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AKTA 
SKUP[TINE OP[TINE 

62. 

Na osnovu odredbi ~lanova 75, 76, 80, 81, 160 
i 163. Zakona o planirawu i izgradwi („Sl. gl. RS”. 
broj 47/2003) i ~lana 29. i 73. Statuta op{tine G. 
Milanovac, (”Sl. gl. op{tine G. Milanovac broj 9/99 i 
3/2001) Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac na 
sednici odr`anoj 10. novembra 2003. godine donela je 

O D L U K U 
O GRA\EVINSKOM ZEMQI[TU I USLOVIMA ZA 
REGULISAWE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA U 

POSTUPKU GRA\EVINSKE LEGALIZACIJE 

I OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

Ovom Odlukom ure|uju se: 

I  osnovne odredbe sa sadr`ajem poglavqa Odluke i 
uslovima za odre|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta 
i ostalog gra|evinskog zemqi{ta, kao i uslovima za 
dono{ewe programa ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta, 

II  izvori za finansirawe ure|ivawa gra|evinskog 
zemqi{ta, 

III kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta, 

IV  ustupawe u zakup javnog neizgra|enog gra|evinskog 
zemqi{ta na odre|eno vreme radi izgradwe, 

V  davawe u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog 
zemqi{ta u dr`avnoj svojini, 

VI dodela u zakup neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta 
u dr`avnoj svojini neposrednom pogodbom, 

VII  dodela u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog 
zemqi{ta u dr`avnoj svojini na 99. godina radi 
izgradwe objekata trajne namene, 

VIII posebne odredbe o zakupu, 

IX  uslovi za regulisawe imovinsko-pravnih odnosa u 
postupku gra|evinske legalizacije 

X prelazne i zavr{ne odredbe 

^lan 2. 

Gra|evinsko zemqi{te je zemqi{te na kojem su 
izgra|eni objekti i zemqi{te koje slu`i redovnoj 
upotrebi tih objekata, kao i zemqi{te koje je u skladu 
sa Zakonom, odgovaraju}im planskim aktom predvi|eno 
za izgradwu i redovno kori{}ewe objekta. 

Javno gra|evinsko zemqi{te je zemqi{te na 
kojem su izgra|eni ili planirani za izgradwu javni 
objekti od op{teg interesa i javne povr{ine a koje je u 
pravnom statusu dr`avne svojine. 

Skup{tina op{tine utvr|uje i progla{ava 
Delimi~nim Odlukama JAVNO GRA\EVINSKO 
ZEMQI[TE, nakon postupka preispitivawa donetih 
urbanisti~ko-planskih akata ili po sprovedenom 
postupku saglasno urbanisti~kim uslovima prema 
PRIVREMENIM PRAVILIMA GRA\EWA, kao i po 
sprovo|ewu postupka usvajawa novih URBANISTI^KIH 
PLANOVA. 

Delimi~ne odluke o javnom gra|evinskom 
zemqi{tu, donete u periodu od 03.10.2003. godine do 
13.05.2005. godine predstavqaju sastavni deo ove 
Odluke. 

Odelewe za urbanizam i stambeno-komunalne 
poslove op{tinske uprave na osnovu obaveze Popisa 
katastarskih parcela koje predstavqaju javno 
gra|evinsko zemqi{te sa~iwenog od strane Javnog 
preduze}a za izgradwu upu}uje Predlog Odluke 
Skup{tini op{tine, kojim se utvr|uje i progla{ava 
javno gra|evinsko zemqi{te. 

Za gra|evinsko zemqi{te koje nije utvr|eno za 
javno gra|evinsko zemqi{te primewuju se zakonska 
pravila o ostalom gra|evinskom zemqi{tu u dr`avnoj 
svojini ili zakonska pravila o ostalom gra|evinskom 
zemqi{tu u svojini. 

^lan 3. 

Op{tina se stara o racionalnom kori{}ewu i 
ure|ewu gra|evinskog zemqi{ta za celokupno podru~je 
Op{tine kao jedinice lokalne samouprave.
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Skup{tina op{tine donosi: 

1. program ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta, 

2. program ustupawa u zakup javnog neizgra|enog 
gra|evinskog zemqi{ta radi izgradwe do privo|ewa 
nameni, 

3.program ure|ivawa ostalog gra|evinskog zemqi{ta 
u dr`avnoj svojini, 

4.program davawa u zakup ostalog neizgra|enog 
gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini i 

5. program ure|ivawa ostalog gra|evinskog zemqi{ta 
u drugim oblicima svojine. 

^lan 4. 

Op{tina pribavqa i otu|uje ostalo 
gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini za podru~je 
op{tine Odlukom Skup{tine na osnovu saglasnosti 
Vlade Republike Srbije prema uslovima propisanim 
Zakonom. 

Op{tina daje ili dodequje u zakup ostalo 
neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini 
Aktom Izvr{nog organa skup{tine op{tine. 

Op{tina izuzima iz poseda korisnika, zakupca 
ili vlasnika zemqi{ta, javno gra|evinsko zemqi{te 
za potrebe izgradwe objekata od javnog interesa ili 
javnih povr{ina, upravnim aktom Odeqewa za 
imovinsko-pravne poslove u upravnom postupku, van 
uslova i postupka o pribavqawu i otu|ewu zemqi{ta 
koje predvi|a Zakon o sredstvima u svojini 
Republike.

Op{tina ustupa javno neizgra|eno gra|evinsko 
zemqi{te u zakup Aktom o ustupawu u zakup javnog 
gra|evinskog zemqi{ta. 

^lan 5. 

Poslove obezbe|ewa uslova na ure|ivawu, 
kori{}ewu, unapre|ivawu i za{titi javnog 
gra|evinskog zemqi{ta za podru~je op{tine obavqa 
Javno preduze}e za izgradwu op{tine Gorwi 
Milanovac (u daqem tekstu JP za izgradwu). 

II FINANSIRAWE URE\IVAWA GRA\EVINSKOG 
ZEMQI[TA 

^lan 6. 

Ure|ivawe Javnog gra|evinskog zemqi{ta 
vr{i se prema Programu ure|ivawa javnog 
gra|evinskog zemqi{ta. 

^lan 7. 
Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta 

obuhvata wegovo pripremawe i opremawe. 
Radove na ure|ivawu javnog gra|evinskog 

zemqi{ta utvr|ene programom iz ~l. 3. ove Odluke 
vr{i JP za izgradwu. 

^lan 8. 
Za finansirawe radova na ure|ivawu javnog 

gra|evinskog zemqi{ta koriste se sredstva ostvarena 
od: 
- zakupnine za gra|evinsko zemqi{te, 
- naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, 
- naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 
- drugih izvora u skladu sa Zakonom. 

^lan 9. 

Kriterijume i merila za odre|ivawe visine 
naknade za ure|ivawe  javnog gra|evinskog zemqi{ta, 
dinamiku pla}awa, na~in obra~una i ugovarawa utvr|uje 
se odlukom Skup{tine op{tine. Naknadu za ure|ivawe 
javnog gra|evinskog zemqi{ta pla}a investitor, na 
osnovu ugovora koji zakqu~uje sa JP za izgradwu. 

^lan 10. 

Ure|ivawe ostalog gra|evinskog zemqi{ta vr{i 
se na osnovu Programa koji na predlog JP za izgradwu 
donosi Skup{tina op{tine. 

Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta iz 
stava 1. ovog ~lana pla}a investitor, na osnovu ugovora 
koji zakqu~uje sa JP za izgradwu. 

III KORI[]EWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

^lan 11. 

Gra|evinsko zemqi{te se koristi kao izgra|eno 
ili neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te. 

Izgra|eno gra|evinsko zemqi{te je zemqi{te na 
kojem su izgra|eni objekti u skladu sa zakonom. 

Neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te je zemqi{te 
na kojem nije pristupqeno izgradwi, zemqi{te na kojem 
su izgra|eni objekti bez gra|evinskog odobrewa ili 
izgra|eni objekti sa gra|evinskom dozvolom koja je 
izdata suprotno Zakonu i zemqi{te na kojem su izgra|eni 
ili postavqeni objekti sa privremenim odobrewem. 

^lan 12. 

Za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta na kojem 
su izgra|eni objekti pla}a se naknada za kori{}ewe 
gra|evinskog zemqi{ta po osnovu neto korisne povr{ine 
izgra|enog objekta na zemqi{tu. 

Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 
na neizgra|enom gra|evinskom zemqi{tu gde je izgra|en 
ili postavqen objekat suprotno Zakonu bez odobrewa 
pla}a se uve}ana naknada za kori{}ewe gra|evinskog 
zemqi{ta. 

Uve}ana naknada iz stava 2.ovog ~lana, 
obra~unava se mno`ewem neto korisne povr{ine objekta 
izgra|enog suprotno Zakonu sa cenom naknade za 
kori{}ewe konkretnog prostora koja je uve}ana u 
stostrukom kaznenom iznosu. 

^lan 13. 

Postupak, kriterijume, merila, visinu, na~in i 
rokove pla}awa naknade za kori{}ewe gra|evinskog 
zemqi{ta propisuje Skup{tina op{tine posebnom 
Odlukom o naknadi za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 
u skladu sa Zakonom iz oblasti buxetskog sistema i 
Zakonom o poreskom postupku i administraciji. 

IV USTUPAWE U ZAKUP JAVNOG NEIZGRA\ENOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA NA ODRE]ENO VREME 

RADI IZGRADWE 

^lan 14. 

Javno neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te mo`e 
se dati u zakup na odr|eno vreme do privo|ewa 
planiranoj urbanisti~koj nameni.
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Zemqi{te se mo`e dati u zakup i na godi{we 
rokove koji se utvr|uju uslovima iz oglasa za javno 
nadmetawe ili uslovima iz javnog oglasa za 
prikupqawe pismenih ponuda. 

Javno neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te se 
ustupa u zakup, Aktom izvr{nog organa Skup{tine 
op{tine po sprovedenom postupku i uslovima kojima se 
utvr|uje davawe u zakup ostalog neizgra|enog 
gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini. 

Ukoliko zakupac zemqi{ta ne pristupi 
uklawawu objekta sa lokacije po isteku zakupnog roka 
saglasno Ugovoru o ustupawu u zakup koji je zakqu~en sa 
JP za izgradwu, op{tinska uprava preko nadle`ne 
gra|evinske inspekcije sprovodi prinudni postupak 
uklawawa objekta. 

^lan 15. 

Na osnovu Akta o ustupawu u zakup zemqi{ta, 
koji donosi Izvr{ni organ Skup{tine op{tine, po 
osnovu postupka javnog ogla{avawa ili javnog 
nadmetawa, zakqu~uje se Ugovor o ustupawu u zakup 
javnog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta sa JP za 
izgradwu. 

Pre zakqu~ewa Ugovora iz stava 1. ovog ~lana, 
obaveza je zakupca da deponuje sredstva u visini 
predra~una tro{kova ru{ewa prema odobrenom projektu 
ru{ewa, a na posebnoj poziciji buxeta op{tine. 

V  DAVAWE U ZAKUP OSTALOG NEIZGRA\ENOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U DR@AVNOJ 

SVOJINI RADI IZGRADWE 

^lan 16. 

Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u 
dr`avnoj svojini mo`e se dati u zakup, radi izgradwe, 
na odre|eno vreme, od 1 – 99 godina. 

Rok trajawa zakupa iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje 
Izvr{ni organ Skup{tine op{tine zavisno od namene, 
povr{ine, vremena amortizacije objekta i drugih 
kriterijuma. 

Pre isteka ugovorenog roka zakupa, zakupodavac i 
zakupac mogu sporazumno produ`iti zakupni rok. 

^lan 17. 

Najni`i iznos, na~in i uslovi pla}awa 
zakupnine utvr|eni su odlukom Izvr{nog organa 
Skup{tine op{tine. 

^lan 18. 

Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u 
dr`avnoj svojini daje se u zakup radi izgradwe oglasom 
za javno nadmetawe ili javnim oglasom za prikupqawe 
pismenih ponuda. 

U slu~ajevima propisanim Zakonom, ostalo 
neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini 
mo`e se dodeliti u zakup neposrednom pogodbom. 

Davawe zemqi{ta u zakup javnim nadmetawem 

^lan 19. 

Izvr{ni organ Skup{tine op{tine odlu~uje o 
ogla{avawu javnog nadmetawa za davawe zemqi{ta u 
zakup. 

^lan 20. 

Oglas o javnom nadmetawu sadr`i naro~ito: 

1. Opis i bli`e podatke o gra|evinskoj 
parceli, 

2. Stepen komunalne opremqenosti gra|evinske 
parcele, 

3. Uslove za izgradwu na parceli (namena 
objekata, spratnost, povr{ina objekta u m2, gabarit i 
dr.) rok izgradwe, 

4. Rok trajawa zakupa, 
5.Po~etni iznos zakupnine i naknade za 

ure|ivawe zemqi{ta i wihov me|usobni odnos, izra`en 
u procentu, 

6. Rok privo|ewa zemqi{ta nameni, 
7. Obavezu u~esnika da uplati depozit od 10% 

iznosa iz ta~ke 5. 
ovog ~lana ili polo`i garanciju banke, 

8. Obavezu zakupca da sa nadle`nim 
preduze}ima ugovori i plati tro{kove za 
infrastrukturu: EDB, PTT, toplifikaciju,gasifikaciju i 
dr. 

9. Mesto i vreme javnog nadmetawa, 
10. Rok za podno{ewe prijava. 

Javno nadmetawe se mo`e odr`ati najranije 
osmog dana po objavqivawu oglasa za javno nadmetawe. 

Oglas se objavquje u listu "Takovske novine" i 
putem elektronskog medija. 

^lan 21. 

Postupak javnog nadmetawa za davawe u zakup 
neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini 
sprovodi Komisija za javno nadmetawe i javno 
ogla{avawe prikupqawem ponuda, koju obrazuje Izvr{ni 
organ Skup{tine op{tine G.Milanovac. 

Komisija ima  predsednika i dva ~lana u svom 
sastavu koje imenuje Izvr{ni organ Skup{tine op{tine. 

Stru~ne i administrativne poslove za komisiju 
iz stava 1. ovog ~lana vr{i JP za izgradwu op{tine. 

^lan 22. 

U~esnik u javnom nadmetawu svoje u~e{}e 
prijavquje Komisiji najkasnije u roku od 24 ~asa, pre 
po~etka javnog nadmetawa. 

Uz prijavu se podnosi kopija isprave o uplati 
depozita, odnosno bankarska garancija. 

U~esnik u javnom nadmetawu u prijavi daje 
izjavu da prihvata uslove iz oglasa za javno nadmetawe. 

Prijava pravnog lica sadr`i: naziv i sedi{te, 
podatke o upisu u registar nadle`nog organa (broj, 
datum naziv organa) poreski identifikacioni broj, 
potpis ovla{}enog lica i pe~at pravnog lica. 

Prijava fizi~kog lica sadr`i: ime i prezime, 
adresu i mati~ni broj, a ako je to lice privatni 
preduzetnik i podatke o upisu u registar nadle`nog 
organa (broj, datum i naziv organa) i poreski 
identifikacioni broj. 

^lan 23. 

Ako prijava u~esnika ne sadr`i sve podatke 
predvi|ene oglasom ili su podaci dati suprotno 
objavqenim uslovima ili nije primqen dokaz o uplati 
depozita, odnosno bankarska garancija, Komisija }e 
zatra`iti od u~esnika da nedostatke otkloni pre 
po~etka javnog nadmetawa. 

U~esnik koji ne postupi po zahtevu Komisije, 
gubi pravo u~e{}a na javnom nadmetawu. 

^lan 24. 

U postupku javnog nadmetawa ne mogu 
u~estvovati predsednik, niti bilo koji ~lan Komisije
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za sprovo|ewe javnog nadmetawa, ni wihov bra~ni drug 
ili srodnik u pravoj liniji. 

^lan 25. 

Javno nadmetawe }e se odr`ati ako istom 
pristupi najmawe dva u~esnika i to li~no ili preko 
ovla{}enog punomo}nika. 

Smatra se da je postupak javnog nadmetawa 
uspeo i kad istom pristupi samo jedan u~esnik, s tim 
{to se zakupnina i naknada za ure|ivawe zemqi{ta 
utvr|uju u po~etnom (najni`em) iznosu kod javnog 
nadmetawa. 

Ukoliko na javno nadmetawe ne pristupi 
ni jedan u~esnik ili javno nadmetawe ne uspe, 
postupak ogla{avawa }e se ponoviti po isteku 
roka od najmawe 15 dana. 

