавне расправе
Члан 64.
Поступак јавне расправе започет у складу са прописима који су били на снази пре ступања на снагу ове одлуке, наставиће се
по одредбама ове одлуке.
Одложена примена појединих одредаба
Члан 65.
Одредбе члана 21. ове Одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција, примењиваће се почев од
припреме одлуке о буџету за 2020. годину.
Одредбе члана 24. до 28. ове Одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме докумената јавне политике,
примењиваће се приликом првих измена и допуна тих докумената.
Ступање на снагу
Члан 66.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 021-7/19, 24.04. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

50. На основу члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица“ број 4/19), Одлуке о буџету града Ужица за
2019. годину (''Службени лист града Ужица“ број 49/18) и Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину града Ужица за период 2018.-2021. година (''Службени лист града
Ужица“ број 37/18), Скупштина града Ужица на седници одржаној 24.04.2019. године, доноси
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ОДЛУКУ
О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ
"УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА"
Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин, услови и поступак укључивања грађана у опредељивању средстава предвиђених Одлуком о
буџету града Ужица за спровођење Акције "Ужички програм локалног партнерства".
Члан 2.
Средства предвиђена у Буџету за намену из члана 1. ове Одлуке представљају део средстава прикупљених од грађана по
основу пореза на имовину.
Акција "Ужички програм локалног партнерства" омогућава да се непосредним учешћем грађана у сарадњи са Градом реши
део проблема локалних заједница - уређење мањих јавних површина.
Члан 3.
Под локалном заједницом, у смислу ове одлуке, сматра се одређени део Града - улица, део улице, блок зграда, стамбена
заједница или месна заједница као најшире подручје.
Пројекти које локална заједница предлаже могу се односити искључиво на мање захвате у комуналној инфраструктури као
што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са
инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.
Члан 4.
Средства из члана 1. ове одлуке додељују се на основу јавног позива.
Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја града Ужица окупљене око поднете
иницијативе - пројекта, најмање 20 потписа грађана, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину.
Потписници могу бити грађани који имају пребивалиште, имовину или су из других разлога заинтересовани да се одређена
акција спроведе у том делу града.
Све предложене активности у оквиру пројекта се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини града Ужица.
Надлежне службе Града ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва и о томе издати
одговарајућу потврду, без накнаде.
Члан 5.
Укључивање грађана у спровођење Акције "Ужички програм локалног партнерства" врши се кроз следеће активности
градских управа:
- редовно информисање јавности о Акцији "Ужички програм локалног партнерства" кроз: припрему и дистрибуцију флајера
са основним информацијама о Акцији, прослеђивање информација медијима, објављивање информација на званичном сајту Града и
организацију гостовања представника Града у медијима,
-припрему пакета докумената за објављивање јавног позива, формулара за пријаву пројекта, услова и критеријума за одабир
пројекта,
- информисање јавности о изабраним пројектима,
- информисање јавности о реализацији пројеката и
-објављивање завршног извештаја о реализацији Акције.
Члан 6.
Циљеви Акције "Ужички програм локалног партнерства" су:
- подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница,
- развој партнерских односа између грађана и града Ужица у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката
и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину,
- омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана који су исказали спремност
на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројеката,
- подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.
Члан 7.
Група грађана може поднети највише 1 пројекат.
Град Ужице суфинансира максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не може бити већи од
500.000,00 динара, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта (група грађана)
волонтерским радом, из сопствених средстава или кроз подршку локалних привредника.
Сви предложени пројекти који испуњавају конкурсне услове биће рангирани.
Подносилац предлога пројекта чији пројекат буде прихваћен за суфинансирање неће имати могућност управљања
финансијским средствима, већ ће сва планирана плаћања вршити управа града Ужица.
Уколико буде предложено више пројеката са територије једне месне заједнице, а испуњавају услове предвиђене конкурсом,
Град ће суфинансирати пројекте узимајући у обзир прво критеријум да све месне заједнице буду равномерно заступљене.
Члан 8.
Трошкови прихватљиви за суфинансирање пројеката из буџета града Ужица укључују:
- трошкове пројектних активности које се спроводе на земљишту које је у јавној својини града Ужица,
- трошкове услуга у оквиру пројетних активности,
- трошкове набавке опреме,
- трошкове који директно произилазе из реализације пројекта и
- остале трошкове.
Члан 9.
Трошкови који не могу бити финансирани из буџета града Ужица су:
- зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,
- активности које се спроводе на земљишту које није у јавној својини града Ужица,
- пројекти са комерцијалним ефектима,
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- пројектне активности који су претходне године већ биле финансиране,
- инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне инфраструкуре,
- инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповину земље или зграда,
- активности путовања, студије, учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,
- организација манифестација,
- пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама,
- покривање губитака или дуговања,
- трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији) и
- активности пројекта који се већ финансирају из других извора.

Члан 10.
Критеријуми за оцену пројеката су:
1. Квалитет пројекта који се оцењује у односу на:
- да ли је пројекат у складу са циљевима јавног позива и да се односи на мање захвате уређења јавних површина,
- да су у пројекту јасно описани проблеми и потребе локалне заједнице који се решавају пројектом,
- предложене активности су одговарајуће за постављене циљеве пројекта,
- пројекат има детаљно разрађен план реализације и технички је изводљив и
- висина трошкова је прихватљива, оправдана и тржишно утемељена.
2. Утицај пројекта на локалну заједницу се оцењује у односу на:
- пројекат доводи до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице,
- пројекат промовише волонтерски рад и/или друштвено одговорно понашање,
- пројекат доводи до дугорочно одрживог утицаја на кориснике пројекта и
- постоји иновативност у приступу решавања проблема, односно задовољавања потребе локалне заједнице.
Јавним позивом се могу одредити и допунски критеријуми за оцену пројеката.
Члан 11.
Јавни позив за суфинансирање пројеката поднетих у спровођењу Акције "Ужички програм локалног партнерства" расписује
градоначелник, у складу са Одлуком о буџету Града.
Члан 12.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава коју именује градоначелник.
Комисија на основу критеријума из члана 10. ове одлуке и на основу испуњености других формалних услова (рок за
подношење пријава, потпуна приложена документација и друго) који су наведени у јавном позиву, утврђује предлог ранг- листе и
предлаже износ средстава којим ће се суфинансирати сваки прихваћен пројекат.
Комисију чине представници градских управа одговарајуће струке, представници грађана, удружења, медија.
Решењем о именовању Комисије утврђују се задаци и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 13.
Јавни позив се објављује на званичном сајту града Ужица и на огласној табли градских управа.
Јавни позив садржи:
- врсте пројеката и укупан износ средстава за који се јавни позив расписује ,
- услове и критеријуме за подносиоце пријаве,
- обавезу да учесници одреде свог представника који ће поднети пријаву, контактирати са Комисијом и обављати друге
послове у име свих учесника,
- начин вредновања критеријума за оцену пројеката,
- конкурсну документацију (обрасце),
- рок за подношење пријаве,
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима неће узети у разматрање,
- и друге одредбе од важности за реализацију јавног позива.
Члан 14.
Пријава на јавни позив подноси се Комисији у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања на званичном
сајту града Ужица.
Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно приложи:
- попуњен формулар за пријаву пројекта,
- фотографије постојећег стања и скицу из које се види како ће простор изгледати после изведене акције,
- буџет пројекта и
- листу од 20 пунолетних грађана који су измирили обавезе по основу пореза на имовину, са њиховим својеручним
потписима.
Јавним позивом се може прописати да се подносе и други подаци и документација.
Члан 15.
Комисија разматра поднете пријаве и у складу са условима јавног позива врши избор пројеката и сачињава предлог ранглисте и средстава, који заједно са записником о спроведеном поступку доставља Градском већу.
Предлог ранг-листе се објављује на званичном сајту града Ужица.
На основу Предлога Комисије, Градско веће доноси Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу Акције "Ужички
програм локалног партнерства".
Члан 16.
На основу Решења из члана 15. став 3. ове одлуке градоначелник закључује у име града Ужица уговор о суфинансирању
пројекта. Уговор се закључује са лицем које је у поднетој документацији означено као представник грађана.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок суфинансирања, рок за
реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 17.
Подносилац пројекта је обавезан да у сваком моменту омогући Комисији контролу реализације пројекта, увид у сву потребну
документацију и да по реализацији пројекта достави Комисији извештај.
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Члан 18.
Стручне и административно-техничке послове за спровођење ове одлуке и рад Комисије, обављају Градска управа за послове
ограна града, општу управу и друштвене делатности, Градска управа за финансије, Градска управа за инфраструктуру и развој и
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове и Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 352-661/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

51. На основу члана 2. ст. 3. тач.7. и члана 3. ст.1. тач. 7. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број
88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 60. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/2019), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 24.04. 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I Општа одредба
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се и обезбеђују услови и начин организовања послова на одржавању и коришћењу јавних
паркиралишта и уређује се начин наплате накнаде за коришћење јавних паркиралишта на територији града Ужица.
II Врсте паркиралишта
Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке, су посебно изграђени објекти и јавне површине одређене за паркирање
возила.
Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове Одлуке не сматрају се посебне површине за паркирање возила, које припадају
одређеном објекту (предузећу, установи, такси стајалишту и др.).
Члан 3.
Јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене јавне површине намењене за паркирање возила и саобраћајне
површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне површине које се, до привођења намени утврђеној урбанистичким
планом, користе за паркирање возила.
Повремена паркиралишта су јавне површине у непосредној близини објекта у којима се одржавају спортске, културне,
уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог трајања.
Члан 4.
Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши наплата накнаде за коришћење, могу бити општа и посебна.
Општа паркиралишта су јавна паркиралишта за чије коришћење се не врши наплата накнаде.
Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта за чије коришћење се врши наплата накнаде.
Члан 5.
На посебним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем
објекта за наплату.
Члан 6.
С обзиром на врсту возила јавна паркиралишта могу да буду одређена за паркирање:
1. путничких аутомобила,
2. аутобуса,
3. теретних моторних возила и прикључних возила,
4. мотоцикла, бицикла са мотором и трицикла,
5. камп приколица и лаких приколица.
Члан 7.
Посебном одлуком градског већа одређују се јавна паркиралишта по врстама, зонама, дозвољеном времену паркирања у тим
зонама, начин наплате накнаде за коришћење посебних паркиралишта, као и друга питања у складу са одредбама ове Одлуке.
III Обележавање паркиралишта
Члан 8.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима
и Правилником о саобраћајној сигнализацији..
Посебна паркиралишта поред обележавања из става 1. овог члана морају имати на видном месту истакнуто обавештење које
садржи: зону, начин наплате накнаде за коришћење, као и временско ограничење коришћења паркиралишта.
IV Обављање делатности паркиралишта
Члан 9.
За вршење послова из члана 1. ове одлуке Скупштина Града може основати јавно комунално предузеће или њихово вршење
поверити предузећу или предузетнику који за то испуњава услове, путем јавног конкурса (у даљем тексту: предузеће или предузетник).
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Члан 10.
Услови под којима се предузећу или предузетнику може поверити вршење делатности управљања, коришћења и одржавања
паркиралишта, односно обавезе предузећа, начин обављања делатности, услови, поступак раскида уговора пре истека времена на које
је закључен и друга питања, регулишу се посебном одлуком Скупштине Града.
Члан 11.
Уговор из члана 9. став 2. ове Одлуке са предузећем или предузетником закључује градоначелник.
Члан 12.
Обављање делатности управљања, коришћења и одржавања паркиралишта поверава се на време до 5 година.
Предузећу или предузетнику који преузима обавезу улагања средстава у делатност из става 1. овог члана, у складу са планом
инвестиционог улагања и уговором из члана 11. ове Одлуке, може се поверити обављање делатности на период до 25 година.
V Одржавање и коришћење паркиралишта
Члан 13.
Општа паркиралишта одржава, уређује, опрема, и обележава градска управа надлежна за послове саобраћаја.
Предузеће или предузетник коме је поверена делатност управљања паркиралиштима је дужан да одржава, уређује, опрема, и
обележава посебна паркиралишта.
Средства за обављање послова из става 2. овог члана на посебним паркиралиштима обезбеђују се из средстава наплате
накнаде за коришћење тих паркиралишта.
Члан 14.
Јавна паркиралишта могу да се користе за паркирање возила правних лица, физичких лица и предузетника (у даљем тексту:
корисник).
Члан 15.
Право на бесплатно коришћење паркинг места уз поседовање повлашћене карте у форми налепнице (у даљем тексту
налепница) могу остварити следеће особе са инвалидитетом:
1. војни и цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета (проценат телесног оштећења 100%,90%, 80%);
2. војни и цивилни инвалиди рата V и VI групе инвалидитета (проценат телесног оштећења 70%, 60%) који имају оштећене
доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
3. које су оболеле од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе,
4. које су оболеле од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења,
5. које имају оштећење доњих или горњих екстремитета најмање 70%,
6. које имају губитак вида на оба ока -100%, односно смањење обостраног вида- 90%,
7. које имају оштећење слуха најмање 70%,
8. које су ментално недовољно развијене и особе са аутизмом,
9. које су на хемодијализи,
10. које су оствариле право на додатак за негу и помоћ другог лица.
Поступак остваривања права на бесплатно коришење коришћење паркинг места из става 1. овог члана регулише се
правилником који доноси Градско веће.
Члан 16.
Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање према врсти возила могу се користити само за ту врсту возила.
Јавна паркиралишта за теретна моторна возила и аутобусе, морају бити опремљена у складу са законом.
На јавним паркиралиштима која су предвиђена за паркирање путничких моторних возила могу се паркирати и теретна возила
која су према Правилнику о подели моторних возила сврстана у N1 теретна возила, а која не прелазе димензије обележеног места за
паркирање.
Члан 17.
Градска управа надлежна за послове саобраћаја може, изузетно, одобрити резервацију паркинг места на општим и посебним
паркиралиштима државним органима, органима Града, јавним службама и другим правним лицима и предузетницима.
Услове за паркирање из става 1. овог члана утврђује градска управа надлежна за послове саобраћаја, посебним актом.
Члан 18.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији, као и на други начин ометање
коришћења јавних паркиралишта,
2. паркирање нерегистрованог возила,
3. остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона, пловних објеката, као
и других ствари и предмета,
4. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других возила,
5. постављање ограде или сличне препреке без одобрења градске управе надлежне за послове саобраћаја,
6. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и оштећења јавног паркинга,
7. продаја робе са паркираног возила и
8. паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање.
VI Наплата паркирања
Члан 19.
За коришћење посебног паркиралишта возач, односно власник возила, ако возач није идентификован, је дужан да плати
одговарајућу накнаду за одређено време коришћења.
Висину накнаде из става 1. овог члана одређује предузеће или предузетник, на основу ценовника на који претходну
сагласност даје Градско веће.
За коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима лица из члана 15. став 2. ове Одлуке не плаћају накнаду.
Члан 20.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин,
2. поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места утврђеним актом из члана 7. ове Одлуке,
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којима је означено
паркинг место.
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Члан 21.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије, ватрогасна и комунална возила, кад у току интервентних акција
користе посебна паркиралишта, не плаћају накнаду за коришћење.
Члан 22.
Поједини корисници (станари, инвалиди, корисници пословних простора) могу јавна паркиралишта користити као
повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен актом Градског већа.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана предузеће или предузетник издаје повлашћену паркинг карту, која се може
користити искључиво за возило за које је ова карта издата.
Повлашћена паркинг карта важи за одређена паркиралишта, наведена у паркинг карти, без временског ограничења.
Повлашћени корисници из става 1. овог члана, посебна паркиралишта могу да користе само по једном основу.
Члан 23.
Куповином паркинг карте корисник стиче право коришћења паркинг места и прихвата прописане услове за коришћење
посебног паркиралишта.
Корисник посебног паркиралишта дужан је да истакне паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла
возила или плати паркирање путем мобилног телефона.
Предузеће или предузетник је дужно да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке закључи уговор са
телекомуникационим оператером који ће пружати услуге плаћања паркирања путем мобилног телефона.
Предузеће или предузетник нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
Члан 24.
На посебним паркиралиштима наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном трајању, плаћањем сатне,
вишесатне или дневне карте.
Сатна паркинг карта важи са сваки започети сат према утврђеном времену коришћења.
Сатна паркинг карта важи искључиво у зони за коју је купљена према утврђеном временском ограничењу.
Вишесатна паркинг карта важи искључиво у зони за коју је купљена и траје од тренутка издавања до краја дана у коме се
врши наплата паркирања.
Вишесатна паркинг карта се не може купити у зони са ограниченим временом паркирања.
Дневна паркинг карта важи за све зоне у којима се врши наплата паркирања и траје од тренутка издавања до истог времена у
првом следећем радном дану у коме се врши наплата паркирања.
Члан 25.
Корисник посебног паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по започетом сату или у дневном
трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне карте, односно плаћањем услуге електронским путем.
Корисник који је паркирао возило, а није се определио за коришћење услуге паркирања на начин из става 1. овог члана
користи паркинг масто под условима који важе за паркирање у дневном трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне карте.
Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1.овог члана, истеком времена коришћења
паркиралишта може наставити коришћење паркинг места под условима и на начин из става 2. овог члана.
Члан 26.
Контролу паркирања, односно исправност коришћења посебног паркиралишта врши овлашћени контролор предузећа или
предузетника.
Контролор предузећа или предузетника има службену легитимацију коју издаје предузеће или предузетник и мора носити
службено одело.
Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује предузеће или предузетник посебним актом.
Члан 27.
Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику.
Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилу, на предњем ветробранском стаклу.
Достављање налога за плаћање дневне карте на начин из става 2. овог члана сматра се уредном и доцније оштећење или
уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте.
Сматра се да је корисник поступио по примљеном налогу ако је платио дневну паркиг карту у року од осам дана од дана
издавања, на начин назначен у налогу.
Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 4. овог члана, предузеће или предузетник ће покренути поступак
наплате потраживања.
VII Давање у закуп појединачних посебних паркиралишта
Члан 28.
Предузеће или предузетник коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима на име коришћења посебних
јавних паркиралишта у обавези је да плаћа закупнину у износу који утврђује Градско веће посебном одлуком, о чему се закључује
посебан уговор.
Предузеће или предузетник коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима на име коришћења посебних
јавних паркиралишта у обавези јe да једном годишње спроводи анкетирање корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга и резултате доставља градској управи града Ужица надлежној за комуналне послове.
Члан 29.
Појединачна посебна јавна паркиралишта, могу се дати у закуп и другом предузећу или предузетнику, на основу конкурса,
уколико се на тај начин обезбеђује повећање капацитета паркиралишта изградњом привремених монтажних објеката.
Градско веће се овлашћује за доношење решења о давању у закуп појединачног посебног паркиралишта на основу ког
расписује конкурс, спроводи поступак и врши избор најповољнијег понуђача.
Решење из става 2. овог члана Градско веће доноси на основу прибављеног мишљења градске управе у чијој надлежности су
послови урбанизма и Савета за саобраћај.
Члан 30.
Уговор о закупу појединачног посебног паркиралишта се закључује на 5 година, с тим што се може продужити на још 5
година уколико је закупац извршио све обавезе.
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Члан 31.
На основу уговора о закупу појединачног посебног паркиралишта закључиће се анекс уговора који је закључен са Јавним
предузећем "Биоктош" ком је поверено вршење делатности управљања јавним паркиралиштима.
VIII Надзор
Члан 32.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција у складу са законом и овом Одлуком.
Контролу примене ове Одлуке врши комунална полиција у складу са законом.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални полицајац у вршењу контроле је овлашћен да у
складу са законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да
предузме друге мере за које је законојм овлашћен.
Комунални инспектор, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај предвиђена
новчана казна у фиксном износу.
IX Казнене одредбе
Члан 33.
Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или предузетник ако:
1. на прописан начин не обележава паркиралишта (чл. 8.Одлуке)
2. не одржава, не уређује, не опрема и не обележава паркиралишта (чл. 12. Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 6.000,00 динара одговорно лице у предузећу или код
предузетника.
Члан 34.
Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако:
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама чл. 15. 16. и 18. Одлуке
2. не поступи у складу са одредбом члана 20. Одлуке
3. користи повлашћену паркинг карту супротно члану 21. став 1. тачка 2. Одлуке
4. поступи супротно одредби члана 23. став 2. и члана 17. Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном од
5.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.
X Прелазне и завршне одредбе
Члан 35.
Градско веће донеће Правилник о одређивању зона и тарифа за паркирање и Решење о одређивању посебних паркиралишта у
року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
До доношења Правилника о одређивању зона и тарифа за паркирање и решења о одређивању посебних паркиралишта
примењиваће се Одлука о одређивању посебних паркиралишта.
Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Ужица“, број 6/09,
18/12, 20/13 и 10/17)
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
I број 352-694/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