^lan 26. 

Javno nadmetawe otvara predsednik komisije i 
utvr|uje ko je podneo prijave, ko je od podnosilaca 
prijava prisutan, sa ovla{}ewem da u~estvuje u javnom 
nadmetawu. 

Predsednik komisije objavquje po~etni iznos i 
poziva u~esnike da daju svoje ponude iznosa. 

U~esnik javnog nadmetawa du`an je da jasno i 
glasno ka`e koji iznos nudi. 

Predsednik komisije pita tri puta, da li neko 
daje vi{e od najve}eg prethodno ponu|enog iznosa i 
konstatuje posle tre}eg poziva koji je najve}i ponu|eni 
iznos i ime ponu|a~a. 

U~esnik koji je ponudio najve}i iznos potpisuje 
izjavu da je ponudio najve}i iznos sa naznakom visine 
iznosa. 

Potom Predsednik Komisije ogla{ava da je 
javno nadmetawe zavr{eno. 

O radu Komisije za javno nadmetawe i javno 
ogla{avawe, prikupqawem ponuda, vodi se zapisnik. 

^lan 27. 

Po objavqenom javnom nadmetawu, Komisija u 
roku od 8 dana, sa~iwava Predlog za dono{ewe Akta o 
davawu u zakup. 

Zapisnik o radu sa predlogom iz stava 1. ovog 
~lana komisija dostavqa Izvr{nom organu Skup{tine 
op{tine. 

^lan 28. 

Akt o davawu u zakup ostalog neizgra|enog 
gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini donosi 
Izvr{ni organ Skup{tine op{tine. 

^lan 29. 

Akt o davawu zemqi{ta u zakup sadr`i: 
- podatke o zakupcu, 
- opis i bli`e podatke o gra|evinskoj - 

katastarskoj parceli, 
- opis i bli`e podatke o objektu koji se gradi, 
- visinu zakupnine i naknade za ure|ewe 

zemqi{ta, i na~in pla}awa, 
- rok trajawa zakupa, 
- rok privo|ewa zemqi{ta nameni, 
- obavezu zakupca da, u roku od 30 dana od 

dana dono{ewa Akta o davawu u zakup, zakqu~i sa JP 
za izgradwu Ugovor o davawu u zakup zemqi{ta. 

^lan 30. 

Akt o davawu u zakup zemqi{ta javnim 
nadmetawem dostavqa se  JP za izgradwu u roku od 8 
dana od dana dono{ewa.

^lan 31. 

JP za izgradwu u pisanoj formi obave{tava sve 
u~esnike u postupku javnog nadmetawa o licu kome je 
zemqi{te dato u zakup. 

^lan 32. 

JP za izgradwu i zakupac zakqu~uju Ugovor o 
davawu zemqi{ta u zakup koji sadr`i naro~ito: 

- podatke o gra|evinskoj parceli katastarskoj - 
parceli, 

- podatke o nameni i veli~ini objekta koji se 
gradi, 

- visinu zakupnine, rok i na~in pla}awa, 
- rok trajawa zakupa, 
- rok za privo|ewe zemqi{ta nameni, 
- iznos naknade za ure|ewe gra|evinskog 

zemqi{ta, rok i na~in pla}awa, 
- obavezu zakupca da sa nadle`nim preduze}ima 

ugovori i plati tro{kove  za infrastrukturu: EDB, 
PTT, toplifikaciju, gasifikaciju i druge vodove, 

- prava i obaveze u slu~aju neizvr{ewa obaveza. 

^lan 33. 

Ugovor o zakupu, se zakqu~uje u roku od 30 dana 
od dana dono{ewa Akta o davawu zemqi{ta u zakup 
radi izgradwe, odnosno od dana dostavqawa istom licu 
kome je zemqi{te dato u zakup. 

JP za izgradwu je obavezno da sve u~esnike u 
postupku pismenim putem obavesti o zakqu~ewu ugovora 
iz stava 1. ovog ~lana, u roku od 5 dana. 

Ako lice kome je dato u zakup gra|evinsko 
zemqi{te svojom krivicom, ne zakqu~i ugovor u roku iz 
stava 1. ovog ~lana, Izvr{ni organ Skup{tine na 
predlog JP za izgradwu, done}e akt o stavqawu van 
snage akta o davawu zemqi{ta u zakup. 

DAVAWE OSTALOG NEIZGRA\ENOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U DR@AVNOJ 
SVOJINI U ZAKUP RADI IZGRADWE - 
PRIKUPQAWEM PISMENIH PONUDA PO 
OSNOVU JAVNOG OGLASA 

^lan 34. 

Gra|evinsko zemqi{te se daje u zakup radi 
izgradwe prikupqawem ponuda javnim oglasom na osnovu 
Odluke Izvr{nog organa Skup{tine op{tine 
G.Milanovac kao i u slu~ajevima kada zemqi{te nije 
dato u zakup, ni u ponovnom postupku po ogla{avawu za 
javno nadmetawe. 

^lan 35. 

Javni oglas o prikupqawu ponuda sadr`i 
podatke iz oglasa saglasno odredbama ~lana 20. stav 1. 
ta~ke od 1. do 8. ove Odluke kao i: 

- rok za podno{ewe ponuda, 
- mesto i vreme otvarawa ponuda, 
- mogu}nost da se zakupnina isplati susvojinom 

ili podeqenom svojinom na izgra|enom objektu. 
Javni oglas se objavquje u jednom od dnevnih 

listova, lokalnom listu ”Takovske novine” i putem 
elektronskog medija.
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Postupak za otvarawe ponuda se mo`e odr`ati 
najranije 15 dana od dana objavqivawa oglasa. 

^lan 36. 

Postupak davawa u zakup gra|evinskog 
zemqi{ta u dr`avnoj svojini, prikupqawem pismenih 
ponuda a na osnovu javnog oglasa sprovodi Komisija 
utvr|ena ~lanom 21. ove Odluke uz administrativnu 
stru~nu saradwu JP za izgradwu. 

^lan 37. 

U~esnik u postupku davawa u zakup gra|evinskog 
zemqi{ta prikupqawem ponuda javnim oglasom svoju 
ponudu dostavqa Komisiji najkasnije 3 dana pre dana 
otvarawa ponuda. 

Ponuda mora da sadr`i: 
- za pravno lice: naziv i sedi{te, podatak o 

upisu u registar nadle`nog organa (broj, datum, naziv 
organa), poreski identifikacioni broj, potpis 
ovla{}enog lica i pe~at; 

- za fizi~ko lice: ime i prezime, adresu i 
mati~ni broj, a ako je to lice privatni preduzetnik i 
podatke o upisu u registar  nadl`enog organa (broj, 
datum, naziv organa) i poreski identifikacioni broj; 

- iznos ponu|ene zakupnine; 
- rok do koga je u~esnik spreman da izgradi 

objekat; 
- izjavu o prihvatawu ostalih uslova iz 

oglasa; 
- druge uslove realizacije investicije; 
- kopiju isprave o uplati depozita, odnosno 

bankarsku garanciju. 

^lan 38. 

Na oglas o prikupqawu ponuda ne mogu se 
javiti predsednik, niti bilo koji ~lan Komisije za 
javno nadmetawe i javno ogla{avawe prikupqawem 
pismenih ponuda, niti wihov bra~ni drug ili srodnik u 
pravoj liniji. 

^lan 39. 

Ukoliko se na oglas ne prijavi ni jedan u~esnik 
ili su ponude neuredne, postupak ogla{avawa }e se 
ponoviti po isteku roka od najmawe 15 dana, od dana 
zakazanog javnog otvarawa ponuda. 

Ukoliko se na oglas prijavi samo jedan u~esnik, 
postupak }e se sprovesti, prema uslovima iz javnog 
oglasa. 

^lan 40. 

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

O radu Komisije vodi se zapisnik. 

^lan 41. 

Po objavqenom otvarawu ponuda komisija u roku 
od 15 dana, a najdu`e u roku od 30 dana sa~iwava 
predlog za davawe u zakup zemqi{ta ili predlog da se 
zemqi{te ne daje u zakup. 

Zapisnik o radu sa predlogom iz stava 1. ovog 
~lana Komisija dostavqa Izvr{nom organu Skup{tine 
op{tine. 

^lan 42. 

Ukoliko se na oglas prijavi samo jedan u~esnik, 
zemqi{te se mo`e dati u zakup pod uslovom da je 
u~esnik ponudio najmawe po~etni iznos zakupnine i 
naknade za ure|ivawe zemqi{ta i prihvatio druge 
uslove iz javnog oglasa. 

Ukoliko se na oglas prijave dva ili vi{e 
u~esnika i ponude isti iznos zakupnine i naknade za 
ure|ivawe zemqi{ta, zemqi{te }e se dati u zakup 
u~esniku koji ponudi povoqnije uslove realizacije 
investicije (rok izgradwe objekta, na~in i rok pla}awa 
zakupnine i dr.) 

^lan 43. 

Akt o davawu u zakup gra|evinskog zemqi{ta u 
postupku prikupqawa ponuda javnim oglasom donosi 
Izvr{ni organ Skup{tine op{tine. 

Akt iz stava 1. ovog ~lana sadr`i sve elemente 
akta iz ~lana 29. ove Odluke. 

Izvr{ni organ Skup{tine op{tine mo`e 
odlu~iti da se zemqi{te ne daje u zakup. 

^lan 44. 

Odredbe ~lana 31.  do 34. ove Odluke 
primewuju se i u postupku davawa u zakup gra|evinskog 
zemqi{ta prikupqawem ponuda javnim oglasom. 

VI DODELA U ZAKUP ZEMQI[TA 
NEPOSREDNOM POGODBOM 

^lan 45. 

Gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini koje 
nije javno gra|evinsko zemqi{te, dodequje se u zakup 
neposrednom pogodbom iskqu~ivo, u slu~ajevima: 

- zakupa radi izgradwe objekata za potrebe 
obavqawa poslova iznadle`nosti dr`avnih organa i 
organizacija, organa i organizacija jedinica lokalne 
samouprave i organizacija koje obavqaju javnu slu`bu a 
koje posluju sredstvima u dr`avnoj svojini kao i radi 
izgradwe drugih objekata u dr`avnoj svojini, 

- davawa u zakup zemqi{ta vlasniku postoje}eg 
objekta izgra|enog bez gra|evinske dozvole radi 
pribavqawa odobrewa za izgradwu, ako je izgradwa tog 
objekta u skladu sa uslovima koje je predvideo Planski 
akt. 

- ispravke granica susednih katastarskih 
odnosno gra|evinskih parcela. 

Postupak neposredne pogodbe prilikom dodele 
u zakup zemqi{ta pod uslovima i slu~ajevima iz 
prethodnog stava ovog ~lana sprovodi nadle`no 
Odeqewe za imovinsko pravne poslove op{tinske 
uprave G.Milanovac koje dostavqa Predlog re{ewa 
Izvr{nom organu Skup{tine op{tine na odlu~ivawe. 

VII DODELA U ZAKUP ZEMQI[TA RADI TRAJNE 
IZGRADWE - AKTOM O DODELI GRA\EVINSKOG 
ZEMQI[TA U DUGORO^NI ZAKUP NA 99 
GODINA SA CIQEM IZGRADWE OBJEKATA ZA 
STANOVAWE ILI POSLOVNIH OBJEKATA 
FIZI^KIH I PRAVNIH LICA
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^lan 46. 

Izvr{ni organ Skup{tine op{tine po 
sprovedenom postupku javnog oglasa, prikupqawem 
pismenih ponuda, dodequje zemqi{te radi izgradwe 
najpovoqnijem ponu|a~u u ciqu izgradwe trajnih 
objekata kolektivnog stanovawa, poslovne ili me{ovite 
namene, sa utvr|enim dugoro~nim rokom zakupa na 99 
godina. 

Ukoliko se sprovodi postupak za dodelu 
gra|evinskog zemqi{ta - gra|evinskog placa, u ciqu 
izgradwe objekta individualno-porodi~nog stanovawa, 
sprove{}e se postupak oglasa za javno nadmetawe. 

Ugovorom o dodeli  ostalog neizgra|enog 
gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini, radi 
izgradwe trajnih objekata koji zakqu~uju zakupac 
zemqi{ta i JP za izgradwu, ispla}uje se cena zakupa 
radi trajne izgradwe objekata u ukupnom iznosu, a za 
trajawe dugoro~nog zakupa u celini. 

Zakupac zemqi{ta izgradwom objekta po 
pribavqenom gra|evinskom odobrewu sti~e vlasni{tvo 
na izgra|enom objektu i pravo upisa na dugoro~nom 
zakupu zemqi{ta sa rokom od 99 godina. 

Utvr|eni dugoro~ni rok zakupa se produ`ava 
dok objekat traje na zemqi{tu. 

VIII  POSEBNE ODREDBE O ZAKUPU ZEMQI[TA 
RADI IZGRADWE 

^lan 47. 

Zakupac zemqi{ta sti~e pravo da na 
gra|evinskom zemqi{tu izgradi predvi|eni objekat 
saglasno urbanisti~koj nameni zemqi{ta prema 
dobijenom Odobrewu za gra|ewe. 

Izgradwom objekta, zakupac zemqi{ta postaje 
vlasnik objekta koji zajedno sa zemqi{tem koristi u 
skladu sa wihovom namenom. 

^lan 48. 

Ugovor o dodeli u dugoro~ni zakup na 99 
godina, zemqi{ta radi izgradwe koji zakqu~uju JP za 
izgradwu i zakupac overava se pred Op{tinskim sudom 
u G.Milanovcu, kao mesno i stvarno nadle`nim sudom. 

Pored obavezne overe zakqu~ewa ugovora iz 
stava 1. ovog ~lana, mogu se izvr{iti overe i Ugovora o 
ustupawu javnog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta i 
Ugovora o davawu neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta 
u dr`avnoj svojini, na osnovu saglasnosti stranaka za 
overu potpisa ugovornih strana. 

U slu~aju kada je Ugovor o zakupu zakqu~en sa 
vi{e zakupaca, svaki zakupac pojedina~no mo`e 
pismenom izjavom raskinuti ugovor o zakupu u odnosu na 
svoj deo prava i obaveza. 

Predlog za raskid ugovora zakupac podnosi JP 
za izgradwu ali sa pismenim saglasnostima ostalih 
zakupaca da preuzimaju wegova prava i obaveze iz 
ugovora. 

U slu~aju zajedni~kog zakupa od vi{e zakupaca 
odgovornost zakupaca je solidarna prema JP za 
izgradwu, {to se ima definisati odredbama Ugovora. 

Na predlog JP za izgradwu Izvr{ni organ 
Skup{tine op{tine G.Milanovac donosi Akt o davawu 
saglasnosti za raskid ugovora sa ovla{}ewem za 
preuzimawe prava od strane ostalih zakupaca. 

U skladu sa uslovima iz prethodnog stava ovog 
~lana JP za izgradwu i preostali zakupci zakqu~uju 
Aneks ugovora o zakupu u roku od 15 dana. 

^lan 49. 

Pravno ili fizi~ko lice kome je ostalo 
neizgra|eno gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini 
dodeqeno u zakup radi izgradwe du`no je lokaciju 
privesti urbanisti~koj nameni u roku koji je utvr|en 
zakqu~enim ugovorom o zakupu. 

U slu~aju da lice iz stava 1. ovog ~lana 
lokaciju ne privede nameni u utvr|enom roku, ugovor o 
zakupu se ima smatrati raskinutim a me|usobni odnosi 
}e se regulisati primenom pravnih posledica za raskid 
ugovora koje su utvr|ene konkretnim ugovorom i Zakonom 
o obligacionim odnosima. 

Odredbe o raskidu ugovora zbog neprivo|ewa 
nameni u utvr|enom roku, se ne}e primewivati ako je 
zemqi{te  dodeqeno ili dato u zakup radi izgradwe: 

- stambenih i poslovnih objekata za 
raseqavawe, 

- radova  za potrebe ure|ivawa gra|evinskog 
zemqi{ta na kojima je predvi|ena izgradwa objekata za 
koje se u smislu propisa o eksproprijaciji utvr|uje 
op{ti interes. 

^lan 50. 

Prilikom prometa trajnog objekta izgra|enog na 
ostalom gra|evinskom zemqi{tu u dr`avnoj svojini koje 
je dodeqeno u zakup radi izgradwe, zakupac je du`an da 
Ugovor o prometu objekata dostavi JP za izgradwu u 
roku od 15 dana od dana potpisivawa odnosno od dana 
sudske overe Ugovora zakqu~enog pred sudom. 

IX  - USLOVI ZA REGULISAWE IMOVINSKO 
PRAVNIH  ODNOSA U POSTUPKU GRA\EVINSKE 
LEGALIZACIJE 

^lan 51. 

Vlasnik, suvlasnik, odnosno korisnik objekta 
izgra|enog bez gra|evinske dozvole ili dela objekta, 
izgra|enog mimo gra|evinske dozvole, du`an je da u 
roku do 13.11.2003.godine podnese Prijavu Odeqewu za 
urbanizam i komunalno stambene poslove  za izdavawe 
naknadnog odobrewa - legalizaciju objekta. 

Na osnovu podataka o lokaciji, katastarskoj 
parceli, povr{ini i nameni objekta,  ovla{}ena lica 
Odeqewa za urbanizam i komunalno stambene poslove u 
slu~ajevima neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa, 
upu}uje podnosioce prijave na postupak regulisawa 
imovinskih prava na zemqi{tu za izgradwu. 

^lan 52. 

U slu~aju i pod uslovima nadle`enosti 
upravnog organa i  postupka za regulisawe imovinsko 
pravnih odnosa, podnosilac zahteva za legalizaciju 
podnosi nadle`noj Op{tinskoj upravi - Odeqewu za 
imovinsko-pravne poslove, jedan od slede}ih zahteva: 

- zahtev za uspostavqawe ranijeg re`ima prava 
svojine na gradskom gra|evinskom zemqi{tu do 
dono{ewa odluka o progla{ewu gradskog gra|evinskog 
zemqi{ta,

- zahtev za utvr|ivawe prava kori{}ewa na 
gra|evinskom zemqi{tu za zemqi{te koje je  Zakonima 
o nacionalizaciji progla{eno za nacionalizovano 
gra|evinsko zemqi{te, 

- zahtev za prestanak prava kori{}ewa 
zemqi{ta u dr`avnoj svojini prema fizi~kom ili 
pravnom licu koje zemqi{te nije privelo urbanisti~koj 
nameni.
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^lan 53. 

Na osnovu pravosna`nog i izvr{nog re{ewa 
Op{tinske uprave kojim je regulisan imovinsko-pravni 
odnos na fakti~ki izgra|enom a pravno neizgra|enom 
gra|evinskom zemqi{tu pristupa se dono{ewu re{ewa 
o izdavawu naknadnog odobrewa za izgradwu prema 
uslovima i postupku legalizacije objekta. 

Komisija za utvr|ivawe urbanisti~ke namene i 
statusa izgra|enosti gra|evinskog zemqi{ta obrazovana 
Re{ewem Izvr{nog odbora Skup{tine op{tine 
G.Milanovac od 18.08.2003.godine,  du`na je da postupi 
po zahtevima stranaka za uspostavqawe ranijeg re`ima 
svojine, i utvr|ivawa prava kori{}ewa na 
nacionalizovanom gra|evinskom zemqi{tu sa 15. 11. 
2003. godine. 

^lan 54. 

Izuzetno, pod uslovima izgradwe kapitalnih 
objekata, ili u slu~ajevima pretwe nenadoknadivom 
{tetom ili elementarnim nepogodama ili  opravdanom 
racionalizacijom u energetskoj potro{wi mo`e se na 
zahtev izvestitora izdati privremena dozvola za 
gradwu sa rokom od {est meseci, zakqu~kom Izvr{nog 
organa Skup{tine op{tine. 

Pod uslovima iz ~lana 90. Zakona o planirawu 
i izgradwi   privremeno odobrewe se izdaje u  toku 
postupka regulisawa imovinsko-pravnih odnosa ili zbog 
razloga hitnosti izvo|ewa gra|evinskih radova. 

Privremeno-vanredno odobrewe traje najdu`e 
{est meseci od dana izdavawa. 

Privremeno-vanredno odobrewe koje izdaje 
Izvr{ni organ Skup{tine op{tine dostavqa se 
nadle`nom Odeqewu za urbanizam i stambeno- 
komunalne poslove radi regulisawa postupka izdavawa 
re{ewa o odobrewu za izgradwu, u skladu sa redovnim 
zahtevom investitora za izdavawe gra|evinskog 
odobrewa. 

X  - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 55. 

Sastavni deo ove Odluke predstavqa 
Popis javnog gra|evinskog zemqi{ta sa 
Delimi~nim odlukama o progla{ewu javnog 
gra|evinskog zemqi{ta za period dono{ewa 
delimi~nih odluka od 3.10.2003. do 
13.05.2005.godine. 

^lan 56. 

Na osnovu ove Odluke prestaje da va`i 
Odluka o gradskom gra|evinskom zemqi{tu 
objavqena u ("Slu`benom glasniku op{tine 
G.M",br.3/96) od 5.07.1996.godine. 

^lan 57. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavqivawa u Slu`benom glasniku op{tine 
G.Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M.Prodanovi},s.r. 

63. 

Na osnovu ~lana 73, 74. i 160. Zakona o 
planirawu i izgradwi („Sl. gl. RS” broj 47/2003), i ~lana 
29. i 73. Statuta op{tine Gorwi Milanovac 
(”Sl.gl.op{tine G.Milanovac”, br. 9/99 i 3/2001), 
Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac na sednici 
odr`anoj 10. novembra 2003. godine, donela je 

O D L U K U 
O MERILIMA ZA UTVR\IVAWE ZAKUPNINE, 
NAKNADE ZA URE\IVAWE GRA\EVINSKOG 

ZEMQI[TA I USLOVIMA ISPLATE NAKNADE U 
POSTUPKU LEGALIZACIJE BESPRAVNIH OBJEKATA 

I Osnovne odredbe 
^lan 1. 

Ovom Odlukom ure|uju se: 
I  osnovne odredbe sa normativnim sadr`ajem 

odeqaka op{teg akta, 
II merila za obra~un i ugovarawe visina naknade 

za zakup zemqi{ta, 
III  utvr|ivawe zona gra|evinskog zemqi{ta i 

zemqi{ta za izgradwu na seoskom podru~ju, 
IV  kriterijumi i merila za obra~un naknade za 

ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, 
V  uslovi i rokovi pla}awa naknade za 

ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, 
VI  posebne odredbe o legalizaciji bespravno 

izgra|enih objekata, 
VII prelazne i zavr{ne odredbe 

II Merila za obra~un i ugovarawe visina naknade za 
zakup zemqi{ta 

^lan 2. 

Zakupnina za javno gra|evinsko zemqi{te i 
ostalo gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini utvr|uje 
se prema zonama u kojima se zkupqeno zemqi{te nalazi. 

^lan 3. 

Osnov za utvr|ivawe granica zona je tr`i{ni 
kriterijum vrednosti lokacije, saobra}ajne opslu`enosti 
i pristupa lokaciji, obim i raznolikost ponude i 
tra`we u okviru zone, broj korisnika koji pose}uju 
lokaciju, posebne pogodnosti lokacije za odre|ene 
namene i drugi osnovi koji uti~u na cenu lokacije. 

Objekti koji se grade du` ulice koja deli dve 
zone, obra~una}e se prema iznosima za zakupninu prema 
zoni ni`eg stepena. 

^lan 4. 

Zakupnina za reklamne panoe ili bilborde 
obra~unava se u odnosu na cenu jednog m 2 , a prema 
zakupnim cenama za izdavawe zemqi{ta u zakup oglasom 
za javno nadmetawe ili javnim oglasom za prikupqawe 
pismenih ponuda. 

^lan 5. 

Prilikom izdavawa u zakup zemqi{ta osnovica 
za obra~un zakupnine je kvadratni metar zemqi{ta 
gra|evinske parcele na kojoj se objekat gradi.
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^lan 6. 

Visina zakupnine za javno i ostalo gra|evinsko 
zemqi{te u dr`avnoj svojini napla}uje se i obra~unava 
prema Aktu o zakupu zemqi{ta neposrednom pogodbom, sa 
cenom zakupa koju utvr|uje izvr{ni organ SO na predlog 
Upravnog odbora JP za izgradwu iskqu~ivo prema 
uslovima koje predvi|a odredba ~lana 81. stav 3. ta~ke 
1, 2. i 3. Zakona o planirawu i izgradwi. 

^lan 7. 

Obaveza pla}awa zakupnine mo`e se predvideti 
kao mese~na, godi{wa ili jednokratna zakupnina. 

Programom ure|ivawa JGZ i OGZ u dr`avnoj 
svojini na osnovu uputstava koje donese ministar 
nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva, se 
propisuju bitni elementi za odre|ivawe zakupnine. 

III Utvr|ivawe zona gra|evinskog zemqi{ta i 
zemqi{ta za izgradwu u seoskom podru~ju 

^lan 8. 

Prema uslovima za izgradwu na podru~ju 
Op{tine utvr|uje se  V  zona gra|evinskog zemqi{ta i 
seosko podru~je za izgradwu ozna~eno kao  VI, podru~je, 
koje nema obele`ja gra|evinske zone. 

Urbane zone od  IIV  su predvi|ene odredbom 
~lana 6. Odluke o naknadi za kori{}ewe gra|evinskog 
zemqi{ta („Sl. gl. Op{tine” br.3/96), koja sa Popisom 
katastarskih parcela iz ~lana 4, 5, 6, 9. i 10. Odluke o 
gra|evinskom zemqi{tu („Sl.gl. op{tine” br. 3/96) 
predstavqa sastavni deo katastarsko-urbanisti~ke 
evidencije, od zna~aja za primenu ove Odluke. 

Zonu  V  gra|evinskog zemqi{ta ~ini zemqi{te 
izvan granica gra|evinskog podru~ja GUP-a G. Milanovac, 
usvojenog od 06.02.1987 godine (broj Odluke SO 6-06- 
10/87) i to katastarske parcele koje su urbanisti~kim 
projektima kao aktima zamene urbanisti~kih planova 
planirane za izgradwu do 13.05.2003.godine, a u postupku 
revizije urbanisti~kih planova su preispitane zajedno sa 
planovima i prihva}ene kao osnove za izradu plana 
generalne reguzlacije ili drugog op{teg planskog akta 
koji nema svojstvo regulacionog plana, a u skladu je sa 
Zakonom o planirawu i izgradwi. 

Zonu  V  gra|evinskog zemqi{ta, predstavqa i 
zemqi{te na podru~jima naseqa - varo{ica Rudnik, 
Vra}ev{nica, Ko{tuni}i i Prawani na kojima je 
odgovaraju}im urbanisti~ko-planskim aktima 
pristupqeno ure|ewu zemqi{ta. 

IV  Kriterijumi i merila za obra~un naknade za 
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta i zemqi{ta za 
izgradwu u seoskom podru~ju 

^lan 9. 

Tro{kovi ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta se 
odre|uju na osnovu tri kriterijuma: 
1. pogodnosti lokacije za izgradwu, 
2. minulih ulagawa na podru~ju op{tine, 
3. strukture stvarnih tro{kova u~e{}a investitora u 
izgradwi objekata i instalacija infrastrukture. 

^lan 10. 

Navedeni kriterijumi se primewuju u odnosu na 
predvi|enu vrstu i namenu objekta kao  i prema zonama 
za izgradwu. 

Prema nameni objekti mogu biti: 

-objekti poslovne namene, 
-stambeni - kolektivni objekti u zgradama preko 400 m 2 

korisne stambene povr{ine, 
-stambeni objekti porodi~nog i vi{e porodi~nog 
stanovawa individualne izgradwe povr{ine do 400 m 2 , 
-halski prostori, proizvodno-uslu`ne hale, skladi{ta i 
magacini, 
-nastra{nice u sklopu halskog prostora. 

^lan 11. 

Objekti ekonomskog karaktera koji slu`e 
iskqu~ivo u svrhu poqoprivredne proizvodwe na 
seoskom  VI  podru~ju sa lokacijom i funkcijom koje prate 
proizvodno poqoprivredno porodi~no doma}instvo, 
osloba|aju se pla}awa naknade po sva tri kriterijuma, u 
celini. 

Verski objekti, javni objekti i povr{ine kao i 
objekti od utvr|enog javnog zna~aja osloba|aju se pla}awa 
naknade po sva tri kriterijuma u odnosu na ure|ewe 
gra|evinskog zemqi{ta. 

^lan 12. 

Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 
prema kriterijumu pogodnosti lokacije i vrsti izgra|enog 
prostora obra~unava se prema m 2 korisne povr{ine 
objekta na osnovu pravila o izra~unavawu povr{ina JUS- 
UC-2100 (koji je objavqen u „Sl. listu” broj 32/2002). 

Neto korisna povr{ina predstavqa podnu 
povr{inu objekta, a na osnovu merewa svih povr{ina u 
ni{ama prozora, izloga, radijatora, ugra|enih delova 
name{taja i sli~nih ugradwi. 

Sve neto korisne povr{ine se ra~unaju po 
merama finalno obra|enih povr{ina zidova. 

Ukoliko se mere za korisne povr{ine uzimaju 
izme|u neobra|enih zidova ili iz projekta - crte`a, 
onda se ovako izra~unate povr{ine umawuju za 3%. 

Smawewe za neto korisne povr{ine se ne}e 
primewivati ako su zidovi od prefabrikovanih 
elemenata - panela ~ija finalna obrada ne pove}ava 
debqinu zida ili ukoliko su projektom predvi|eni 
neobra|eni zidovi ili se mere uzimaju iz projekta 
izvedenog stawa. 

Korisna povr{ina za potkrovqa i pretvarawe 
tavana u stanove obra~unava se uz umawewe od 50%. 

Korisna povr{ina za podrume, balkone, terase, 
gara`e i pomo}ne objekte umawuje se za 60 %, tako da se 
obra~unava 40 % od korisne povr{ine objekta. 

Pod pomo}nim objektom se ne smatra objekat koji 
~ini bio-funkcionalnu ili bio-tehni~ku gra|evinsku 
celinu pogodnu za stanovawe ili obavqawe poslovne 
delatnosti koja je snabdevena elektro-prikqu~kom i 
sanitarnim ~vorom, a da prelazi korisnu povr{inu od 
25m 2 . 

^lan 13. 

Visina naknade za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta zavisno od vrste i namene objekta, a saglasno 
na~inu obra~una korisne povr{ine objekta koji je utvr|en 
odredbama ~lana 12. ove Odluke vr{i se prema tr`i{noj 
vrednosti m 2 svih radova na objektu, kao polaznom 
parametru (PP), primenom procentnih iznosa (bb) kojima 
su odre|eni kriterijumi za obra~un tro{kova ure|ewa 
gra|evinskog zemqi{ta i to prema uslovima u odnosu na 
zone: 
-Za stambene objekte u V  zoni i VI podru~ju ne napla}uje 
se naknada po kriterijumima pogodnosti lokacije i 
strukture stvarnih tro{kova u~e{}em investitora u 
izgradwi objekata i instalacija infrastrukture. 
-Obveznici naknade za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta po kriterijumu minulih ulagawa na podru~ju
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op{tine su vlasnici ili korisnici objekata u svih pet 
zona gra|evinskog zemqi{ta i vlasnici objekta na 
zemqi{tu za izgradwu u VI  seoskom podru~ju. 

Metodologoija za obra~un naknade utvr|ena 
odredbama koje slede, (~l. 14, 15. i 16, ove Odluke) je 
jedinstvena u odnosu na metodolo{ke elemente, koje 
~ine: 
-PP (polazni parametar) 
-bb (broj bodova) 
-VB (brednost boda) 

^lan 14. 

1. Obra~un kriterijuma pogodnosti lokacije se vr{i 
prema slede}im merilima: 

ZONA - 
PODRU^JE  I ZONA  II 

ZONA  III ZONA  IV ZONA  V 
ZONA 

VI 
PODR 
U^JE 

NAMENA bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 

POSLOVNI 8% 6% 4% 2% 1,5% 1% 
(Prodajni, 
ugostiteqski, 
kancelarijski i 
sli~ni 
prostori) 

(bb) 48,96 
(bb) 
36,72 

(bb) 24,48 (bb) 12,24 
(bb) 
9,18 

bb
6,12 

PP 612 bodova (bbhVB) (bbhVB (bbhVB) (bbhVB) bbhVB bbhVB 
STAMBENI - 
kolektivni 

3,5% 3% 2% 1% 

(U sklopu 
stambenih 
zgrada preko 
400m 2 korisne 
povr{ine) 

(bb) 17,85 
(bb) 
15,3 (bb) 10,2 (bb) 5,1 

PP 510 bodova (bbhVB) (bbhVB (bbhVB) (bbhVB) 
STAMBENI - 
individualni 

3,5% 3% 2% 1% 

(U sklopu 
individualnih 
ku}a ispod 
400m 2 korisne 
povr{ine) 

(bb) 12,49 
(bb) 
10,71 

(bb) 7,14 (bb) 3,57 

PP 357 bodova (bbhVB) (bbhVB (bbhVB) (bbhVB) 
HALSKI - 
poslovni 

8% 6% 4% 2% 1,5% 1% 

(Proizvodne 
hale, skladi{ta 
i sl.) 