52. На основу члана 32. став 2. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007,
83/2014,101/2016 и 47/2018), Закона о оглашавању (''Службени гласник РС'' број 6/2016) члана 60. став 1. тачка 73. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04. 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на отвореном
простору на територији града Ужица (у даљем тексту: Град).
Оглашавање, у смислу ове одлуке, је обавештавање преко посебно израђених објеката за оглашавање и других објеката и
средстава, којим се препоручује производ, услуга и друга активност или даје друго обавештење или препорука са циљем да је
прималац прихвати или користи.
Отворени простор
Члан 2.
Отворени простор је јавна површина и друга површина са које се могу упућивати визуелне огласне поруке.
Оглашавање на отвореном простору врши се на начин којим се обезбеђује сигурност пешака, моторних возила и других
учесника у саобраћају, штите културно-историјски споменици и добра од општег интереса и чува и унапређује изглед Града.
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II - ВРСТЕ ОГЛАШАВАЊА
Оглашавање као делатност
Члан 3.
Оглашавање као делатност обављају правна лица и предузетници регистровани за вршење ове делатности (у даљем тексту:
закупац места) за сопствене потребе или за потребе других правних лица, предзетника или физичких лица.
Оглашавање из става 1. овог члана не може се обављати на објектима од јавног значаја (објекти које користе државни органи
и органи локалне самоуправе, као и јавне службе чији је оснивач република или јединица локалне самоуправе) и на њима
припадајућим површинама.
Оглашавање за сопствене потребе
Члан 4.
Оглашавање за сопствене потребе је истицање пословног имена и оглашавање које, у складу са овом одлуком, врши правно
лице, предузетник и физичко лице, ради рекламирања сопствених производа, услуга и других активности или прикупљања понуда,
обавештења и сл.
III - ОБЈЕКАТ И СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
Посебан објекат за оглашавање
Члан 5.
Посебан објекат за оглашавање је наменски израђен објекат, постављен на отвореном простору ради оглашавања и то:
осветљен, просветљен или неосветљен самостојећи пано, стуб и други сличан објекат.
Објекат за слободно оглашавање
Члан 6.
Објекат за слободно оглашавање је посебан објекат који користе правна лица, предузетници и грађани за оглашавање за
сопствене потребе, који Град или градска општина Севојно постављају, у складу са потребама правних лица, предузетника и грађана,
са подручја Града или градске општине Севојно.
О одржавању и чишћењу објекта за слободно оглашавање из става 1. овог члана стара се Град или градска општина Севојно,
на чијем подручју је објекат постављен.
Стуб јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже
Члан 7.
Стубови јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже могу се користити за постављање средства за оглашавање, под
условима и на начин предвиђен одредбама ове одлуке.
Стајалиште јавног линијског превоза
Члан 8.
Елементи опреме стајалишта јавног градског превоза путника на територији Града, могу се користити за оглашавање под
условима и на начин утврђен посебном одлуком.
Остали објекти за оглашавање
Члан 9.
Зграда, привремени монтажни објекат, ограда и подзид и друго, могу се користити за постављање средстава за оглашавање.
Средство за оглашавање може се поставити на објекту који представља споменик културе или се налази у заштићеној
просторној целини само изузетно и то уз сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе.
Површина ограде градилишта и заштитни прекривач грађевинске скеле могу се користити за оглашавање.
Средства за оглашавање
Члан 10.
За оглашавање се могу користити средства за оглашавање која се постављају на објекте из члана 7. и 9. ове одлуке и то:
- пано, плакат, налепница;
- електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски приказ;
- транспарент (платнени, пвц и сл.);
- огласна витрина;
- балон и
- друга средства која садрже огласну поруку.
Изузетно од става 1. овог члана, огласна витрина може се поставити на другој површини и као самостојећа.
Као средство за оглашавање могу се користити и преносиви пано и летак.
Поступак и услови за постављање објекта и средства за оглашавање
Члан 11.
Тип, величина, услови и поступак за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. и средстава за оглашавање на
објектима из чл. 7. и 9. ове одлуке на територији Града, утврђују се Програмом постављања мањих монтажних објеката на површинама
јавне намене на територији града Ужица ( у даљем тексту: Програм) .
Предлог акта из става 1. овог члана припрема Градска управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове , у
сарадњи са Јавним предузећем „Ужице развој“ Ужице, а усваја га градско веће Града.
IV - ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
Јавна површина
Члан 12.
Јавна површина, у смислу ове одлуке, је улица, локални ( категорисани и некатегорисани) пут и друга саобраћајна површина
(паркинг простор, бициклистичка стаза и др.), трг и зелена површина, који су у јавној својини града Ужица.
Начин оглашавања
Члан 13.
Оглашавање на јавној површини врши се као делатност на објектима из чл. 5. и 7. ове одлуке и као слободно оглашавање на
објектима из члана 6. ове одлуке.
Изузетно од става 1. овог члана, оглашавање на јавној површини се може вршити путем паноа који носи физичко лице и
дељењем летка из руке.
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Програм места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање
Члан 14.
Место за постављање објеката за оглашавање из чл. 5. и 6. ове одлуке (појединачно или групација) одређује се Програмом .
Програмом се одређују и објекти, односно групација објеката из члана 7. ове одлуке на које се могу постављати средства за
оглашавање.
Програмом се утврђује врста, тип објекта, односно средства за оглашавање и ближи услови за њихово постављање.
У поступку припреме Програма , градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, прибавља сагласност
установе за заштиту споменика културе и субјекта који управља површином, односно објектом обухваћеним планом.
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, израду Програма може поверити стручној организацији.
Програм се доноси на период од десет година.
Измена и допуна Програма
Члан 15.
Измена и допуна Програма врше се по потреби, по поступку предвиђеном за његово доношење.
Измена и допуна Програма врше се у случају када реализација намене дефинисане урбанистичким планом или измена
режима саобраћаја утиче на број и распоред места одређених за постављање објеката за оглашавање.
Измена и допуна Програма важи најдуже до истека рока важења Програма који се мења.
Јавни конкурс
Члан 16.
Објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на месту утврђеном Програмом поставља, о свом трошку,
закупац локације , који се одређује на основу јавног конкурса.
Слободна места, по правилу, оглашавају се у "пакету".
Под "пакетом" из става 2. овог члана се подразумева скуп појединачних локација или групација локација предвиђених
Програмом, која се обједињено оглашавају и за које се одређује један закупац.
Учесник конкурса
Члан 17.
Право учешћа у поступку јавног конкурса, путем прикупљања писаних понуда, има правно лице, односно предузетник, под
условом да је:
- регистрован за обављање ове врсте делатности;
- измирио, до дана објављивања огласа, све доспеле обавезе према Граду ;
- уплатио депозит за учешће у јавном конкурсу у складу са актом из члана 21. ове одлуке и условима јавног конкурса.
Комисија за спровођење јавног конкурса
Члан 18.
Јавни конкурс расписује и спроводи комисија коју образује Градоначелник града Ужица( у даљем тексту: Градоначелник).
Број чланова и састав комисије, као и начин обављања стручних и административних послова за потребе комисије утврђују се
актом о образовању комисије.
Критеријуми за утврђивање ранг-листе
Члан 19.
Комисија из става 1. члана 18. ове одлуке утврђује ранг-листу на основу критеријума, који су дефинисани текстом конкурса.
Критеријум који мора садржавати текст конкурса је:
1. висина понуђене закупнине за постављање објеката, односно средстава за оглашавање.
Уколико су понуде учесника конкурса исте,примењује се следећи критеријум:
2. дужина обављања делатности оглашавања на територији Града
По коначности ранг-листе комисија доноси одлуку о одређивању закупца места
Одлука садржи податке о закупцу, локацији, односно пакету локација за постављање објекта, односно средства и укупном
износу понуђене закупнине.
Одлуку о избору закупца, комисија доставља градској управи за урбанизам,грађевинарство и имовинско правне послове.
Накнада за постављање објекта, односно средства
Члан 20.
Утврђени износ закупнине, закупац локације из става 3. члана 19. ове одлуке, дужан је да исплати, у зависности од услова
огласа, или одједном или у једнаким годишњим износима ревалоризованим у складу са планираним кретањем цена утврђених
меморандумом о буџету за ту годину.
Акт о условима и поступку спровођења јавног конкурса
Члан 21.
Поступак, спровођење и садржина јавног конкурса, мерила за вредновање критеријума, поступак закључења уговора са
изабраним закупцем и друга питања везана за спровођење јавног конкурса ближе се уређују Одлуком о грађевинском земљишту града
Ужица, коју доноси Градоначелник .
Акт из става 1. овог члана припрема градска управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове.
Решење
Члан 22.
Закупац места поставља објекат, односно средство за оглашавање из чл. 5. и 7. ове одлуке на основу решења коју издаје
Градоначелник, на основу образложеног предлога градске управе за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове.
Решење садржи: податке о закупцу локације, броју локације, локацији (појединачно или групација) и условима постављања и
коришћења објекта, односно средства, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља, рок за постављање објекта и
време на које се издаје.
Саставни део решења је техничка документација на коју су надлежна јавна предузећа, односно други
надлежни државни органи и институције дали сагласност.
Решење из става 1. овог члана садржи податке о укупном износу накнаде за постављање објекта односно средства, број рата
за плаћање накнаде за постављање објекта односно средства, износ и рок уплате прве рате, начин утврђивања и рокови уплате осталих
рата .
Решење за оглашавање, на начин утврђен у ставу 2. члана 13. ове одлуке, доноси градска управе за урбанизам ,изградњу и
имовинско правне послове.