(bb) 24,96 
(bb) 
18,72 (bb) 12,48 (bb) 6,24 

(bb) 
4,68 

bb
3,12 

PP 312 bodova (bbhVB) 
(bbhVB 

(bbhVB) (bbhVB) bbhVB bbhVB 

NADSTRE[NICA 8% 6% 4% 2% 1,5% 1% 
(uz poslovni- 
halski prostor) (bb) 12,24 

(bb) 
9,18 (bb) 6,12 (bb) 3,6 

(bb) 
2,29 

(bb) 
1,53 

PP 153 bodova (bbhVB) (bbhVB) (bbhVB) (bbhVB) (bbhVB) (bbhVB) 

PP - polazni parametar je odre|en na osnovu 
prose~ne tr`i{ne cene m 2 objekata prema vrsti i nameni 
objekata, u odnosu na cenu izra`enu preko broja bodova 
na osnovu podataka u prethodnom obra~unskom periodu. 

bb predstavqa broj bodova m 2 konkretnog 
objekta po vrsti i nameni u odre|enoj zoni, odnosno u 
seoskom podru~ju izgradwe koje je ozna~eno kao  VI 
podru~je izvan V  zone gra|evinskog zemqi{ta. 

VB je vrednost boda koja se odre|uje u iznosu 
dinarske protiv vrednosti jednog eura. 

Mno`ewem broja bodova za objekat odre|en 
vrstom i namenom sa vredno{}u boda (bbhVB), na dan 
zakqu~ewa Ugovora o ure|ivawu gra|evinskog zemqi{ta 
dobija se dinarska vrednost cene obra~unate po 
kriterijumu pogodnosti lokacije u odnosu na m 2 korisne 
povr{ine objekta. 

^lan 15. 

Kriterijum minulog ulagawa na podru~ju 
Op{tine Gorwi Milanovac se primewuje na sve 
korisnike i vlasnike objekata, i vlasnike zemqi{ta 
i objekata za izgradwu u  VI  seoskom podru~ju. 

Naknada po kriterijumu: (2) minulog ulagawa na 
podru~ju Op{tine, obra~unava se prema broju bodova 
koji je utvr|en tabelarnim pregledom na slede}i 
na~in: 

ZONA - 
PODRU^JE 

I 
ZONA 

II 
ZONA 

III 
ZONA  IV ZONA  V 

ZONA  VI PODRU^JE 

NAMENA bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 bod/m 2 

POSLOVNI 11,16 8,78 7,06 6,04 0,95 0,47 
STAMBENI - 
kolektivni 9,62 7,49 5,95 5,08 0,79 0,39 

STAMBENI - 
individualni 

7,28 5,55 4,28 3,63 0,56 0,27 

HALSKI - 
poslovni 6,61 5,00 3,80 3,20 0,49 0,24 

NADSTRE[NICA 
-poslovni 

4,19 2,98 2,08 1,69 0,25 0,11 

Broj bodova (bb) koji je utvr|en u tabeli po 
vrsti i nameni objekta kao i po (zoni - podru~ju) mno`i 
se sa VB (vredno{}u boda), koja je utvr|ena na dan 
zakqu~ewa Ugovora o ure|ewu sa JP za izgradwu, i tako 
dobijen nov~ani iznos predstavqa dinarsku vrednost 
dela cene ure|ewa po kriterijumu Minulih ulagawa na 
podru~ju op{tine obra~unatom po m 2 kao jedinici mere. 

^lan 16. 

Kriterijum: (3) strukture stvarnih tro{kova 
u~e{}em investitora u izgradwi objekata i 
instalacija infrastrukture se obra~unava primenom 
slede}e metodologije: 

1.  I faza ulice 2,77 bodova 

2.  II faza ulice 4,92 bodova 

3. Uli~ni vodovod 1,77 bodova 

4. Ki{na kanalizacija 3,60 bodova 

5. Fekalna kanalizacija 2,54 bodova 

6. Uli~na rasveta 1,00 bodova 

7. 
Izrada urbanisti~kih 
planova 

0,50 bodova 

Ukupno bodova bez 
popusta po m 2 

17,10 bodova 

Struktura stvarnih tro{kova napla}uje se prema 
utvr|enim bodovima kod izdavawa odobrewa za izgradwu 
objekta. 

Kod strukture stvarnih tro{kova prilikom 
gra|evinske legalizacije izvr{i}e se umawewe od 50% 
na ime u~e{}a lica u komunalnom opremawu tako da po 
ovom kriterjumu u utvr|ivawu cene naknade se ima 
primeniti obra~un od 8,55 bodova po m 2 kao jedinici 
mere, bez obzira na vrstu i namenu objekta. 

V. Rokovi i uslovi pla}awa naknade za ure|ivawe 
gra|evinskog zemqi{ta 

^lan 17. 

Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta se 
pla}a zakqu~ewem Ugovora o naknadi za ure|ewe koji 
zakqu~uju podnosilac zahteva za izdavawe gra|evinskog 
odobrewa i JP za izgradwu op{tine G. Milanovac. 

U slu~aju pretvarawa stambenog prostora u 
poslovni ili pomo}nih objekata u stambeni odnosno 
poslovni prostor, investitor je du`an da plati razliku 
naknade za ure|ivawe zemqi{ta izme|u naknade 
obra~unate po predhodnoj nameni u odnosu na ve}i iznos 
naknade po novoj nameni objekta. 

U slu~aju rekonstrukcije, dogradwe ili izgradwe 
novog na mesto poru{enog objekta, investitor je du`an da 
plati naknadu za ure|ivawe zemqi{ta za razliku u 
povr{ini izme|u starog i novog objekta. 

U slu~aju da se privremeni objekti prevode u 
status trajnih objekata u postupku gra|evinske 
legalizacije, investitor je du`an da plati razliku
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naknade izme|u naknade za ure|ivawe privremenog 
objekta i naknade za objekat trajnog karaktera. 

U slu~aju rekonstrukcije za{ti}enih objekata 
prema uslovima Slu`be za{tite a bez promena povr{ina, 
ne pla}a se naknada za ure|ivawe gra|evinskog 
zemqi{ta. 

1. Popusti kod pla}awa naknade 

^lan 18. 

Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta, 
zbirno obra~unata po sva tri kriterijuma u odnosu na m2 
kao jedinicu mere umawuje se za 40 % na stambenim 
objektima individualne izgradwe, tako da se obra~unava 
60 % kao deo naknade. 

Za stambenu povr{inu preko 100m 2 naknada se 
obra~unava u punom iznosu. 

^lan 19. 

Za uredne i blagovremene podnosioce prijave za 
legalizaciju, pored umawewa od 50% u u~e{}u stvarnih 
tro{kova kao kriterjumu pod brojem 3, odre|uje se i 
popust od 20% na osnovu pla|awa poreza na promet 
gra|evinskog materijala i usluga koji je opteretio 
nelegalnu izgradwu objekta. 

^lan 20. 

U slu~aju pla}awa naknade u jednokratnom iznosu 
ostvaruje se popust od 30%. 

2. Rokovi pla}awa 
^lan 21. 

U slu~aju da investitor ugovori pla}awe naknade 
na rate, mo`e se izvr{iti isplata: 
-kod individualnih stambenih objekata do 400m 2 

povr{ine do 120 mese~nih rata, 
-kod ostalih stambenih i poslovnih objekata do 60 
mese~nih rata. 

Ugovorena rata u mese~nom iznosu ne mo`e biti 
ni`a od 10 eur-dinarske protiv-vrednosti za fizi~ka 
lica kod stambenih objekata do 400m 2 . 

Ugovorena rata u mese~nom iznosu, za 
preduzetnike i vlasnike stambenih objekata preko 400m 2 

kao i za sve ostale objekte, ne mo`e biti ni`a od 30 
eura, dinarske protiv-vrednosti. 

Ugovorena rata za pravna lica u mese~nom iznosu 
na mo`e biti ni`a od 70 eur, dinarske protiv - 
vrednosti. 

Prilikom zakqu~ewa Ugovora o naknadi za 
ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta, broj mese~nih rata 
predvi|en u ugovoru bi}e odre|en na osnovu utvr|enih 
minimalnih limita vrednosti mese~ne rate. 

Kod zakqu~ewa Ugovora o naknadi minulih 
ulagawa za izgradwu ili legalizaciju objekta u  VI 
seoskom podru~ju izgradwe, mese~na rata ne mo`e biti 
ni`a od 8 eur-dinarske protiv - vrednosti. 

Revalorizacija mese~ne rate se vr{i iznosom 
dinarske protiv - vrednosti, zvani~no objavqenog 
sredweg kursa dinara prema euru, na dan uplate. 

^lan 22. 

Javno preduze}e za izgradwu, prilikom 
zakqu~ewa ugovora zahteva od obveznika naknade da uz 
Ugovor o pla}awu na rate preda bankarsku garanciju bez 

prigovora ili naplativu „na prvi poziv” sa klauzulom o 
ukqu~ewu valorizacije i zatezne kamate u garanciju ili 
ugovornom klauzulom potpi{e fiducijarnu intabulaciju 
ili hipoteku u korist JP, ili menicu ili neopozivo 
ugovorno ovla{}ewe ili neko drugo sredstvo obezbe|ewa 
kao istrument za naplatu nespornog potra`ivawa od 
du`nika. 

^lan 23. 

Javno preduze}e za izgradwu mo`e ugovoriti sa 
obveznikom naknade i kompenzibilno pla}awe duga 
imovinom ili cenom izvo|ewa radova na objektu. 

VI. Posebne odredbe o legalizaciji bespravno 
izgra|enih objekata 

^lan 24. 

Gra|evinska legalizacija je postupak 
implementacije gra|evinskog objekta, izgra|enog u 
prostoru bez urbanisti~ke namene i gra|evinske dozvole, 
koji se mo`e naknadnim urbanisti~kim preispitivawem 
prilagoditi prostoru i privesti zakonitoj gra|evinsko- 
funkcionalnoj nameni izdavawem naknadnog re{ewa o 
gra|evinskom odobrewu. 

U slu~aju i pod uslovima zabrane gra|evinske 
legalizacije, a koju utvr|uje i odre|uje Odeqewe za 
urbanizam i stambeno - komunalne poslove, pojedina~nim 
upravnim aktom, kao prvostepeni organ uprave, pristupa 
se ru{ewu objekta na osnovu re{ewa nadle`ne 
gra|evinske inspekcije. 

^lan 25. 

Aktivno legitimisana strana u postupku 
gra|evinske legalizacije je vlasnik - suvlasnik objekta, 
a za objekte u dr`avnoj svojini, zahtev mo`e podneti i 
nosilac prava kori{}ewa objekta. 

Pod vlasnikom, suvlasnikom ili korisnikom 
objekta smatraju se sva pravna ili fizi~ka lica. 

^lan 26. 

Gra|evinskoj legalizaciji pored zgrada, kao 
objekata iz delatnosti visokogradwe podle`u i druge 
gra|evine (gra|evinski objekti). 

Pod gra|evinom se podrazumevaju svi gra|evinski 
objekti niskogradwe (putne privrede), kao objekti 
saobra|ajnica, sportski objekti kao sportski tereni, 
instalacije vodovoda i kanalizacije sa hidrotehni~kim 
postrojewima i opremom, instalacije grejnih - 
toplovodnih stanica i toplovodi, gasovodi i gasne 
instalacije i druge instalacije vodova kao i drugi 
gra|evinski objekti za koje nadle`na op{tinska uprava 
izdaje gra|evinska odobrewa. 

Posebnim Upustvom, odre|uju se uslovi za 
obra~un bodova kod legalizacije objekata koji se ne 
smatraju objektima visokogradwe. 

^lan 27. 

Obaveza podno{ewa prijave i zahteva za 
legalizaciju do 13.11.2003. godine odnosi se na 
gra|evinske objekte i zgrade: 
-izgra|ene u nasequ gradskog karaktera od 04.06.1948. 
godine, 
-zgrade za stanovawe na selu izgra|ene od 22.03.1961. 
godine, za koje saglasno Zakonu o uslovima za izgradwu 
stambenih zgrada na selu („Sl. gl. NRS” broj 67/61) nije 
podneta prijava gradwe koju overava op{tinski organ 
uprave kao uslov za gradwu objekta na selu,
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-ostale objekte izgra|ene na selu od 09.07.1973. godine, 
od stupawa na snagu Zakona o izgradwi investicionih 
objekata („Sl. gl. RS” broj 25/73). 

Ako lice poseduje overenu projektnu 
dokumentaciju od nadle`nog organa uprave ili re{ewe 
sreske ili op{tinske revizione komisije kojom se 
odobrava investiciono-tehni~ka dokumentacija ili 
urednu prijavu gradwe na selu kao dokumentaciju overenu 
od strane uprave do 01.01.1966. godine, navedena 
dokumentacija se ima smatrati gra|evinskom dozvolom. 

Za dokumentaciju prema postoje}oj evidenciji 
Odeqewa za urbanizam i komunalno-stambene poslove za 
1963 godinu i dokumentaciju od 01.01.1966. godine do 
dana pokretawa postupka saglasno odredbi ~lana 160. 
Zakona o planirawu i izgradwi, merodavna je ocena 
validnosti dokumentacije i potvrda o statusu objekta 
koju izdaje ovaj op{tinski organ uprave. 

^lan 28. 

U slu~aju potrebe za regulisawem imovinsko- 
pravnih odnosa u toku postupka gra|evinske legalizacije, 
postupci }e se okon~ati pred upravnim organom, osim ako 
sporni odnos nije u iskqu~ivoj nadle`nosti Suda. 

^lan 29. 

Javno preduze}e za izgradwu mo`e zakqu~iti 
Ugovor o ure|ewu gra|evinskog zemqi{ta i sa 
suvlasnikom na pravno i fizi~ki nepodeqenoj stvari 
kao i sa licem kojem vlasnik - korisnik zemqi{ta, ne 
spori nesumwivo pravo na objektu ve} se spor vodi oko 
prava na zemqi{tu. 

Organ uprave nadle`an za izdavawe gra|evinskog 
odobrewa ne mo`e izdati re{ewe o naknadnom 
odobrewu u postupku legalizacije bez regulisanih 
imovinsko-pravnih odnosa na objektu. 

^lan 30. 

Re{ewe o naknadnom odobrewu za izgradwu 
sadr`i sve podatke predvi|ene ~lanom 2. Pravilnika o 
sadr`ini i na~inu izdavawa odobrewa za izgradwu („Sl. 
gl. RS” broj 60/03.) koji su u obrazlo`ewu re{ewa 
prilago|eni postupku gra|evinske legalizacije s tim da 
u dispozitivu re{ewa stoji oznaka naknadnog odobrewa. 

VII Prelazne i zavr{ne odredbe 

^lan 31. 

Prema licima koja ne podnesu zahtev za 
legalizaciju objekta izgra|enog bez gra|evinske dozvole 
do sprovo|ewa postupka ru{ewa primewuje se Obra~un 
cene naknade za kori{|ewe gra|evinskog zemqi{ta 
uve}an u stostrukom iznosu od cene naknade prema 
stvarnoj - korisnoj povr{ini objekta. 

Prinudna naplata ove naknade sprove{}e se 
prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj 
administraciji. 

Za lica koja ne podnesu prijavu legalizacije do 
13.11.2003. godine ne}e se primewivati popust za 
osloba|awe od tro{kova poreza na promet, popust za 
prvih 100m 2 stambene povr{ine i popust za 50% u~e{}a 
u stvarnim tro{kovima komunalnog opremawa. 

^lan 32. 

Ovom Odlukom prestaje da va`i Odluka o 
ure|ewu i davawu na kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 

Op{tine Gorwi Milanovac od 05.07.1996. godine („Sl. gl. 
Op{tine” broj 3/96). 

Sastavni deo ove odluke je Popis katastarskih 
parcela utvr|en odredbama ~lana 4, 5, 6. i 10. Odluke o 
gra|evinskom zemqi{tu („Sl. gl. Op{tine” broj 3/96), kao 
i Popis urbanih zona ulica i gra|evinskog zemqi{ta od 
IIV  zone utvr|en ~lanom 6. Odluke o naknadi za 
kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta („Sl. gl. Op{tine” 
broj 3/96). 

^lan 33. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u Slu`benom glasniku Op{tine Gorwi 
Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

64. 

На основу чл. 169. Закона о планирању и изградњи 
(«Сл.гласник  РС»  бр.  47/2003)  и  члана    чл.  29.  и  73. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  (  «Сл.гласник 
општине  Г.М.  «  бр.  9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  10.  новембра 
2003.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА УРБАНИСТИЧКИХ 
ПЛАНОВА И ПРОЈЕКАТА  КОЈИ СЕ МОГУ 
ПРИМЕЊИВАТИ ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 

Члан 1. 

Овом  Одлуком  утврђују  се  делови 
Урбанистичких  Планова  и  пројеката  који  нису  у 
супротности  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  («Сл 
гл.  РС.бр.47/2003  .год.),  односно  који  се  могу 
примењивати  ради  издавања  одобрења  за  изградњу,  до 
доношења нових урбаниситчких планова. 

Члан 2. 

ДУП  «Корчагиново  насеље»  у  Г.Милановцу 
(план усвојен 9.02.1990.год.бр.одлуке 10611/90). 

План важи у делу саобраћајница које се сматрају 
планираним јавним земљиштем. 

ДУП  «Нешковића  брдо»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен  18.12.1967.год.)  важи  ,  осим  парцелације  на 
осталом земљишту и деловима обухваћеним : 

Изменом и допуном ДУП – а «Нешковића брдо» 
(план усвојен 29.12.1981.год.) ,
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Уређајном  основом  «Нешковића  брдо» 
(29.12.1981.год.) , 

Допуном  урбанистичког  решења  «Нешковића 
брдо» (план усвојен 26.11.1976.год.) , 

и  дела  који  се  преклапа  са  ДУП  –  ом  «Нова 
школа II» 

Измене и допуне Плана важе у целини. 
Јавним  земљиштем  сматрају  се  све 

саобраћајнице обухваћене планом. 

ДУП  «Вујића  брдо»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен  28.03.1986.год.  бр.одлуке  60632/86)  ,  важи  у 
целини осим парцелације на осталом земљишту . 

Јавно земљиште  представљају све саобраћајнице 
обухваћене планом. 

ДУП  «Раскрсница»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен 20.10.1967.год.бр.одлуке 10110607/67) 

Измена  ДУП  –  а  «Раскрсница»  (план  усвојен 
19.05.1972.год.) , 

Измена  ДУП  –  а  «Раскрсница»  (план  усвојен 
27.12.1985.год.) , 

Измена  ДУП  –  а  «Раскрсница»  (план  усвојен 
1978.год.) , 

Допуна ДУП – а «Раскрсница»  Бацковац (план 
усвојен  9.02.1990.год.),  важе  у  деловима  обухваћеним 
јавним  земљиштем  тј.  улицама  ,  скверовима  (угао 
Немањине  и  Нушићеве  улице)  ,  простор  предвиђен  за 
обданиште , пешачке стазе и поток. 

ДУП  «Глибића  брдо»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен 20.10.1967.год.) , 

Измена ДУП – а «Глибића брдо» (план 
усвојен 29.02.1972.год.), 

Друга измена ДУП – а «Глибића брдо» 
(план усвојен 17.11.1981.год.) , 

Измена ДУП – а «Глибића брдо» (план 
усвојен 25.03.1983.год.) , 

Измена ДУП – а «Глибића брдо» (план 
усвојен 8.06.1984.год.) , 

Измена ДУП – а «Глибића брдо» (план 
усвојен 10.07.1985.год.) , 

Измена ДУП – а  «Глибића брдо»  (план  усвојен 
13.09.1985.год.)  ,  важе  у  деловима  обухваћеним  Јавним 
земљиштем  тј.улицама  ,  основна  школа  «Свети  Сава»  , 
средња  техничка школа  «Јован Жујовић»  ,  економско  – 
трговачка  школа  «Књаз  Милош»  ,  дечја  установа 
«Сунце»  ,  спортски  терени  ,  простори  за  игру  деце, 
склониште  ,  поток  и  локација  намењена  за  изградњу 
новог обданишта. 

ДУП  «Блок  3»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
11.12.1992.год.бр.одл.10676/92) , важи у целини. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  су 
саобраћајнице  и  простор  зелене  пијаце,  тротоари  и 
паркиралишта. 

ДУП    стамбеног  блока  «Деспотовица»  (план 
усвојен  30.01.1978.год.бр.одл.6069/78)  ,  важи  осим  у 
делу  блок И, простора за  игру деце између  објеката  «Ц, 
Д, Е и Ф», паркинга  на  углу Омладинске  улице и  улице 
Кнеза  Александра  и  паркинга  на  углу  Деспотовачке 
улице и улице Кнеза Александра. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  су  улице, 
обданиште и сви изграђени паркинзи. 

ДУП  за  комплекс  «Војни  полигон»  у 
Г.Милановцу (план усвојен 8.02.1994.год.бр.одлуке 106 
41/94) , важи осим  дела где се средишња саобраћајница 
кроз комплекс укључује на магистрални пут. 

Текстуални  део  плана  важи  осим  поглавља 
четири  (парцелација  земљушта)  и  шест  тачка  један 
(реконструкција и изградња). 

ДУП  «Металац»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
15.05.1992.год.бр.одлуке  10625/92)  ,  важи  осим  у  делу 
на  коме  је  предвиђена  изградња  складишта  за  плин  и 
зелене површине око њега. 

ДУП  «Таково»  индустријска  зона  у 
Г.Милановцу (план усвојен 9.06.1995.год. бр.одлуке 106 
21/95) , важи у целини . 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  део 
Железничке  улице  ,  пут  од  Железничке  улице  преко 
моста  до  скретања  за  зграду  Електродистрибуције  и 
регулисани део речног корита. 

ДУП «ЈУГ II» индустријска зона ПИК «Таково» 
у Г.Милановцу  (9.06.1995.бр.одлуке 10621/95)  ,  важи  у 
делу  обухваћеном  јавним  земљиштем  односно  трасом 
старог пута за Чачак и трасом старе железничке пруге. 

ДУП  «Сигма»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
2.07.1993.год.бр.одлуке 10660/93)  ,  важи  у делу  који  је 
реализован. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  део 
корита  реке  Деспотовице  ,  део  Љубићске  улице  ,  део 
улице на  северној  граници плана и  део  улице на  јужној 
граници плана. 

Текстуални  део  плана  важи  осим  поглавља  два 
тачка  три  (парцелација  )  и  поглавља  три  тачка  један 
(реконструкција и изградња објеката ). 

ДУП  «ЈУГ»    индустријска  зона  «Пролетер»  у 
Г.Милановцу , важи у целини. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  поток  и 
део Ибарске магистрале. 

ДУП «Занат» у Г.Милановцу , важи у делу који 
је реализован. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  део 
Љубићске  улице  ,  део  трасе  старе  железничке  пруге  , 
петља  и  попречна  улица  од  Љубићске  улице  до  трасе 
старог пута за Чачак. 

Текстуални део плана важи осим поглавља 2.1.2. 
(услови за реализацију нових површина и објеката ). 

Урбанистички  пројекат  «Тетра  пак»    у 
Г.Милановцу (план усвојен 9.10.1998.год. бр.одлуке 106 
155/98), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  «Типопластика»  у 
Г.Милановцу ( план усвојен 9.10.1998.год.бр.одлуке 106 
155/98) , важи у целини. 

ДУП за комплекс «Звезда» у Г.Милановцу (план 
усвојен  2.07.1993.год.бр.одлуке  10660/93  )  ,  важи  у 
целини . 

Текстуални  део  плана  важи  осим  поглавља  два 
тачка три (парцелација земљишта ) и поглавља три тачка 
један (реконструкција и изградња објеката ). 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је 
регулисани део Глибског потока , део Железничке улице 
и  улица  –  пролаз  од  Железничке  улице  до  уласка  у 
спортско рекреативни центар «Типопластика». 

ДУП  «Занатски  центар»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен  18.07.1989.год.бр.одлуке  10686/89)  ,  важи  у 
делу који је реализован.
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Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  део 
Железничке  улице  ,  део  речног  корита  и  приступни  пут 
до кланице. 

ДУП  «ФАД»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
26.04.1990.год.бр.одлуке 10632/90) , важи у делу који је 
реализован. 

ДУП «Луњевица» (план усвојен 28.02.1970.год.) 
,  важи  у  делу  саобраћајница  које  су  јавно  и  планирано 
јавно земљиште. 

Прва измена ДУП – а «Луњевица» (план усвојен 
6.10.1995.год.бр.одлуке  10636/95  )  ,  важи  у  делу 
саобраћајница које су јавно земљиште. 

ДУП  «Луњевица  Б»  (план  усвојен 
2.06.1975.год.)  и  измена  ДУП  а  «Луњевица  Б»  (план 
усвојен  2.06.1975.год.важи  у  делу  саобраћајница  осим 
планираног обилазног пута који је реализован кроз други 
план. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  су  све 
саобраћајнице. 

  Регулациони  план  «Широко  поље»  у 
Г.Милановцу (план усвојен 27.03.1997.год. бр.Одл. 106 
42/97), важи у делу који се поклапа са планом намене из 
ГУПа (становање и резерват становања). 

  Урбанистички  пројекат  «Миловановића  чаир» 
(план усвојен 23.07.1997.год. бр.Одл. 10642/97), важи у 
целини. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  поток, 
суви  поток,  део  корита  реке  Деспотовице  и  планиране 
саобраћајнице. 

 ДУП «Млаковац» у Г.Милановцу (план усвојен 
28.03.1996.год. бр. Одл. 1069/96), важи у целини. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  коридор 
железничке  пруге,  део  корита  реке  Деспотовице, 
планирана саобраћајница и део магистралног пута бр. 22. 

  ДУП  «Нова  школа  II»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен  9.02.1990.год.  бр.Одл.  10611/90)и  измене  и 
допуне овог плана, важе у делу који се поклапа са планом 
намене из ГУПа. 

 ДУП «Ивице  II»  у Г.Милановцу  (план  усвојен 
15.07.1988.год.  бр.Одл.  60688/88),  важи  у  делу  који  је 
реализован  као  и  следеће  саобраћајнице  обележене  на 
плану бројевима 1, 6, 10, 5, 11, 4, 12, 3, 17, 16, 15, 13, 14 и 
део саобраћајнице између броја 7 и 3. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  простор 
за  игралиште,  Ивички  поток,  Милетића  поток  и 
саобраћајнице.  У  делу  који  је  стављен  ван  снаге 
забрањена је градња до доношења новог плана. 

ДУП  «Гробље»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
31.03.1987.год. бр. Одл. 60613/87), важи у целини. 

Читав  простор  обухваћен  планом  је  јавно 
земљиште.

 ДУП «Брдо мира» у Г.Милановцу (план усвојен 
17.05.1985.год.  бр.Одл.60662/85),  важи  осим  у  делу 
обухваћеном  кат.  парцелама  бр.  716/5,  715/1,  део  711/2, 
711/1, 718/1 и 719/1 КО     на којима се забрањује градња 
до доношења  новог плана. 

Јавно  земљиште  је  простор  обухваћен  важећим 
делом  плана. 

 ДУП «17 НОУ Дивизије» у Г.Милановцу (план 
усвојен  9.02.1990.год.  бр.Одл.  10611/90),  важи  у  делу 
који  је  реализован  као  и  планирана  саобраћајница  ка 
Такову. 

Јавно  земљиште  у  оквиру  плана  су  изграђене 
улице,  део  Ивичког  потока,  два  мала  спортска  терена, 
пешачке стазе и уређено зеленило. 

  ДУП  «1300  Каплара»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен 4.12.1970.год. бр.Одл. 024683/70),  важи осим  у 
делу колективног становања. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  улица 
1300 Каплара. 

 ДУП «Бацковац» у Г.Милановцу (план усвојен 
9.02.1990.год.бр.Одл.  10611/90),  важи  западно  од  дела 
обухваћеног изменом и допуном овог плана. 

  Измена  и  допуна  ДУПа  «Бацковац»  у 
Г.Милановцу  (план  усвојен  27.12.1991.године  бр.Одл.1 
06133/91), важи јужно од прве паралелне саобраћајнице 
са улицом Миливоја Миловановића. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  и  изменом 
су улице, школа, игралиште и поток. 

  Урбанистички  пројекат  «Бацковац»  у 
Г.Милановцу  (план  усвојен  27.12.1991.год.бр.Одл.106 
133/91),  важи  осим  у  делу  саобраћајнице  који  води  дуж 
Милетића  потока,  а  између  улица  Мише  Лазића  и  Кеј 
Косовских божура. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је 
склониште,  Јакљева  поток  и  део  корита  реке 
Деспотовице. 

ДУП  «Нова  школа  I»  у  Г.Милановцу  (план 
усвојен  18.07.1989.год.бр.Одл.  10686/89),  важи  у  делу 
саобраћајница  и  простора  намењеног  за  изградњу  Дома 
пензионера. 

Јавно  земљиште  обухваћено  план  су 
саобраћајнице. 

  Регулациони  план  «Таковски  грм»  у  Такову 
(план  усвојен  28.03.1996.год.бр.Одл.1069/96),  важи  у 
делу јужно од регионалног пута Г.Милановац – Прањани, 
а  северно  од  овог  пута  важе  постојеће  саобраћајнице  за 
Љевају и Синошевиће. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  изузето 
земљиште  за  меморијални  комплекс,  саобраћајнице, 
сточна пијаца и део корита реке Дичине. 

На  земљишту  које  је  обухваћено планом,  а  није 
изузето забрањује се градња. 

  ДУП  «Ибарски  пут  –  река  Деспотовица»  у 
Г.Милановцу (план усвојен 18.02.1980.год.бр.Одл. 6350 
21/80),  важи  у  делу  који  је  реализован,  а  на 
нереализованом  делу  забрањује  се  градња  до  доношења 
новог плана. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  су  све 
парцеле  на  којима  су  изграђени  спортски  терени  са 
пратећим  садржајима,  земљиште  које  је  изузето  за 
изградњу спортске хале и део корита реке Деспотовице. 

  ДУР  «Расадник»    Крушевица  у  Г.Милановцу 
(план усвојен 24.05.1971.год.бр.Одл. 235010/71), 

  Иземана  и  допуна  ДУРа  «Расадник»   
Крушевица  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
13.11.1981.год.бр.Одл.606135/8123),  важе  у  целини 
осим дела улице која води од плавог моста до  укрштања 
са улицом Д.Николића. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  су 
саобраћајнице. 

 ДУП «Срески  расадник»  у Г.Милановцу  (план 
усвојен  18.12.1967.год.  бр.Сл.гл.8/67),  важи  осим  у  делу 
јужно од касарне. 

Јавно  земљиште  обухваћено  планом  су 
саобраћајнице.
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  ДУР  «Милетића  имање»    Велереч  у 
Г.Милановцу  (план  усвојен  31.03.1987.год.бр.Одл.  606 
13/87),  важи  у  делу  саобраћајница  које  су  јавно 
земљиште. 

  ДУП  «Стари  парк»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
28.03.1996.год.бр.Одл.1069/96), важи у целини. 
Јавно  земљиште  обухваћено  планом  је  читава 
парковска површина, саобраћајнице и поток. 

  ДУП  «Блок  33»  у  Г.Милановцу  (план  усвојен 
12.12.1971.год.бр.Сл.гл.68/71),  «Блок  34»  (план  усвојен 
1.11.1972.год.Сл.гл.бр.107/72),  измене и  допуне ДУП    а 
«Блок 34» (усвојене 26.11.1976.год.Сл.гл.бр.107/76), ДУП 
«Блок  35» и ДУП «Блок 36», важе  у делу саобраћајница 
осим  дела  Чесменске  улице  од  Ивичког  потока  до 
Његошеве улице. 

Јавно земљиште обухваћено наведеним плановима су 
улице,  основна  школа  «Момчило  Настасијевић»  са 
игралиштем,  Центар  за  социјални  рад  и  део  Ивичког 
потока. 