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 11/19"

207

Решење за оглашавање из става 4. овог члана садржи услове и време на које се издаје (трасу кретања, димензије паноа, места
задржавања, односно стајања и време у коме се врши оглашавање).
Градска управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове, примерак коначног решења доставља градској управи за
финансије и надлежној комуналној инспекцији.
Рок за постављање објекта за оглашавање
Члан 23.
Закупац места дужан је да објекат, односно средство за оглашавање постави, по уплати целокупног износа накнаде или по
уплати прве рате накнаде за постављање објекта, односно средства, у року одређеном решењем.
Уколико закупац места не постави објекат, односно средство за оглашавање у року из става 1. овог члана, градоначелник на
основу образложеног предлога градске управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове, доноси решење о престанку
важења дозволе, за сва места, односно групацију у целини.
Престанак важења решења по захтеву закупца
Члан 24.
Закупац места који намерава да престане са оглашавањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан је да о томе
обавести градску управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове.
Градоначелник, у року од 30 дана од дана пријема обавештења од стране закупца места, доноси, на основу образложеног
предлога градске управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове, решење о престанку важења решења из члана 22. ове
одлуке, за сва места, односно групацију у целини и примерак коначног решења доставља градској управи за финансије и надлежној
комуналној инспекцији.
Престанак важења решења због измене Програма
Члан 25.
У случају измене плана из члана 15. став 2. ове одлуке, услед које се укида место (појединачно или групација),
градоначелник, која је издао решење, дужан је, на основу образложеног предлога градске управа за урбанизам ,изградњу и имовинско
правне послове, да закупцу тог места понуди одговарајуће место у складу са планом, уколико такво место постоји.
Одговарајуће место у смислу става 1. овог члана је место намењено за постављање истог типа и величине објекта, односно
средства и налази се у истој зони.
Ако закупац места прихвати понуђено место, градоначелник, на основу образложеног предлога градске управа за урбанизам
,изградњу и имовинско правне послове, доноси решење о томе и одређује рок у коме је закупац дужан да објекат, односно средство
премести.
Ако закупац места не прихвати понуђено место или одговарајуће место не постоји, градоначелник, на основу образложеног
предлога градске управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове, доноси решење о престанку важења решења за то
место. Примерак решења се доставља градској управи за финансије и надлежној комуналној инспекцији.
У случају из става 4. овог члана, преостали износ накнаде за постављање објекта, односно средства за оглашавање, умањује
се сразмерно броју укинутих места.
Трошкове уклањања, односно постављања објекта, односно средства за оглашавање у случајевима из става 3. овог члана
сноси градска управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове , према приложеном рачуну, а највише до износа накнаде
коју за ту врсту услуге наплаћује субјект који управља површином, односно објектом.
Престанак важења дозволе због неплаћања таксе
Члан 26.
Решење престаје да важи пре истека рока на који је издата у случају када правно лице или предузетник које врши оглашавање не
плаћа утврђену рату накнаде за постављање објекта, односно средства за оглашавање, у остављеном року.
Решење престаје да важи пре истека рока и у случају када правно лице или предузетник које врши оглашавање не плаћа локалну
комуналну таксу у износу утврђеном решењем, дуже од два месеца.
У случају из ст. 1. и 2. овог члана, градоначелник, на основу образложеног предлога градске управа за урбанизам ,изградњу и
имовинско правне послове, на основу података које јој доставља градска управа за финансије,својим решењем утврђује да је дозвола за
сва места, односно групацију у целини престала да важи и примерак решења доставља надлежној комуналној инспекцији и градској
управа за финансије.
V – ОГЛАШАВАЊЕ НА ДРУГИМ ПОВРШИНАМА
Друга површина
Члан 27.
Друга површина у смислу ове одлуке је површина која није јавна, а користи се за оглашавање постављањем објеката, односно
средстава за оглашавање у складу са одредбама Закона и ове Одлуке.
Начин оглашавања
Члан 28.
Оглашавање на другим површинама врши се за сопствене потребе и као делатност.
Оглашавање на површинама из става 1. овог члана врши се само уз писану сагласност власника,односно закупца те површине.
Решење
Члан 29.
Оглашавање на другим површинама врши се на основу решења, а на основу претходно испуњених услова предвиђених
Програмом, које на захтев заинтересованог правног лица, предузетника или физичког лица издаје Градска управа за урбанизам
,изградњу и имовинско правне послове.
Решење садржи нарочито: податке о правном лицу, предузетнику или физичком лицу које врши оглашавање, месту и условима
постављања, врсти и димензијама објекта, односно средства које се поставља и време на које се издаје.
Уз захтев за издавање решења прилаже се доказ о правном основу оглашавања и техничка документација израђена у складу са
актом из члана 11. ове одлуке.
Техничка документација из става 3. овог члана чини саставни део решења.
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, примерак коначног решења доставља градској управи за
финансије и надлежној комуналној инспекцији.
VI - ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ ВРШИ ОГЛАШАВАЊЕ
Члан 30.
Правно лице, предузетник или физичко лице које оглашава за сопствене потребе дужно је да:
1. објекат, односно средство за оглашавање постави и оглашавање врши у складу са решењем;
2. објекат, односно средство за оглашавање означи пословним, односно личним именом;
3. редовно одржава и стара се о уредном изгледу објекта и средства за оглашавање;
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4. објекат, односно средство за оглашавање по престанку важења решења о свом трошку уклони, а коришћену површину локације
врати у првобитно стање у року од осам дана;
5. објекат, односно средство привремено уклони када је неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању
комуналних објеката или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају, о трошку Града.
Поред обавеза из става 1. овог члана, лице или правни субјект које оглашава за сопствене потребе, дужан је да:
1. у периоду постављања декоративне расвете у граду, дозволи померање средства за оглашавање постављеног на објекту из члана 7.
ове одлуке;
2. омогући Граду, да уз накнаду, врши оглашавање манифестација и активности које организује или су од значаја за Град, односно
градску општину, а на основу писаног захтева који се подноси најмање 30 дана пре почетка оглашавања.
Лице или правни субјект коме је издата решење, права утврђена дозволом на основу одредаба ове одлуке не може пренети другом
лицу.
VII - ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА
Члан 31.
За коришћење објеката и средстава за оглашавање плаћа се локална комунална такса у складу са посебном одлуком.
VIII - ЗАБРАНЕ
Члан 32.
Забрањено је:
- лепити или на други начин причвршћивати плакат и другу штампану поруку, односно исписивати огласну поруку на
спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл.;
- прљати и оштећивати објекат, односно средство за оглашавање,
- вршити звучно оглашавање на отвореном простору.
IX - НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши градска управа за урбанизам ,изградњу и имовинско правне послове .
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција ( члан 75 Закона).
Члан 34.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
1. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
2. нареди отклањање последица које су учињене радњама или пропуштањем противно одредбама ове одлуке;
3. нареди уклањање објекта, односно средства за оглашавање,
4. предузме друге мере у складу са законом и прописима Града.
Објекат, односно средство за оглашавање уклања се:
1. када се објекат, односно средство за оглашавање за чије постављање се место утврђује Програмом, постави на место које није
одређено Програмом;
2. када се објекат, односно средство за оглашавање постави или користи без решења;
3. када је објекат, односно средство за оглашавање постављено или се користи супротно условима утврђеним решењем;
4. када се промени неки од услова утврђен решењем , а лице или правни субјект,које врши оглашавање се тој промени не прилагоди у
остављеном року;
5. када објекат, односно средство користи неовлашћено лице,
6. када закупац места или лице које оглашава за сопствене потребе објекат, односно средство за оглашавање не доведе у исправно и
уредно стање у року који решењем одреди комунални инспектор.
Уклањање објекта и средства за оглашавање врши се о трошку закупца места, односно лица или правног субјекта које врши
оглашавање за сопствене потребе.
Ако лице или правни субјект из става 3. овог члана не поступи по решењу комуналног инспектора и не уклони објекат, односно
средство за оглашавање, решење ће се извршити преко другог лица, у складу са законом.
Ако је решењем инспектора наложено уклањање плаката, а лице коме је мера наложена не поступи по решењу или је лице које је
лепило плакат непознато, решење се може извршити преко субјекта коме је Град поверио одржавање чистоће.
О уклањању објекта за оглашавање комунални инспектор обавештава градску управу за урбанизам, изградњу и имовинско правне
послове.
По пријему обавештења из става 6. овог члана, градску управу за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. доноси решење о
престанку важења решења.
X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
На казнене одредбе примењују се одредбе Закона о оглашавању и одредбе других позитивних прописа.
XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Издата решења за постављање објеката, односно средстава за оглашавање, важе до истека рока за које су издате.
Члан 37.
Захтеви за постављање објекта, односно средства за оглашавање који су поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по
одредбама ове одлуке.
Члан 38.
На све што се појави у примени ове одлуке а није предвиђено одредбама исте, примењују се позитивни законски прописи.
Члан 39.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе члана 103. Одлуке о комуналном уређењу града Ужица ("Службени лист
града Ужица", број 22/2015).
Члан 40.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 352-666/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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53. На основу члана 4.ст.3. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана
20.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 47/2018), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима
("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 60 став 1. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', бр. 4/19),