Урбанистички  пројекат  «Коштунићи  Б»  (план 
усвојен  23.07.1997.год.бр.Одл.10642/97),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  за  слободне  површине  на 
регулацији ( току реке) – «Брана на Деспотовици» (план 
усвојен 28.03.1996.год.бр.Одл.1069/96), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  «Коштунићи  А»   
погон  ракије  (план  усвојен  22.05.1998.год.бр.Одл.106 
130/98), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  «Коштунићи  Ц»  (план 
усвојен  22.05.1998.год.бр.Одл.106130/98),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  бензинска  станица 
«Млаковац»  (план  усвојен  9.10.1998.год.бр.Одл.106 
155/98), важи у целини. 

Измена  Урбанистичког  пројекта  «Коштунићи 
Ц»  (план  усвојен  9.10.1998.год.бр.Одл.106155/98), 
важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  пословни  комплекс 
инвеститора  Трифуновић  Добросава  (план  усвојен 
30.10.1998.год.бр.Одл.106165/98), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  стамбенопословни 
објекат  инвеститора  Аврамовић  Зорана  (план  усвојен 
29.10.1999.год.бр.Одл.106221/99), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  главна  МРС 
«Млаковац», важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  «Шибан»    Коштунићи 
(план  усвојен 31.03.2000.год.бр.Одл.106223/02),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  936/2  КО 
Брусница  инвеститора  Дамљановић  Љубисава  (план 
усвојен  30.06.2000.год.бр.Одл.106239/00),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  «Стара  железничка 
станица»  (план  усвојен  30.06.2000.год.бр.Одл.106 
239/00), важи у целини. 

Урбанистички пројекат за пословни комплекс «9 
Септембар»  на  КП  бр.  824/23  КО  Велереч  инвеститора 
Ковачевић Мирка (план усвојен  30.06.2000.год.бр.Одл.1 
06239/00), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  1055/3  КО 
Брусница  инвеститора  Михаиловић  Радомира  (план 
усвојен  30.06.2000.год.бр.Одл.106239/00),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  «Занатски  комплекс 
Кланица»    Лозањ  инвеститора  Божовић  Мирослава  и 
Бранка  на  КП  бр.  475/3  КО  Лозањ  (план  усвојен 
30.06.2000.год.бр.Одл.106239/00), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  2200,  2202  и 
2222 КО Коштунићи «Погон за производњу  врећа  (план 
усвојен  30.06.2000.год.бр.Одл.106239/00),  важи  у 
целини. 

Урбанистички пројекат за стамбену зграду на КП 
бр. 131/3 КО Г.Милановац инвеститора Ђоковић Драгана 
(план  усвојен 31.03.2000.год.бр.Одл.106223/00),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  за  занатски  комплекс 
«Поље»    пекара  ,  инвеститора  Михаиловић  Радомира 
(план  усвојен 30.06.2000.год.бр.Одл.106239/00),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  601/10  КО 
Неваде  (план  усвојен  11.11.2002.год.бр.Одл.30106 
348/02), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  стамбени  објекат  на 
КП  бр.  601/11  КО  Неваде  инвеститора  Живановић 
Драгице  (план  усвојен  11.11.2002.год.бр.Одл.30106 
348/02), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  индивидуални 
стамбени  објекат  на  КП  бр.  1594/7,  1600/1  и  део  КП 
1604/1  КО  Велереч  (измена  и  допуна  ДУПа 
«Раскрсница»), (план усвојен 18.03.2002.год.бр.Одл.301 
06292/02), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  359/2  КО 
Г.Милановац  инвеститора  Јоксимовић  Зорана  (план 
усвојен  22.06.2001.год.бр.Одл.30106236/01)  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  936/11  КО 
Брусница  инвеститора  Петровић  Милосава  (план 
усвојен  11.11.2002.год.бр.Одл.30106348/02),  важи  у 
целини. 

Урбанистички пројекат за измену и допуну ДУПа 
«Луњевице» на КП бр. 95/10 КО Луњевица инвеститора 
Бодирога  Петра  (план  усвојен  11.11.2002.год.бр.Одл.3 
0106348/02), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  пословни  комплекс  на 
КП  бр.  128/1  КО  Луњевица  (план  усвојен 
30.10.1998.год.бр.Одл.106165/98), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  стамбени  објекат  на  КП 
бр.  1119/1  КО  Брусница  (план  усвојен 
18.03.2002.год.бр.Одл.30106292/02), важи у целини. 

Урбанистички пројекат за КП бр. 1907/1 КО Прањани 
инвеститора  Матијевић  Богосава  (план  усвојен 
9.11.2001.год.бр.Одл.30106269/01), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  докомплетирање 
грађевинске  парцеле  1604/2  КО  Велереч  инвеститора 
Пауновић Олге (план усвојен 18.03.2002.год.бр.Одл.301 
06292/02), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  пословно  –  стамбени 
објекат на КП бр. 941 КО Велереч инвеститора Петровић 
Дејана  (план  усвојен  1072003.год.бр.Одл.30106 
449/03), важи у целини.
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Урбанистички пројекат  за  ауто – сервис «ТИМ» 
на  КП  бр.  867,  868,  869  КО  Сврачковци  (план  усвојен 
10.02.2003.год.бр.Одл.30106389/03), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  бензинска  пумпа  на  КП 
бр.  584/1,  584/2  КО  Прњавор  (план  усвојен 
22.06.2001.год.бр.Одл.30106236/01), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  бензинску  станицу 
«Трудељ», важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  274/1  КО 
Г.Милановац  (Синђелићева  улица),  (план  усвојен 
22.06.2001.год.бр.Одл.30106236/01), важи у целини. 

Урбанистички пројекат за КП бр. 614/2 и 615 КО 
Г.Милановац  (Хероја  Дражевића  10),  (план  усвојен 
10.02.2003.год.бр.Одл.30106389/03), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  комплекс  «Анђелија 
Мишић»  са  хотелом и  другим  садржајима  (план  усвојен 
8.07.2002.год.бр.Одл.30106324/02), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  КП  бр.  618/6  КО 
Неваде  (план  усвојен 29.10.1999.год.бр.Одл.106221/99), 
важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  стамбено  –  пословни 
комплекс  на  КП  бр.  2375/3  и  2375/7  КО  Рудник  (план 
усвојен  8.07.2002.год.бр.Одл.30106324/02),  важи  у 
целини. 

Урбанистички  пројекат  «Млаковац»  за  КП  бр. 
2378/17  КО  Брусница  (план  усвојен 
11.11.2002.год.бр.Одл.30106348/02), важи у целини. 

Урбанистички пројекат – измена и допуна ДУП 
а «Блока 3» објекат «А» на КП бр. 612/11, 612/12 и 683/3 
КО  Г.Милановац  (план  усвојен  10.02.2003.год.бр.Одл.3 
0106389/03), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  изградњу  објекта 
Т.Ф. централе у насељу Гојна Гора на делу Кп бр. 822/1 
КО  Г.Гора  (план  усвојен  31.03.2000.год.бр.Одл.106 
223/00), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  иградњу  објекта  Т.Ф. 
централе  у  насељу  Гојна  Гора  на  делу  КП  бр.  27/2  КО 
Г.Гора  (план  усвојен  31.03.2000.год.бр.Одл.106223/00), 
важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  изградњу  објекта  Т.Ф. 
централе  у  насељу  Коштунићи  на  делу  КП  бр.  2203/1 
КО  Коштунићи  (план  усвојен 
31.03.2000.год.бр.Одл.106223/00), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  изградњу  објекта 
Т.Ф.  централе  у  насељу  Прањани  на  делу  КП  бр. 
3655/2  КО  Прањани  (план  усвојен  3103 
2000.год.бр.Одл.106223/00), важи у целини. 

Урбанистички  пројекат  за  изградњу  објекта 
Т.Ф. централе у насељу Теочин на делу КП бр. 2617 
КО  Теочин  (план  усвојен  31.03.2000.год.бр.Одл.1 
06223/00), важи у целини. 

Члан 3. 
У складу са Урбанистичким плановима из чл. 2. 

ове Одлуке издаваће се акт о урбанистичким условима из 
чл.    56.  и  57.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
(«Сл.гласник РС» бр. 47/2003). 

Услови  за  прикључење  на  саобраћајну  и 
комуналну  инфраструктуру  и  друге  прописане 
услове  прибављаће  по  службеној  дужности  орган 
надлежан  за  издавање  одобрења  за  изградњу  о 
трошку инвеститора. 

Члан 4. 

Измене  и  допуне  ове  Одлуке  доносиће 
Скупштина  општине  Г.Милановац  по  претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Члан 5. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  Општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

65. 

Na osnovu ~lana 169. Zakona o planirawu i 
izgradwi (”Sl.gl.RS”, br.47/2003) i ~lana 29. i 73. 
Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl.gl.op{tine 
G.Milanovac”, br. 9/99 i 3/2001), Skup{tina op{tina 
Gorwi Milanovac, na sednici odr`anoj 10. novembra 
2003. godine, donela je 

O D L U K U 
O ODRE\IVAWU DELOVA GENERALNOG 

URBANISTI^KOG PLANA ZA NASEQENO MESTO 
GORWI MILANOVAC KOJI SE MOGU PRIMEWIVATI 

DO DONO[EWA NOVOG URBANISTI^KOG PLANA 

^lan 1. 

Ovom Odlukom utvr|uju se delovi GUP-a koji 
nisu u suprotnosti sa Zakonom o planirawu i izgradwi 
(”Sl.gl.RS”,br. 47/2003) odnosno koji se mogu primewivati 
radi izdavawa odobrewa za izgradwu, do dono{ewa 
novog urbanisti~kog plana. 

^lan 2. 

GUP za naseqeno mesto Gorwi Milanovac (plan 
usvojen 6.02.1987. godine broj Odluke 6-06-10/87), va`i 
osim u delovima planiranih sekundarnih saobra}ajnica 
od ukr{tawa 1300 Kaplara i ul. Bra}e Petrovi} do 
planirane Ivi~ke saobra}ajnice, planirana saobra}ajnica 
od raskrsnice ul. Vuka Karaci}a i 1300 Kaplara do ul. 
Cara Du{ana, planirana saobra}ajnica od ul. Dragi{e 
Nikoli}a do ul. Milivoja Milovanovi}a i planirana 
saobra}ajnica od ul. Cara Du{ana do Ibarske magistrale. 

- U delovima sabirnih saobra}ajnica ne va`i 
popre~na veza puta od planirane Ivi~ke saobra}ajnice 
do planiranog produ`etka Takovske ulice, planirane 
saobra}ajnice od kraja ul. Dragana Jevrti}a do ul. 
Ar~ibalda Rajsa, planirani produ`etak od ul. Svete 
Popovi}a do ul. Dragana Jevti}a. 

- U delu specijalne namene - vojni poligon,
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- U delu za{titnog zelenila Vuji}a brdo, 
isto~ni deo Mlakovca, Luwevica-Ra`anik, deo isto~no 
od oblilaznog puta, a severno od DUP-a ”Proleter” do 
DUP - Luwevica i deo obuhva}en DUP-om ”Meridijan” 
(ove prostore neophodno je detaqno razraditi) i 
grani~ni deo GUP-a severno i ju`no od ulice Seqaka 
kwi`evnika, 

- U delu namene za dru{tveni standard ju`no od 
potoka Glogovac, isti~no od M22 do reke Despotovice, 
isto~no od ulice Solunske i isto~no od ulice Kraqice 
Drage u sklopu DUP-a ”Luwevica”. 

Javno zemqi{te u okviru GUP-a bi}e obra|eno u 
posebnoj odluci. 

^lan 3. 

U skladu sa GUP-om iz ~lana 2. ove Odluke 
izdava}e se akt o urbanisti~kim uslovima. 

Uslove za prikqu~ewe na saobra}ajnu i 
komunalnu infrastrukturu i druge propisane uslove 
pribavqa}e po slu`benoj du`nosti organ nadle`an za 
izdavawe odobrewa za izgradwu o tro{ku investitora. 

^lan 4. 

Izmene i dopune ove Odluke donosi}e 
Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac po prethodno 
pribavqenom mi{qewu Komisije za planove. 

^lan 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u Slu`benom glasniku op{tine Gorwi 
Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

66. 

На основу  чл.  168.  став  2.  Закона  о планирању и 
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 47/2003) и члана  чл. 29. и 
73.  Статута  општине  Горњи  Милановац  (  «Сл.гласник 
општине  Г.М.  «  бр.  9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  10.  11. 
2003.године, донела је 

ПРАВИЛНИК 
О ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА У 

ОПШТИНИ  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

Овим  Правилником  утврђују  се  општа  правила 
грађења  на  подручју  Општине  Горњи  Милановац  за 
насеље док се не донесе урбанистички план и за земљиште 
ван насеља док се не донесе просторни или урбанистички 
план са елементима на основу којих се може издати акт о 
урбанистичким условима, односно извод из плана,  а ради 
добијања одобрења за изградњу. 

Општа  правила  грађења  утврђена  овим 
Правилником  примењују  се  и  на  делове  преиспитаних 
урбнистичких  планова  који  нису  у  складу  са  Законом  о 
планирању  и  изградњи  и  одређени  су  Одлуком  о 
преиспитивању  урбанистичких  планова  општине  Горњи 
Милановац,  и  ако  урбанистички  план  нема  довољно 
елемената з спровођење регулације и парцелације. 

Члан 2. 

Овом Одлуком утврђују се правила урбанистичке 
регулације  и  парцелације,  а  која  су  утврђена  по  зонама 
према   специфичностима и потребама насења  у Општини 
Горњи Милановац. 

Члан 3. 

Општи  услови  урбанистичке  регулације  утврђени 
овим Правилником представљају скуп међусобно зависних 
правила  грађења  за  формирање  акта  о  урбанистичким 
условима  и издавања одобрења за изградњу. 

Сви  елементи  урбаниситчке  регулације  и 
парцелације  који  нису  обухваћени  овим  Правилником 
садржани су и примењиваће се у складу са Правилником о 
општим условима  о парцелацији  и изградњи и  садржини, 
условима  и  поступку  издавања  акта  о  урбанистичким 
условима за   објекте  за  које  одобрење  за изградњу издаје 
општинска, односно градска управа ( «Сл.гласник РС» бр. 
75/03) у даљем тексту: Правилник о општим условима. 

Члан 4. 

Површине  намењене  за  изградњу,  према 
специфичном  начину  коришења  деле  се  на  зоне,сходно 
одредбама овом Правилника. 

Члан 5. 

Привремена правила примењиваће се у зонама датим 
у   табели компатибилних намена. 

Степен  или  индекс  изграђености  и  степен  или 
индекс  заузетости  су  појмови  дефинисани  Законом  о 
планирању и изградњи (члан 2. ст. 5 и 6) «Сл.гласник РС» 
бр. 47/03 

Урбанистичке  зоне  дефинисане  су  на  основу 
преовлађујуће  намене.  У  свакој  зони  подразумевају  се  и 
компатибилне  намене.  На  нивоу  појединачних  парцела  у 
оквиру зоне,   намена дефинисана као компатибилна може 
бити доминантна или једина. 

Зона  Тип 
изграђености 

Макс. 
степе 
н 

изгра 
ђенос 
ти 

парце 
ле 

Макс. 
степе 
н 

заузет 
ости 

Начин 
паркирања 

Максим 
ална 

спратнос 
т 

1 
. 

Зона 
градског 
центра 

објекти у 
непрекинутом 
низу,прекинутом 
и самост.обј. 

3,8 у 
посло 
вној 
зони 
3,6 у 
стамбе 
ној 
зони 

70 %  1 ПМ/100 м2 
или 

1 ПМ/1стан, 
посл.јед. 

По+Пр+4 
(посл. 
зона) 

По+Пр+2 
(стамб.зо 

на) 

2 
. 

Зона 
претежно 
колективног 
становања 

објекти у 
непрекинутом 
низу,прекинутом 
и самост.обј. 

2,4  60 %  1ПМ/100 м2 
или 

1пм/1 стан, 
посл.јед. 

По+Пр+4
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3 
. 

Зона 
претежно 
индивидуал. 
становања 

објекти у 
непрекинутом 
низу,прекинутом 
и самост.обј. 

1,0  40 %  1 стамб.јед.  
1 гаражно 
место 

По+Пр+2 

4 
. 

Зона 
приградских 
насеља 

самостални 
објекти  на 
парцели 

0,6  40 %  гаражирање и 
паркирање у 
оквиру грађ.п. 

По+Пр+1 
надзидак 
макс. 1,6 

м 
5 
. 

Сеоске 
зоне 

самостални 
обј. на парцели 

0,6  40 %  до П+1 

6 
. 

Зона 
привредно 
инд. и ком. 
делатности 

1,5  60 %  бр. ПМ 20% 
од бр.запосл. а 
у зависност. 
од намене до 

30 % 
7 
. 