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011,
17/2012,12/2013, 22/2015 и 10/2017)) - у даљем тексту: "Одлука", у члану 15. став 5. брише се.
Члан 2.
У члану 21.ст.5. Одлуке речи " Градском управом за инфраструктуру и развој" мењају се "градском управом надлежном за
послове урбанизма и изградње".
Члан 3.
У члану 22. Одлуке додаје се нови став 7. који гласи:
"Инвеститор објекта из става 6. овог члана дужан је да комуналну опрему постави у складу са издатим условима укључујући врсту
опреме и локацију на којој се она поставља."
Члан 4.
Члан 24. Одлуке мења се и гласи:
"Члан 24.
Локација на којој се налази контејнер, односно посуда за смеће обезбеђује се бетонирањем парапета или на други начин и мора
бити приступачна возилу за одношење смећа.
Уређење локације из става 1. овог члана, на предлог Комисије за одређивање локација врши градска управа надлежна за комуналне
послове.
Предузеће или предузетник коме је поверена делатност изношења смећа дужно је да повремено врши прање и дезинфекцију
локације за смештај посуда, као и самих посуда за смеће."
Члан 5.
Члан 40. Одлуке мења се и гласи:
"Члан 40.
Здрава стабла на јавним зеленим површинама која угрожавају живот људи, нормалан саобраћај, које својим кореном
угрожавају водоводне и канализационе инсталације, врше издигнуће тротоара и угрожавају стабилност грађевинских објеката могу се
уклонити или формирати се на основу налога градске управе надлежне за комуналне делатности уз прибављено мишљење Стручне
комисије.
Стручну комисију из претходног става именује Градско веће, а сачињавају је стручна лица запослена у градским управама и
предузећу односно предузетнику коме су поверени послови одржавања јавних зелених површина.
У случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње грађевинских објеката или извођења других радова, предузеће
односно предузетник коме су поверени послови одржавања јавних зелених површина, ће утврдити накнаду за посечена стабла."
Члан 6.
Члан 41. Одлуке мења се и гласи:
"Члан 41.
Дрвеће и шибље у двориштима за индивидуално и колективно становање и у двориштима пословних зграда (државни органи,
организације, удружења, тржни центри и сл.) које својим гранама и корењем угрожава пролазнике, комуналну и другу инфраструктуру
и безбедност саобраћаја мора се на одговарајући начин формирати или уклонити.
Власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац објекта дужан је да редовно одржава дрвеће и шибље у
дворишту и да :
- уклони гране које прелазе на јавну површину или путно земљиште,
- уклони стабло или формира гране на начин којим се спречава угрожавање ваздушних водова (струја, телекомуникације и
др.) у складу са прописима о обавезној удаљености за одређену врсту ваздушног вода,
- уклони или формира стабло које корењем угрожава јавну површину, комуналну или другу инфраструктуру.
Уколико власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац објекта из става 1. овог члана, не извршава
обавезе из става 2. овог члана и не поступи по наредби комуналног полицајаца или по решењу комуналног инспектора, радове ће
извести предузеће, односно предузетник коме су поверени послови одржавања јавних зелених површина или друго правно лице или
предузетник принудним извршењем, о трошку лица из става 2. овог члана."
Члан 7.
Члан 80. Одлуке мења се и гласи:
"Члан 80
Решење којим се одобрава привремено постављање објекта, односно уређаја на јавној површини (у даљем тексту: одобрење),
доноси градска управа надлежна за послове грађења.
Решење из става 1. овог члана садржи:
1. локацију објекта или уређаја, тип, површину
2. време на које се издаје локација
3. графички приказ положаја објекта или уређаја на локацији и друге услове.
Увођење у посед врши градска управа надлежна за имовинске послове."
Члан 8.
У члану 89. у ставу 2. после речи "из става 1. овог члана," додају се речи "морају бити у складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и".
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Члан 9.
У члану 109. став 1. мења се и гласи:
"Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно комунални полицајац у вршењу контроле утврди
да су нерегистрована или хаварисана возила, напуштени или дотрајали предмети и ствари, уређаји, опрема, делови мањих
монтажних објеката, конструкције и други предмети и ствари остављени на јавним површинама противно одредбама ове Одлуке,
наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног
извршења."
У члану 109. ст.3. после речи: "комунални инспектор" додају се речи ",односно комунални полицајац".
У члану 109. ст.5. после речи: "комунални инспектор" додају се речи ",односно комунални полицајац".
Члан 10.
Члан 110. Одлуке мења се и гласи:
"Члан 110.
Уколико комунални инспектор или комунални полицајац затекне возило паркирано или заустављено на јавним и другим
површинама на којима се возилом омета комунални ред, обављање комуналне делатности или отежава, односно онемогућава
коришћење комуналних објеката, наредиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења.
Приликом остваривања надзора и контроле паркирања, поред овлашћења из става 1. овог члана комунални полицајац, када
затекне возило паркирано или заустављено супротно одредбама закона којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, је
овлашћен за предузимање мера уклањања, односно премештања возила, као и постављања уређаја којим се спречава одвожење возила,
а посебно:
1) на делу пута где је ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на
коловозу, супротне ивице коловоза или препреке на путу мања од три метра,
2) на месту на коме заклања саобраћајни знак,
3) на пешачко-бициклистичкој, односно бициклистичкој стази,
4) на стајалишту за возила јавног саобраћаја и на одстојању, односно растојању мањем од 15 метара испред и иза ознаке на
коловозу којим је стајалиште означено,
5) изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби,
6) на месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или излазак неком већ паркираном возилу,
7) на тротоару, осим ако је то дозвољено (регулисано) саобраћајном сигнализацијом, и ако на тротоару, када је возило
паркирано, остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара, који не сме бити уз ивицу коловоза,
8) на пешачкој стази, односно на делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама,
9) на трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу,
10) на приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, односно пролазима у блоковима насеља,
11) на саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим
саобраћајницама,
12) на колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта или гараже,
13) на саобраћајној траци за укључивање, искључивање, зауставној траци, саобраћајној траци за возила јавног превоза,
14) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање
за возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку,
15) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу означено као место резервисано за
возила одређених корисника, када возило којим управља не припада тим возилима,
16) на површинама на којима је саобраћајним знаком забрањен саобраћај возила.
Уколико возач није присутан на лицу места из става 1. и става 2. овог члана комунални инспектор, односно комунални
полицајац ће донети решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три минута.
Примерак решења поставља се на видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење
овог решења не утиче на ваљаност његове доставе.
Жалба против овог решења не одлаже његово извршење.
Уколико возач, у року одређеном решењем из става 3. овог члана, не уклони возило, комунални инспектор, односно
комунални полицајац ће издати налог предузећу или предузетнику коме је поверено уклањање возилаа да постави уређај којим се
спречава одвожење возила, односно одредити да се возило уклони на за то одређено место о трошку возача или власника, односно
корисника возила.
Код блокирања возила предузеће или предузетник коме је поверена комунална делатност уклањања возила је дужан да на
предње ветробранско стакло, односно на друго видљиво место на возилу, стави налепницу да је возило блокирано са упутством шта
возач, односно власник возила мора даље чинити.
Приликом деблокирања возила, предузеће или предузетник коме је поверена комунална делатност уклањања возила је дужно
да изда рачун о преузимању возила, а возило ће се деблокирати након што се изврши и докаже уплата трошкова блокирања и других
трошкова поступка.
Уклањање возила ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило. У том случају возач сноси
и трошкове претходно предузетих радњи према посебној одлуци Градског већа.
Непрописно заустављено, односно паркирано возило комунални инспектор, односно комунални полицајац или лице
предузећа односно предузетника које врши уклањање фотографише у моменту када је решење о уклањању, односно блокирању возила
уручено постављањем на возило и када је започето уклањање, односно блокирање возила.
Комунална полиција води евиденцију уклањања непрописно паркираних возила из става 2. овог члана, која садржи податке о
месту предузимања мера, податке о возилу, податке о решењу односно налогу, предузете мере и друге податке који се односе на
поступање комуналног полицајца. "
Члан 11.
У члану 121.ст. 4. Одлуке после речи у фиксном износу уместо зареза ставља се тачка и бришу се речи "oдносно поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка, сходно одредбама ове Одлуке."
У члану 121.Одлуке додаје се нови став 5. који гласи:
"Против решења комуналног инспектора, односно комуналног полицајца може се уложити жалба Градском већу у року од 15.
дана од дана уручења, ако овом Одлуком није другачије прописано."
Члан 12.
После члана 122. Одлуке додаје се нови члан 122а који гласи:
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"Члан 122а.
Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се правно лице, предузетник или физичко лице које као инвеститор поступи
супротно одредби члана 22.ст. 7. Одлуке"
Члан 13.
У члану 123. ст.1. после речи: " чл.54. ст.1.;" додају се речи:"чл.67;".
Члан 14.
У члану 123а. став1. речи: " чл.89. ст.3 и ст.4." замењују се речима "чл.89. ст.2 , ст.3 и ст.4".
У члану 123а. став1. речи: "чл.110. ст.4." бришу се.
Члан 15.
После члану 123б. додаје се нови члана 123в који гласи:
"Члан 123в.
Новчаном казном у износу од 3.000 динара казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредби члана 110. ст.1. и члана 110.
ст.2. Одлуке."
Члан 16.
У члану 124.ст.2. речи: "Градске управе за инфраструктуру и развој" замењују се речима "ЈП Ужице развој".
У члану 124. ст.3. речи: "Градске управе за инфраструктуру и развој" замењују се речима: "градске управе надлежне за урбанизам
и изградњу".
У члану 124. ст.4. речи: "Градске управе за инфраструктуру и развој" замењују се речима: "градска управа надлежна за имовинске
послове".
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
I Број: 352-693/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