Зона 
зелених 
јавних пов. 

8 
. 

Зона викенд 
кућа за 
одмор 

0,3  20 %  С или 
По+Пр+ 
Пк 
без 
надзитка 

Зона у којој 
није 
дозвољена 
изградња 

1.ЗОНА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА 

Члан 6. 

Степен изграђености  у центру града   максимално 
3,8 у пословној зони, а у стамбеној зони максимално 3,6. 

Члан 7. 

Степен искоришћености максимално 70%. 

Члан 8. 

Тип  изграђености  према  постојећој  ситуацији  на 
парцели  и  суседним  парцелама  може  бити  објекти  у 
непрекинутом  низу,  прекинутом  низу  и  самостални 
објекти на  парцели. 

Положај грађевинске  линије  утврђује  се  у складу 
са постојећом ситуацијом на парцели, суседним парцелама 
и  другим  парцелама  односно  грађевинској  линији  на 
страни улице на којој се објекат налази. 

У  зони  центра  преовлађује  ивична  градња 
(положај  грађевинске  линије  се  поклапа  са  регулационом 
линијом). 

Члан 9. 

Паркирање  и  гаражирање  возила  је  обавезно  у 
оквиру грађевинске парцеле у односу један паркинг на 100 
м2  бруто  грађевинске  површине  или  1  паркинг  место  на 
један  стан  или  једну  пословну  јединицу  уколико  су  стан 
или пословна јединица мањи од 100 м2 бруто површине. 

Гараже  вишепородичних  стамбених  објеката 
планирају  се  у  или  испод  објекта  у  габариту,  подземно 
изван  габарита  објекта  или  надземно  на  грађевинској 
парцели. 

Подземне  гараже  вишепородичних  стамбених 
објеката    који  се  планирају  на  грађевинској  парцели  не 
урачунавају  се    при  утврђивању  индекса  или  степена 
изграђености,  односно  степена  искоришћености 
грађевинске парцеле. 

Приступ  парцели  мора  бити  обезбеђен  пролазом 
или пасажом минималне ширине 2,5м   и висине 3,0 м, за 
путничка и комбинована возила. 

За теретна возила и уколико не постоји могућност 
другог  прилаза  парцели  противпожарног  возила  (објекат 
се  налази  даље  од  25  м  од  коловоза).  Приступ  парцели 
мора бити  обезбеђен пролазом или пасажом мин. ширине 
3,5 м и минималне висине 4,5 м. 

Члан 10. 

Уколико  при  изградњи  објекта  на  парцели  у 
стамбеним  зонама  ,  парцела  није  искоришћена  до 
максималног  степена  изграђености  односно  степена 
заузетости  и  ако  постоје  услови  паркирања,  може  се 
градити  и  други  објекат  до  искоришћења  поменутих 
степена, под условима да су испуњени услови растојања из 
Правилника о општим условима. 

Максимална  спратност  другог  објекта  износи 
приземље + 1 спрат (са или без подрума односно сутерена) 
са  могућношћу  формирања  стамбеног  простора  у  тавану, 
али  није  дозвољена  изградња  мансардних  кровова  и 
формирање поткровља из више нивоа. 

Члан 11. 

Максимална  висина  објеката  у  зони  градског 
центра  је  :  за  зграде  колективног  становања  ПО  +  ПР+4 
спрата  и    подрум или  приземље +  2  спрата  за  породичне 
стамбене објекте. 

2.ЗОНА ПРЕТЕЖНО КОЛЕКТИВНОГ 
СТАНОВАЊА 

Члан 12. 
Степен изграђености максимално 2,4. Овај степен 

изграђености  може  бити  већи  само  у  случају  потребе 
укровљавања  постијећих  објеката  у  функцији  санирања 
равних  кровова  и  претварања  тавана  у  корисни 
простор.Укровљавање  може  бити  класичним  кровом  са 
или без надзитка  (максимално до 1,60 метара висине) или 
мансардним  кровом.Мансардни  кровови  не  смеју  бити 
препуштени ван хоризонталног габарита објекта и не могу 
бити формирана поткровља из више нивоа. 

Члан 13. 

Степен заузетости максимално 60%. 

Члан 14. 
Тип  изграђености  према  постојећој  ситуацији  на 

парцели  и  суседним  парцелама  може  бити  објекти  у 
непрекинутом  низу,  прекинутом  низу,  и  самостални 
објекти на парцели. 

Положај  грађевинске  линије  утврђује  се  у складу 
са постојећом ситуацијом на парцели, суседним парцелама 
и  другим  парцелама,  односно  грађевинској  линији  на 
страни улице на којој се објекат налази. 

Члан 15. 
Паркирање и  гаражирање  возила  је  по  правилу  у 

оквиру грађевинске парцеле у односу један паркинг на 100 
м2 бруто грађевинске површине  или 1 паркинг место на 1 
стан  или  1  пословну  јединицу  уколико  су  стан  или 
пословна  јединица мањи од 100 м2 бруто површине.
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Гараже  вишепородичних  стамбених  објеката 
планирају  се  у  или  испод  објекта  у  габариту,  подземно 
изван  габарита  објекта  или  надземно  на  грађевинској 
парцели. 

Подземне  гараже  вишепородичних  стамбених 
објеката    који  се  планирају  на  грађевинској  парцели  не 
урачунавају  се    при  утврђивању  индекса  или  степена 
изграђености,  односно  степена  искоришћености 
грађевинске парцеле. 

Приступ  парцели  мора  бити  обезбеђен  пролазом 
или пасажом минималне ширине 2,5м   и висине 3,0 м, за 
путничка и комбинована возила. 

За теретна возила и уколико не постоји могућност 
другог  прилаза  парцели  противпожарног  возила  (објекат 
се  налази  даље  од  25  м  од  коловоза).  Приступ  парцели 
мора бити  обезбеђен пролазом или пасажом мин. ширине 
3,5 м и минималне висине 4,5 м. 

Члан 16. 

Уколико  при  изградњи  објекта  на  парцели, 
парцела  није  искоришћена  до  максималног  степена 
изграђености  односно  степена  заузетости  и  ако  постоје 
услови  паркирања,  може  се  градити  и  други  објекат  до 
искоришћења  поменутих  степена,  под  условима  да  су 
испуњени  услови  растојања  из  Правилника  о  општим 
условима. 

Максимална  спратност  објекта  утврдиће  се  у 
зависности  од  могућности  парцеле  и  површине  већ 
изграђеног објекта. 

Члан 17. 

Максимална висина објеката: ПО+ПР+4 спрата. 
У  случају  надзиђивања  постојећих  објеката 

максималне  спратности  П+4  равних  кровова  могуће  је 
надзидати    уз  коришћење  параметара  из  Правилника  о 
општим  условима,  уз  претходно  утврђивање  подобности 
објекта за надзиђивање. 

Вертикална  регулација  и међусобна  одстојања  од 
објеката  одређују  се  према  околностима  на  парцели, 
ширини уличне регулације, одстојањима према постојећим 
објектима  и  према  условима  из  Правилника  о  општим 
условима. 

3.ЗОНА ПРЕТЕЖНО ИНДИВИДУАЛНОГ 
СТАНОВАЊА 

Члан 18. 

Степен изграђености 1,0. 

Члан 19. 

Степен заузетости максимално 40%. 
Минимална  величина  парцеле  према Правилнику 

о општим условима. 

Члан 20. 

Тип  изграђености  према  постојећој  ситуацији  на 
парцели  и  суседним  парцелама  може  бити  објекти  у 

непрекинутом  низу,  прекинутом  низу,  двојни  објекти  и 
самостални објекти на парцели. 

Препоручује  се  да  положај  грађевинске  линије 
удаљи 5 м од регулационе линије, утврђује се у складу са 
постојећом ситуацијом на парцели, суседним парцелама, и 
другим  парцелама  односно  грађвинској  линији  на  страни 
улице на којој се објекат налази. 

Члан 21. 

Паркирање  и  гражирање  возила  предвидети  у 
оквиру  грађвинске  парцеле,  по  критеријуму  1  стамбена 
јединица 1 гаража – 1 паркинг место. 

Изградња  слободно  стојећих  објеката  за 
гаражирање  возила  могућа  је  до  максималног  степена 
изграђености  парцеле  према  Правилнику  о  општим 
условима. 

Члан 22. 

Уколико  при  изградњи  објекта  на  парцели, 
парцела  није  искоришћена  до  максималног  степена 
изграђености  односно  степена  заузетости  и  ако  постоје 
услови  паркирања,  може  се  градити  и  други  објекат  до 
искоришћења  поменутих  степена,  под  условима  да  су 
испуњени  услови  растојања  из  Правилника  о  општим 
условима. 

Члан 23. 

Максимална висина објеката ПО+ПР+2 спрата без 
могућности формирања стамбеног простора на тавану. 

Вертикална  регулација  и  међусобна  одстојања 
објеката одређују се у складу са околностима на парцели, 
ширини уличне регулације, одстојањима према постојећим 
објектима,  и  према  условима  из  Правилника  о  општим 
условима. 

Код интервенције на постојећим објектима који не 
испуњавају неке од услова везаних за неопходна растојања 
од граница парцела и од суседних објеката могуће су мање 
измене  без  промене  габарита  (адаптација,  санација,  као  и 
претварање таванског простора у користан простор). 

Ако се врши радикална реконструкција (доградња, 
надзиђивање и др.)  објекат се мора градити под условима 
који су прописани за изградњу новог објекта. 

4.ЗОНА ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 

Члан 24. 

Степен изграђености максимално 0,6. 

Члан 25. 
Степен заузетости максимално 40%. 
Минимална површина парцеле према Правилнику 

о општим условима о парцелацији и изградњи. 

Члан 26. 

Тип изграђености: самостални објекти на парцели. 
Положај  грађевинске  линије  утврђује  се  у складу 

са постојећом ситуацијом на парцели, суседним парцелама 
и нагибу терена.
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Члан 27. 

Паркирање  и  гаражирање  возила  је  обавезно  у 
оквиру грађевинске парцеле. 

Приступ  парцели  мора  бити  обезбеђен  пролазом 
мин. ширине 2,5 м за путничка и комбинована возила и 3,5 
м  ширине  за  теретна  и  пољопривредна  возила  и  ако  не 
постоји други прилаз парцели за противпожарно воизило. 

Члан 28. 

Уколико  при  изградњи  објекта  на  парцели, 
парцела  није  искоришћена  до  максималног  степена 
изграђености  односно  степена  заузетости  и  ако  постоје 
услови  паркирања  може  се  градити  и  други  објекат  до 
искоришћења  поменутих  степена  а  на  прописаном 
одстојању из Правилника о општима условима. 

Помоћни  објекти  и  гараже  могу  се  градити  на 
парцелама  уз  услов  да  њихови  габарити  улазе  у  обрачун 
степена изграђености и  заузетости и прописана одстојања 
из Правилника о општим условима. 

Члан 29. 

Максимална  висина  објеката  ПО+ПР+1  спрат  са 
могућношћу изградње поткровља. 

Максимална висина надзитка 1,60 м. 
Висинска  регулација  и  међусобна  одстојања 

објеката одређују се у складу са околностима на парцели, 
одстојањима  према  постојећим  објектима  и  према 
условима из Правилника о оштим условима. 

При  реконструкцији  објекта  морају  се  испунити 
услови као и при изградњи новог објекта. 

Члан 30. 

Економски  објекти  постављају се по  условима из 
Правилника  о  општим  условима    и  парцелацији  и 
изградњи. 

5.СЕОСКА  ЗОНА 

Члан 31. 

За  објекте  у  сеоској  зони  до  израде  просторног 
плана  општине  акт  о  урбанистичким условима издавће  се 
на  основу  члана  57.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
(«Сл.гласник  РС»  бр.  47/03)  и  на  основу  члана  42.  47. 
Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи 
(«Сл.гласник РС» бр. 75/03) 

6.ЗОНА ПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И КОМУНЕЛНЕ ЗОНЕ 

Члан 32. 
Изградња  нових  објеката  у  постојећим  зонама  – 

комплексима  не  сме  да  угрожава  функционисање 
изграђених  објеката  и  постојећег  технолошког  процеса 
производње. 

Изградња  на  новим  комплексима,  односно  у 
оквиру  нових  индустријских,  привредних  и  комуналних 
зона мора бити у складу са следећим условима: 

  величина  комплекса  односно  зоне  мора  бити 
усаглашена  са  технолошким  условима  и  потребама 
конкретне  намене  и  усаглашена  са  стандардима  из 
Правилника о општим  условима. 

  сваки  комплекс  и  зона  у  целини  мора  имати 
одговарајућу везу са приступним 

саобраћајницама и  сагласност Министарства  урбанизма и 
грађевина или Општинске управе за путеве. 

Члан 33. 

Степен заузетости максимално 60%. 
Степен изграђености 1,5. 
Минимална  удаљеност  грађевинске  од 

регулационе  линије  у  свему  према  Закону  о  путевима 
(«Сл.гласник РС» бр. 46/91,52/91,53/93,67/93,48/94 и 42/98) 

Члан 34. 

Површина зеленила у комплексу минимално 30%. 
Број  паркинг  места  минимум  20%  од  броја 

запослених, а у зависности од намене комплекса овај број 
мора бити до 30%. 

Члан 35. 

За  објекте  чија  би  изградња  утицала  на  стање 
животне  средине,  мора  се  тражити  израда    претходне 
студије  утицаја  у  складу  са  Правилником  о  анализи 
утицаја  објеката  односно  радова  на  животну  средину 
(«Сл.гласник РС» бр. 61/92). 

7.ЗОНА ЗЕЛЕНИХ  ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 36. 

Под  системом  зелених  јавних  повшина  града 
подразумева  се  умреженост  различитог  типа  зелених 
површина,  паркова,  скверова  и  линијског  зеленила  и 
њихова интеграција са изграђеним градским ткивом. 

Члан 37. 

На  зеленим  јавним  површинама  забрањена  је 
градња  и  постављање  монтажних  објеката  и  урбаног 
мобилијара без одобрења надлежног органа, а постављање 
се  врши  према  Програму  који  утврђује  Скупштина 
општине. 

На осталим зеленим површинама у оквиру ГУПа 
за  насељено  место  Г.Милановац  (заштитно  зеленило  и 
посебне мере заштите), забрањена је градња до доношења 
новог плана. 

У  зони  заштитног  зеленила  и  зони  посебне 
заштите  дозвољена  је  адаптација,  реконструкција  и 
доградња постојећих  стамбених и  економских  објеката    у 
оквиру постојеће грађевинске парцеле.
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8.ЗОНА ВИКЕНД КУЋА ЗА ОДМОР 

Члан 38. 

Степен изграђености 0,3. 
Степен искоришћености 20%. 

Члан 39. 

Највећа дозвољена спратност  објеката  је: сутерен 
или подрум,  приземље и поткровље без надзитка. 

Минимална  међусобна  удаљеност  викенд  кућа  је 
10 м. 

Члан 40. 

Сва  остала  правила  регулације  за  зону  викенд 
кућа  за  одмор  примењивати  из  Правилника  о  општим 
условима  (од  чл.  42.  –  47.),  а  која  се  односе  на  стамбене 
објекте. 

9.ЗОНА У КОЈОЈ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ИЗГРАДЊА 
ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ ПЛАНОВА 

Члан 41. 

Зоне  у  којима  није  дозвољена  изградња  до 
доношења нових планова су: 

  простор предвиђен за колективно становање у 
оквиру  ДУПа  «  Ивице  II»,    простор  који  је 
стављен  ван  снаге  у  оквиру  ДУПа  «Брдо 
мира»,  «17  НОУ  Дивизије»,»Обилазни  пут  – 
река Деспотовиц» и у зонама посебне намене 
(«Ждребан» и «Млаковац»). 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Члан 42. 

Грађевинска  парцела  је  најмања  земљишна 
јединица  на  којој  се  може  градити,  утрврђена 
регулационом  линијом  према  јавном  путу,  границама 
грађевинске  парцеле  према  суседним  парцелама  и 
преломним тачкама одређеним геодетским елементима. 

Члан 43. 

Парцела  се може  делити  до минимума  утврђеног 
применом правила о парцелацији. 

Парцела  се  може  укрупнити,  а  према  планираној 
или  постојећој  изграђености  односно,  планираној  или 
постојећој намени грађевинске парцеле. 

При  формирању  грађевинских  парцела 
максимално уважити постојеће катастарске парцеле. 

Члан 44. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има 
површину  и  облик  коју  омогућава  изградњу  објекта  у 
складу  са  решењима  из  плана,  правилима  о  грађењу  и 
техничким прописима. 