54. На основу члана 76. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 60. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19),
Скупштина града Ужица на седници одржаној 24.04. 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИПРЕМИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак припреме и садржина Кадровског плана за градске управе, Градско правобранилаштво,
Службу буџетске инспекције и Службу интерне ревизије и Кадровског плана Градске општине Севојно.
Члан 2.
Кадровски план се састоји од података којима се приказује посебно за сваку управу, орган или службу (у даљем тексту:
органи):
1. Постојећи број у претходној години:
1) службеника и намештеника по сваком положају, сваком звању и свакој врсти радних места који су у радном односу на
неодређено време,
2) службеника и намештеника по сваком звању и свакој врсти радних места који су у радном односу на одређено време у
Кабинету градоначелника, односно председника градске општине Севојно и због повећаног обима посла и
3) приправника по степенима стручне спреме.
2. Планирани број у години за коју се доноси:
1) службеника и намештеника по сваком положају, сваком звању и свакој врсти радних места који је потребан органу у
радном односу на неодређено време,
2) службеника и намештеника чији је пријем у радни однос на одређено време потребан у Кабинету градоначелника, односно
председника градске општине Севојно или због повећаног обима посла и
3) приправника по степенима стручне спреме чији је пријем потребан органу.
Члан 3.
Попуњавање радних места, пријем у радни однос на одређено време и пријем приправника допуштени су само ако се
уклапају у донесени кадровски план.
Члан 4.
Кадровски план усваја Скупштина града, односно Скупштина градске општине Севојно истовремено са одлуком о буџету
Града, односно Градске општине.
Кадровски план важи једну буџетску годину.
Кадровски план се може мењати истовремено са доношењем одлуке о изменама буџета ако се тим изменама мења висина
средстава за плате тако што се средства за плате предвиђају за мањи, односно већи број службеника и намештеника или за виша,
односно нижа звања и врсту радних места.
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Члан 5.
Свака управа, орган или служба припремају нацрт свог кадровског плана.
Нацрт кадровског плана заснива се на процени остварења кадровског плана за текућу годину, промени пословних процеса
који се планирају и потреби да се повећа или смањи број службеника и намештеника или да се њихова радна места другачије опишу и
разврстају због тога што се мења начин рада и обим послова органа.
Члан 6.
Нацрт кадровског плана састоји се од табеларног дела и образложења.
Табеларни део нацрта кадровског плана приказује податке из члана 2. ове одлуке.
У образложењу нацрта кадровског плана наводе се подаци о остварењу кадровског плана за текућу годину, разлози због којих
треба да се повећа или смањи број службеника и намештеника у радном односу на неодређено време, разлози због којих треба да се
њихова радна места друкчије опишу и разврстају, а ако се планира да се службеници и намештеници примају у радни однос на
одређено време - и разлози због којих се очекује повећан обим посла.
Члан 7.
Сваки орган доставља нацрт свог кадровског плана Градској управи за финансије и Одсеку за управљање људским
ресурсима.
Члан 8.
Одсек за управљање људским ресурсима проверава да ли су нацрти кадровских планова органа припремљени према
одредбама ове одлуке и ако утврди недостатке, даје упутства како да се они отклоне.
Члан 9.
Уколико је Градска управа за финансије сагласна са висином буџетских средстава која би била потребна за спровођење
нацрта кадровског плана, припрема нацрта кадровског плана органа је окончана и сматра се да је он усклађен с нацртом одлуке о
буџету града Ужица, односно градске општине Севојно.
Ако се Градска управа за финансије не сагласи с висином буџетских средстава која би била потребна за спровођење нацрта
кадровског плана, онда предлаже како да се измени нацрт кадровског плана.
Уколико се орган сагласи са изменом коју је предложила Градска управа за финансије припрема нов нацрт кадровског плана,
а ако се не сагласи дужан је, пошто о насталој неусаглашености одлучи Градско веће, да нацрт свог кадровског плана усклади са
ставом Градског већа.
Члан 10.
Нацрте својих кадровских планова које није било потребе мењати, као и оне који су усаглашени са упутством Одсека за
управљање људским ресурсима и мишљењем Градске управе за финансије или Градског већа, органи достављају Одсеку за управљање
људским ресурсима који припрема обједињени Нацрт кадровског плана за градске управе, Градско правобранилаштво, Службу
буџетске инспекције и Службу интерне ревизије и Нацрт кадровског плана Градске општине Севојно.
Члан 11.
Кадровски план за градске управе, Градско правобранилаштво, Службу буџетске инспекције и Службу интерне ревизије
доноси Скупштина града Ужица, а Кадровски план управе градске општине Севојно доноси Скупштина градске општине Севојно.
Члан 12.
Одсек за управљање људским ресурсима прати спровођење кадровског плана у градским управама, Градском
правобранилаштву, Служби буџетске инспекције, Служби интерне ревизије и у градској општини Севојно.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 021-2/19, 24.04. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

55. На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 100. став 1. тачка 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“ број 72/2009, 81/2009-испр,. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19), Скупштина
града Ужица на седници одржаној 24.04.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8496/5 КО УЖИЦЕ
ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8497/2 КО УЖИЦЕ
1.Одобрава се, без накнаде, размена права јавне својине на делу кат.парцеле број 8496/5 КО Ужице која по врсти представља
градско грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом - објектом (улица), приказане у Пројекту геодетског обележавања
као ГП 1 – део у површини од 124,0 м² уписана у лист непокретности број 12418 КО Ужице као јавна својина града Ужица за право
приватне својине на делу кат.парцеле број 8497/2 КО Ужице која по врсти представља градско грађевинско земљиште, по култури
земљиште под зградом – објектом и земљиште уз зграду – објекат, приказане у Пројекту геодетског обележавања као ГП 2 – део у
површини од 121,0 м² и ГП 3 – део у површини од 3,0 м², а која је уписана у лист непокретности број 18278 КО Ужице као приватна
својина сувласника Гардић Слободана са обимом удела од 26/100, Лазић Уроша са обимом удела од 25/100, Гардић-Лазић Марије са
обимом удела од 26/100 и „Домекстра“д.о.о. Ужице са обимом удела од 23/100.
2.Овлашћује се градоначелник града Ужица да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, закључи уговор о
размени на непокретностима из тачке 1. ове Одлуке.
3.Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука I број 463-64/17 од 12.10.2017.године („Службени лист града
Ужица“ број 31/17).
4.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-64/17, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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56. На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19),
Скупштина града Ужица на седници одржаној 24.04.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
I Одобрава се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица на следећим локацијама:
1.Кат.парцеле које се налазе у Севојну, на локацији Радна зона „Л“ које по врсти представљају неизграђено градско
грађевинско земљиште, а по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, уписане у лист непокретности број 5
КО Севојно, и то:
- Кат. парцела број 4235 КО Севојно, потес Пут гај, површине 30 ари 44 м²,
- Кат. парцела број 4236 КО Севојно, потес Село, површине 30 ари 46 м²,
- Кат. парцела број 4237 КО Севојно, потес Село, површине 29 ари 97 м²,
- Кат. парцела број 4240/1 КО Севојно, потес Младово, површине 16 ари 65 м²,
- Кат. парцела број 4243/1 КО Севојно, потес Младово, површине 21 ар 49 м²,
- Кат. парцела број 4243/2 КО Севојно, потес Младово, површине 20 ари 65 м²,
- Кат. парцела број 4244/1 КО Севојно, потес Младово, површине 22 ара 76 м².
2.Кат.парцела број 6470 КО Ужице, површине 16 ари 25 м², која по врсти представља неизграђено градско грађевинско
земљиште, а по начину коришћења ливада 6.класе, која се налази у Ужицу, у улици Ужичке републике, уписана у лист непокретности
број 7567 КО Ужице,
3.Кат.парцела број 267 КО Ужице, површине 16 ари 19 м², која по врсти представља неизграђено градско грађевинско
земљиштe, а по начину коришћења ливада 6.класе, која се налази у Ужицу, у Ратарској улици, уписана у лист непокретности број
11049 КО Ужице,
4.Кат.парцела број 8058 КО Мокра Гора, површине 14 ари 76 м², која по врсти представља неизграђено грађевинско
земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, а по начину коришћења остало природно неплодно земљиште, која се налази
у Мокрој Гори, потес Котроман, уписана у лист непокретности број 1446 КО Мокра Гора.
II На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење непокретности из тачке I Одлуке путем прикупљања затворених
писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту града
Ужица.
III Рок за подношење писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу.
IV Почетна цена за непокретности из тачке I ове Одлуке износи:
- Кат. парцела број 4235 КО Севојно
46.878,00 еура
- Кат. парцела број 4236 КО Севојно
46.908,00 еура
- Кат. парцела број 4237 КО Севојно 46.154,00 еура
- Кат. парцела број 4240/1 КО Севојно 21.978,00 еура
- Кат. парцела број 4243/1 КО Севојно 28.367,00 еура
- Кат. парцела број 4243/2 КО Севојно 27.258,00 еура
- Кат. парцела број 4244/1 КО Севојно 30.043,00 еура
- Кат.парцела број 6470 КО Ужице
25.025,00 еура
- Кат.парцела број 267 КО Ужице
18.700,00 еура
- Кат.парцела број 8058 КО Мокра Гора 5.683,00 еура
све у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
V Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене.
VI Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности.
VII Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења непокретности из тачке I ове Одлуке из
јавне својине града Ужица. Задатак комисије је да у складу са овом Одлуком припреми конкурсну документацију, објави јавни оглас,
да о току поступка води записник и по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је
понудио највишу купопродајну цену.
VIII Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке I Одлуке понуђачу који је понудио
највишу купопродајну цену.
IX Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем
закључи и овери уговор о купопродаји непокретности из тачке I Одлуке код јавног бележника.
X Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача обавести Скупштину Града.
XI Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење предметних кат.парцела путем прикупљања затворених писмених
понуда, нацрт уговора о купопродаји непокретности, Извод из листа непокретности број 5 КО Севојно, записник Пореске управе –
филијала Ужице о процени тржишне вредности непокретности број 100-464-08-22/2018 од 22.03.2018, Информација о локацији за
кат.парцелу број 4235 КО Севојно VI број 353-216/17-02 од 26.03.2018.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 4236 КО
Севојно VI број 353-217/17-02 од 26.03.2018.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 4237 КО Севојно VI број 353-218/1702 од 26.04.2017.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 4240/1 КО Севојно VI број 353-221/17-02 од 26.03.2018.године,
Информација о локацији за кат.парцелу број 4243/1 КО Севојно VI број 353-222/17-02 од 26.03.2018.године, Информација о локацији
за кат.парцелу број 4243/2 КО Севојно VI број 353-223/17-02 од 26.03.2018.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 4244/1
КО Севојно VI број 353-224/17-02 од 26.03.2018.године, Извод из листа непокретности број 7567 КО Ужице, Извод из листа
непокретности број 11049 КО Ужице, записник Пореске управе – филијала Ужице о процени тржишне вредности непокретности број
100-464-08-73/2016-I4AO2 од 18.10.2016.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 6470 КО Ужице VI број 353-364/16-02 од
12.09.2016.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 267 КО Ужице VI број 353-367/16-02 од 13.09.2016.године, Извод из
листа непокретности број 1446 КО Мокра Гора, записник Пореске управе – филијала Ужице број 100-464-08-76/2016-I4АО2 од
17.10.2016.године, Информација о локацији за кат.парцелу број 8058 КО Мокра Гора VI број 353-400/16-02 од 30.09.2016.године.
XII Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ужица“ и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-30/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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57. На основу члана 100., а у вези са чланом 70. и 105. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/14, 145/2014 и 83/2018), члана 8. Закона о озакоњењу објеката ("Сл.гласник РС", бр.
96/15 и 83/2018), као и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града
Ужица, на седници одржаној дана 24.04.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
1. Одобрава се отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, непосредном погодбом, по тржишној цени, и то:
- дела кат.парцеле број 4783 КО Ужице, укупне површине 145 m2, и то реалног дела у површини од 37 m2, која је у јавној
својини Града Ужица.
2. Танасковић Миленка из Ужица, ул. Шумадијска бр. 15/а, стиче право да непокретност ближе описану у тачки 1. ове
Одлуке, а по правоснажности исте прибави у својину непосредном погодбом, по тржишној цени закључењем Уговора о купопродаји са
Градоначелником града Ужица и овером истог код Јавног бележника.
3. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 2.590 еура, на основу одређене тржишне вредности од 70
еур/ m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности број 100-464-08-13/2018-К4А02 од 13.03.2018. године
Пореске управе министарства финансија филијале Ужице.
Танасковић Миленка из Ужица, ул. Шумадијска бр. 15/а, има обавезу да пре овере Уговора о купопродаји, на име накнаде за
непокретност - земљиште које се отуђује из јавне својине плати износ утврђен од стране пореске управе, претворен у динарској
противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.
4. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника, пореза на пренос апсолутних права и укњижбе
предметних непокретности код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сноси Танасковић Миленка
из Ужица.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-43/15, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

58. На основу члана 26. став 1. тачка 4., члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 , 108/2016, 113/2017 и 95/2018 ) , члана 68. а у вези са чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014 и 83/18) као и члана 60. став 1. тачка
23. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
дана
24.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
1. Одобрава се, отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, непосредном погодбом, по тржишној цени, и то:
- дела кат.парцеле 1560 КО Качер ( означеног аналитичким тачкама 2,3,4 и 5 у елаборату геодетских радова, пр. бр. 952-023-149-252/2018 од 03.08.2018 године, израђеног од стране радње за остале сручне научне и техничке делатности „ ГЕОПРОФИЛ ИНГ“
Зоран Ћојбашић пр. Ивањица ул. Њеошева бр.3), површине од 74,68м2, чија укупна уписана површина износи 8302м2, која парцела је
у јавној својини Града Ужица.
2. Приликом прововођења у катастру напред наведеног Елабората геодетских радова, потребно је извршити промену начина
коришћења дела катастарске парцеле, ближе описаног у тачки 1. ове одлуке, у складу са чланом 16. Закона о путевима ("Сл.гласник
РС", бр. 41/18).
3. Милован Ћировић из Качера, стиче право да непокретност ближе описану у тачки 1. ове Одлуке, а по правоснажности
исте прибави у својину непосредном погодбом, по тржишној цени закључењем Уговора о купопродаји са Градоначелником града
Ужица и овером истог код Јавног бележника.
4. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 224,04 еура, на основу одређене тржишне вредности од 3
еур/ m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности, број 100-464-08-65/2018 од 13.08.2018. године Пореске
управе министарства финансија, филијала А Ужице.
Милован Ћировић из Качера, има обавезу да пре овере Уговора о купопродаји, на име накнаде за непокретност - земљиште
које се отуђује из јавне својине плати износ утврђен од стране пореске управе, претворен у динарској противредности на дан исплате
по средњем курсу Народне банке Србије.
5. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника, пореза на пренос апсолутних права и укњижбе
предметних непокретности код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сноси Милован Ћировић из
Качера.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-78/17-04, 24.04.2019 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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59. На основу члана 26. става 1. тачка 3. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије",
број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 60. став 1. тачка 23. Статута Града Ужица ("Сл.лист града Ужица", број 4/19),
Скупштина града Ужица на седници одржаној 24.04.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
I Одобрава се пренос права јавне својине са Града Ужица на Републику Србију - Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, без накнаде и то на непокретностима којa се налазе у "Касарни IV пук" у Ужицу, у Крчагову, у улици Милоша
Обреновића, и то:
- објекат студентског дома, спратности Пр +2 Сп + Пот (приземље + 2спрата + поткровље), површине 1550 м², земљиште под
зградом - објектом,
- земљиште уз зграду - објекат површине 1536 м²,
све на кат.парцели бр. 3820/18 КО Ужице, укупне површине 0.30.86 ха,
- кат.парцелу бр. 3820/19, површине 2 м², земљиште под делом зграде и
- кат.парцелу бр. 3820/19, површине 1 м², земљиште под делом зграде, и
све уписане у лист непокретности број 12281 КО Ужице.
II Овлашћује се градоначелник да по прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва, закључи уговор о преносу
права јавне својине на наведеној непокретности.
III Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-39/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

60. На основу члана 27. и 28. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије", број 72/11, 88/13, 105/14-3,
104/16, 108/16, 113/17), и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19), Скупштина града
Ужица на седници одржаној 24.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕНОСА АЕРОДРОМА "ПОНИКВЕ" УЖИЦЕ
НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
1. Град Ужице прихвата закључак Владе Републике Србије 05 број 343-8905/2018 од 20.09.2018.године. са препорученим
активностима које је потребно спровести ради реализације преноса Аеродрома "Поникве" Ужице на Републику Србију.
2. Налаже се надлежним градским управама града Ужица и ЈП "Аеродром Поникве" Ужице да спроведу активности и
предузму мере у циљу спровођења препорука садржаних у закључку из члана 1. ове одлуке у циљу реализације преноса имовине и
делатности ЈП "Аеродрома Поникве" Ужице на Републику Србију и регулисања статуса Јавног предузећа и запослених.
3. Ова одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица" и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-33/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

61. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник
РС" број 68/15 и 81/16), тачке 7. подтачка 126. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени
гласник РС" број 61/17) и члана 60. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 24.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града
Ужица - органе и службе града Ужица, установе и јавна предузећа чији је оснивач град Ужице и за остале индиректне кориснике
буџета града Ужица.
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У тачки 7. подтачка 126. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђено је да град Ужице
може имати највише 1293 запослена на неодређено време.
Члан 2.
Максималан број запослених у систему града Ужица је:
1. ОРГАНИ И СЛУЖБЕ ГРАДА УЖИЦА
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ
3. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
ЈП АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ
ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"
ЈКП БИОКТОШ
ЈКП ВОДОВОД
ЈКП НИСКОГРАДЊА
ЈП СТАН
ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ
5. ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР"
ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
УКУПНО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ
2
65
33
30
33
22
6
1
250
19
13
44
29
4
2
4
26
213
151
104
51
68
62
4
3
4
1
20
2
1266

Члан 3.
Ова одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 021-6/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

62. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС,
24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 60. Статута града Ужица ("Службени
лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 24.04. 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА У СЛАВУ 1300 КАПЛАРА НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ
У УЖИЦУ
Члан 1.
Скупштина града Ужица доноси Одлуку о постављању споменика у славу 1300 каплара на Тргу Светог Саве у Ужицу, на
катастарској парцели број 9202/1 КО Ужице, поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата.
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Члан 2.
Израда и постављање споменика спровешће се у свему према Пројекту тематске скулптуре и партерног уређења на Тргу
Светог Саве.
Члан 3.
Средства за израду и постављање споменика из члана 1. ове одлуке обезбедило је Друштво српских домаћина, а у Буџету
града Ужица обезбеђена су средства за израду постамента за споменик.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Градска управа за инфраструктуру и развој града Ужица.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 633-10/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Митровић, с.р.

63. На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005, 72/2009др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 60. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 19/4) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
1.

Др Данијела Маринковић, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице, на период од 6 (шест)
месеци.

2.

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 022-18/19, 24.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

64. На основу члана 137. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број. 107/2005, 72/2009 – др.закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ''
1.

Биљана Грујичић, разрешава се дужности председника Управног одбора Апотеке ''Ужице'' из реда оснивача
потврђивања мандат одборника Скупштине града.

2.

Александар Лазић, доктор медицине, именује се за председника Управног одбора Апотеке ''Ужице'', из реда оснивача.

3.

Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.

због

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 022-70/16-1, 24.04. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

65. На основу члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 24.04.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА УЖИЦА
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I Образује се Комисија за израду нацрта Пословника Скупштине града Ужица (У даљем тексту: Комисија) у саставу:
ПРЕДСЕДНИК
1. Бранислав Митровић,
- Јелена Радовић, заменик председника;
ЧЛАНОВИ
2. Неђо Јовановић
- Радиша Марјановић, заменик члана,
3. Бојан Даничић
- Неда Богдановић, заменик члана,
4.Стефан Максимовић,
- Александар Милић, заменик члана,
5.Ђорђе Милићевић,
- Наталија Василић, заменик члана,
6. Драган Бабић,
- Бранка Шопаловић, заменик члана.

II Задатак Комисије је да припреми нацрт Пословника Скупштине града Ужица, и да као овлашћени предлагач поднесе
предлог Пословника Скупштини града.
III Рок за извршење задатка Комисије је 60 дана од дана ступања на снагу овог решења.
IV Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 010-1/19, 24.04. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

66. На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана
60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04.2019.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II''
Ι У Школски одбор Прве основне школе Краља Петра ΙΙ именују се за чланове:
1. Виолета Томашевић, представник Града
2. Драгица Лучић, представник Града
3. Биљана Миликић, представник Града
4. Нина Вукић, представник запослених
5. Никола Мићевић, представник запослених
6. Стевка Жунић, представник запослених
7. Дејан Тејић, представник родитеља
8. Љубомир Поповић, представник родитеља
9. Тања Леонтијевић, представник родитеља
Председника Школског одбора бирају чланови Школског одбора из реда чланова.
ΙΙ Мандат чланова Школског одбора траје четири (4) године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Ι број 610-14/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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67. На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана
60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04..2019.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ УЖИЦЕ
I Слободан Живанић члан Школског одбора, представник из реда запослених, именован Решењем о именовању Школског
одбора Техничке школе Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора, због
престанка радног односа одласком у пензију.
II Мира Марјановић, именује се за члана Школског одбора Техничке школе Ужице, представник из реда запослених.
III Мандат именованог члана, траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 610-9/19, 24.04. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

68. На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана
60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04.2019.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ
ШКОЛЕ УЖИЦЕ
I Милован Даговић члан Школског одбора, представник из реда запослених, именован Решењем о именовању Школског одбора
Уметничке школе Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора, због престанка
радног односа одласком у пензију.
II Марија Филиповић, именује се за члана Школског одбора Уметничке школе Ужице, представник из реда запослених.
III Мандат именованог члана, траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 610-1/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

69. На основу члана 60. став 1. тачка 51. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужице'' број 4/19) Скупштина града
Ужица на седници одржаној 24.04.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДА УЖИЦА
I У Савет за младе града Ужица, бирају се:
За председника:
1.

Александар Милић, одборник Скупштине града,
За чланове:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Маријана Селаковић, председник Студентског парламента Педагошког факултета у Ужицу,
Тамара Комленовић, представник Студентског парламента Високе школе струковних студија Ужице,
Кристина Милановић, председник ђачког парламента Медицинске школе, представник Ужичке академске парламентарне
уније,
Петар Мојсиловић, председник ђачког парламента Ужичке гимназије, представник Ужичке академске парламентарне уније,
Петар Божовић, представник ђачког парламента Уметничке школе,
Катарина Тасић, представник ђачког парламента Музичке школе,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дејан Радовић, представник ђачког парламента Техничке школе,
Раде Тешовић,представник Здравственог центра Ужице,
Аполонија Лазовић, представник Заједнице организација особа са инвалидитетом,Ужице
Наташа Караклић, представник Министарства унутрашњих послова, ПУ Ужице,
Данијела Анђић, представник Центра за социјални рад,
Марија Драгојевић, представник Завода за јавно здравље града Ужица,
Марија Савић, одборница Скупштине града ,
Јелена Сладоје, одборница Скупштине града.
II Мадат председника и чланова Савета траје до истека мандата Скупштине.
III Ово решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 100-1/19, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

70. На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 60. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и чл. 8 и 9. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је
оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.04.2019.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД УЖИЦЕ
I Зорица М. Милић, професор књижевности, разрешава се дужности члана Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (У даљем тексту: Комисија.).
II Марко Нешевић, дипломирани економиста, именује се за члана Комисије.
III Мандат члана Комисије траје до истека мандата Комисије која је именована Решењем I број 023-203/16 од
17.01.2017.године.
IV Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-203/16-2, 24.04.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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