Члан 45. 

Најмања  грађевинска  парцела  за  изградњу  новог 
породичног  стамбеног  објекта  утврђује  се  за  слободно 
стојећи  објекат  300  м2,  двојни  400  (2х200  м2), 
полуатријумски  130 м2,  у  непрекинутом низу  150 м2 и  у 
прекинутом низу 200 м2. 

На  грађевинској  парцели  чија  је  површина  до  10 
%  мања  од  најмање  површине  утврђене  у  ставу  1.  овог 
члана може се Актом о урбанистичким условима утврдити 
изградња породичног стамбеног објекта спратности П + 1 
са  једним  станом,  коефицијента  изграђености  до  0,5  и 
процента изграђености до 30 %. 

Члан 46. 

Најмања  ширина  не  изграђене  грађевинске 
парцеле  за  изградњу новог  породичног  стамбеног  објекта 
утврђује се за слободно стојеће објекте 12,0 м, двојне 16,0 
(2х8,0м), у непрекинутном низу 7,0 м и у прекинутом низу 
12,0 м. 

На грађевинској парцели чија  је ширина до 10 % 
мања  од  најмање  ширине  утврђене  у  ст.  1.  овог  члана, 
може  се  Актом  о  урбанистичким  условима  утврдити 
изградња породичног стамбеног објекта спратности П + 1 
са  једним  станом,  коефицијента  изграђености  до  0,5  и 
процентра изграђености до 30 %. 

Члан 47. 

Најмања  ширина  неизграђене  грађевинске 
парцеле за вишепородичне објекте је 15 м. 

Минимална површина парцеле за вишепородичне 
објекте износи 600 м2. 

Члан 48. 

Најмања  парцела  у  сеоском  насељу  је  400  м2. 
Најмања ширина  фронта  парцеле  у  сеоским  насељима  за 
све врсте изградње износи 15,0 м. 

На  грађевинској  парцели  чија  је  површина  или 
ширина мања од најмање површине или ширине утврђене 
у  ст.  1.  овог  члана,  може  се  Актом  о  урбанистичким 
условима утврдити изградња  објекта спратности до П + 1 
индеска  изграђености  до  0,6  и  процента  искоришћености 
до 40 %. 

Члан 49. 

На  предлог  заинтересованог  лица  и  уз  сагланост 
власника (корисника) земљишта врши се исправка граница 
суседних парцела  у  складу  са  Законом под  условом да  је 
таква  промена  у  складу  са  одредбама  ових  привремених 
правила грађења. 

Члан 50. 

Формирање нових грађевинских парцела могуће је 
израдом  Урбанистичког  пројекта  парцелације  и 
препарцелације  у  оним  деловима  у  којима  постоји 
дефинисана регулација, без могућности промене намене.
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УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА 

Члан 51. 

Регулациона  линија  утврђује  се  у  односу  на 
осовинску  линију  (осовину  јавног  пута)  или  на  граничну 
линију  (кеј,  траса  пруге,  сл.),  и  обележава  се  за  све 
постојеће и планиране саобраћајнице. 

Растојање  између  регулационих  линија  (ширина 
појаса  регулације)  утврђује  се  у  зависности  од  фукције 
ранга  саобраћајнице,  а  најмања  дозвољена ширина појаса 
регулације по врстама улица је: 

 стамбена улица  8,00 м 
 сабирна улица  10,00 м 
 пешачка стаза  1,50 м 
 колски пролаз  5,00 м 
 приватни пролаз  2,50 м 
 саобраћајница у сеоском насељу  8,0 м 

Регулациона  линија  се  обележава  аналитичко 
геодетски за све планиране саобраћајнице у насељу. 

Члан 52. 

Регулациона  линија  и  осовина  јавног  пута  су 
основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже. 

Регулациона  линија  и  осовина  нових 
саобраћајница  утврђују  се  у  односу  на  постојећу 
регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и 
фукционалност саобраћајне мреже. 

Нивелација  саобраћајница  и  других  јавних 
површина  одређује  се  прорачуном  падова  и  попречних  и 
подужних  профила  појаса  регулације.  Утврђене 
аналитичке  координате  (коте  нивелете)  карактеристичких 
тачака  у  плану  нивелације  представљају  основ  за 
утврђивање нивелете регулационих линија као  и  основ  за 
постављање улаза у објекат, уређење осталог простора ван 
појаса регулације. 

Мрежа  инфраструктуре  поставља  се  у  појасу 
регулације.  Минимална  растојања  објеката  од 
инфраструктруре  утврђују  се  на  основу  посебних 
Правилника за поједине врсте инсталација. 

ПОСЕБНА  ПРАВИЛА  ЗА  ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ 
ОБЈЕКАТА 

Члан 53. 

Посебна  правила  за  легализацију  објеката 
примељују  се  за  објекте  пријављене  за  легализацију  у 
законски утврђеном року и то: 

  објекте  изграђене,  односно  реконструисане 
без грађевинске дозволе до 13.05.2003.године, 

  објекте  који  су  изграђени,  односно 
реконструисани  по  основу  привремене 
грађевинске дозволе, 

  објекте  који  су  у  изградњи,  односно 
реконструкцији  одступили  од  издате 
грађевинске дозволе. 

Члан 54. 

За  објекте  чија  је  изграђена  завршена  до 
13.05.2003.године  и  који  су  прикључени  на  постојећу 

инфраструктуру, издаје се Одобрење за изградњу у складу 
са  Законом,  уз  прибављене  сагласности  надлежних 
комуналних предузећа на пројекат изведеног објекта. 

Члан 55. 

За  објекте  чија  изградња  није  завршена  до 
13.05.2003.године,  израђује  се  Акт  о  урбаниситчким 
условима, ради утврђивања услова за наставак изградње и 
прибављања услова за прикључење на инфраструктуру. 

Члан 56. 

Објекат испуњава услове за издавање одобрења за 
изградњу, уколико се не налази у површинама планираним 
за јавне намене (јавне површине и јавни објекти од општег 
интереса,  јавно зеленило, бањсако  рекреативни комплекс, 
гробља,  саобраћајни  објекти  и  површине,  објекти  и 
површине комуналних делатности и инфраструктуре). 

Члан 57. 

Објекат  испуњава  услов за издавање  одобрења  за 
изградњу,  ако  је  његова  намена  у  складу  са  наменом 
утврђеном овом Одлуком. Објекат такође  испуњава услов 
и ако је његова намена компатибилна наведеној намени: 

  комерцијалне намене ужег градског центра, 
  вишепородично становање, 
  породично становање, 
  индустрија, производно услужне делатности и 

комуналне зоне, 
  слободно  зеленило  и  пољопривредне 

површине, 
  спортско рекреативне површине. 

Члан 58. 

Објекат не испуњава услове за добијање одобрења 
за изградњу уколико се налази у постојећим и планираним 
заштитним коридорима саобраћајница. 

Члан 59. 

Објекат не испуњава услове за добијање одобрења 
за изградњу уколико се налази на инфраструктурном воду. 

Објекат  може  добити  одобрење  за  изградњу 
уколико  се  налази  у  заштитном  коридору 
инфраструктурних  водовда,  уколико  прибави  сагласност 
надлежне  комуналне  институције  о  измештању 
инфраструктурног вода или његовом обезбеђивању. 

Члан 60. 

Објекат не испуњава услове за добијање одобрења 
за  изградњу  уколико  се  налази  на  јавним  зеленим 
површинама – склеровима, парковима и сл. 

Члан 61. 

Објекат не испуњава услове за добијање одобрења 
за  изградњу  уколико  је  његова  делатност  штетна  за 
здравље  и  околину,  што  се  утврђује  израдом  детаљне 
анализе утицаја на животну околину.
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Члан 62. 

Објекат испуњава услове за добијање одобрења за 
изградњу  уколико  његова  спратност  не  прелази 
максималну дозвољену спратност за  објекте  такве намене 
предвиђену овим Правилником. 

Члан 63. 
Објекат испуњава услове за добијање одобрења за 

изградњу  уколико  ниједан  део  објекта  и  вертикална 
пројекција  грађевинских  елемената  не  прелази  границу 
грађевинске  парцеле  према  суседним  грађевинским 
парцелама. 

Члан 64. 

Објекат испуњава услове за добијање одобрења за 
изградњу уколико његова удаљеност од суседних објеката 
не ремети приступ противпожарном возилу. 

Члан 65. 

Други  стамбени  објекат  на  парцели  испуњава 
услове  за  добијање  одобрења  за  изградњу,  уколико  је 
удаљење  од  међа  минимум  0,50  м,  а  у  противном  уз 
сагласност  суседа.  Сви  урбанистички  показатељи  за 
одређени  грађевински  реон  су  фексибилнији  за  50  % 
искључиво за потребе легализације. 

Члан 66. 

Измене  и  допуне  овог  правилника  доносиће 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  по  претходно 
прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Члан 67. 

Привремена  правила  грађења  у  Општини  Горњи 
Миланова  ступају  на  снагу  осмог  дана  од  дана 
објављивања  у  Службеном  гласнику  Општине  Горњи 
Милановац. 

Broj: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

67. 

На  основу  чл.  168.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  («Сл.гл.РС»бр.47/03)  и  чл.  29.  и  73.  Статута 
општине  Г.Милановац  («Сл.гл.Општине 
Г.Милановац»бр.9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Г.Милановац  на  седници  одржаној  10.  новембра 
2003.године, донела је 

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

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим  правилником  утврђују  се  привремена 
правила  грађења  и  реконструкција  фиксне 
телекомуникационе  мреже  и  то:  мобилних  централа, 
контролора  безаних  радиостаница,  базни  радиостаница, 
радиорелејних  станица  (у  даљем  тексту:  објекти  за 
смештај  телекомуникационе  опреме),  антена,  антенских 
стубова и антенских носача.

Члан 2. 

Правилником  се  дефинишу  начин  постављања 
објеката  из  члана  1.  овог  Правилника,  ради  издавања 
одобрења за градњу  чл. 88. или пријаве радова по чл. 97. 
Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» бр. 47/03). 

Члан 3. 

У  оквиру  постојећег  објекта  из  чл.  1.  овог 
Правилника,  могуће  је  заменити  телекомуникациону 
опрему  новом  телекомуникационом  опремом  већег 
капацитета. 

Члан 4. 

Привремена  правила  грађења  примењиваће  се  на 
подручју општине Горњи Милановац. 

Члан 5. 

Правилником  се  дефинишу  привремена  правила 
грађења за објекте из чл. 1. овог Правилника. 

Привремена  правила  грађења  дефинишу  се  за 
следеће зоне: 

1.  зона градског центра, 
2.  зона претежно колективног становања, 
3.  зона претежно индивидуалног становања, 
4.  зона приградских насеља, 
5.  сеоска зона, 
6.  зона  привредно  индустријске  делатности  и 

комуналне зоне, 
7.  зона зелених јавних површина, 
8.  зона викен кућа за одмор, 
9.  зона  у  којој  није  дозвољена  изградња  до 

доношења нових планова. 

II ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

Члан 6. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антенских  носача  у  зони 
градског  центра  и  зони  претежно  колективног  становања 
могу се градити у оквиру објеката, на слободном простору 
у оквиру блока или испод јавнох површина.
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Надземни  објекат  за  смештај  телекомуникационе 
опреме може бити монтажни или зидани. 

Објекти из става 1. овог члана у оквиру објеката и 
испод јавних површина могу се градити на основу пријаве 
радова.  Објекти  на  слободном  простору  у  оквиру  блока, 
могу се градит на основу одобрења за градњу. 

Члан 7. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антенских  носача  у  зони 
претежног  индивидуалног  становања  могу  се  градити  у 
оквиру  објеката,  у  зеленим  површинама  или  на  јавној 
површини.

Објекти могу бити приземни или објекти на стубу. 
Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 

зидани 
Објекти  за  смештај  опреме  за  мобилну 

телекомуникациону  мрежу  у  оквиру  објекта  могу  се 
градити  на  основу  пријаве  радова,  а  објекти  на 
грађевинској  парцели  и  на  јавној  површини  могу  се 
градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 8. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
зони  приградског  насеља  могу  се  градити  у  оквиру 
објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини. 

Објекти могу бити приземни или објекти на стубу. 
Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 

зидани. 
Објекти  за  смештај  опреме  за  мобилну 

телекомуникациону  мрежу  у  оквиру  објекта  могу  се 
градити  на  основу  пријаве  радова,  а  објекти  на 
грађевинској  парцели  и  на  јавној  површини  могу  се 
градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 9. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антернских  носача  у  зони 
привредно индустријске деланости и комуналне зоне могу 
се  градити  у  оквиру  комплекса  појединачних  корисника 
или на јавној површини. 

У  оквиру  зоне  објекат  може  се  градити  као 
приземни објекат или објекат на стубу. 

Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 
зидани. 

Објекти  за  смештај  опреме  за  мобилну 
телекомуникациону мрежу  у  објекту,  као  и на  слободном 
простору  у  оквиру  комплекса  појединачног  корисника 
може  се  градити  на  основу  пријаве  радова,  а  објекти  на 
јавној  површини  могу  се  градити  на  основу  одобрења  за 
градњу. 

Члан 10. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антенских  носача  у  зонама 
које  представљају  просторнокултурноисторијску целину 
могу се градити уз одобрења надлежног Завода за заштиту 
споменика културе. 

Објекти  могу  да  се  граде  на  основу  одобрења  за 
градњу. 

Члан 11. 

Објекти  за  смештај  телекомунакационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антенских  носача  у  зони 
зелених  јавних  површина  граде  се  као  подземни  а  у 
изузетним случајевима као приземни објекти. 

Објекти  могу  да  се  граде  на  основу  одобрења  за 
градњу. 

Члан 12. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антенских  носача  у  соској 
зони  могу  се  градити  у  оквиру  објекта  на  грађевинској 
парцели или на јавним површинама. 

Објекти  у  оквиру  насеља  могу  се  градити  као 
приземни или објекти на стубу. 

Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 
зидани. 

Објекат  за  смештај  опреме  за  мобилну 
телекомуникациону  мрежу  у  оквиру  објекта  могу  се 
градити  на  основу  пријаве  радова,  а  објекти  на 
грађевинској  парцели  и  на  јавној  површини  могу  се 
градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 13. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена,  антенских  стубова  и  антенских  носача  у  зони 
викенд кућа за одмор могу се градити у оквиру објекта на 
грађевинској парцели или на јавним површинама. 

Објекат  у  оквиру  насеља  могу  се  градити  као 
приземни или објекти на стубу. 

Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 
зидани. 

Објекат за смештај  опреме за телекомуникациону 
мреже могу се градити на основу одобрења за градњу. 

III ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Члан 14. 

За  постављање  објеката  за  смештај 
телекомуникационе опреме,  антена, антелнских  стубова и 
антенских  носача  у  или  постојећи  објекат,  потребно  је 
прибавити  сагласност  власника,  односно  корисника 
станова или пословног простора. 

За  прислањање  објекта  за  смештај 
телекомунакионе опреме уз постојећи објекат потребно је 
прибавити  салгасност  власника  односно  корисника 
станова или пословног простора чији се прозорски отвори 
налазе  на  страни  зграде  уз  коју  се  поставља 
телекомуникациони објекат. 

Члан 15. 

Надземни  објекат  за  смештај  мобилне 
телекомунакационе  опреме  и  антенских  стубова  са 
антенама поставља  се на комплекс максималне површине 
од 100 м2. 

Комплекс  мора  бити  ограђен  и  око  њега  нема 
заштитне зоне.
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У комплексе се постављају стубови са антенама а 
на  тлу  се  постављају  контејнери  базних  станица. 
Контејнери  базниих  станица  не  могу  да  заузму  више  од 
50% површине комплекса. 

Напајање  електричном  енергијом  вршиће  се  из 
постојеће нисконапонске мреже  1KV. 

Члан 16. 

До објекта за смештај телекомуникационе опреме 
потребно  је  обезбедити  приступни  пут    минималне 
ширине 3 м, до најближе јавне саобраћајнице. 

Слободне  површине  комплекса  морају  се 
озеленити. 

Члан 17. 

Објекат  за  смештај  телекомуникационе  опреме, 
антена, антенских стубова и антенских носача мора имати 
положај  такав  да  не  угрожава  прегледност,  безбедност  и 
сигурсност кретања свих учесника у саобраћају. 

Антене  које  се  постављају  на  фасаде  постојећих 
објеката морају бити  у складу са бојом и архитектонским 
изгледом фасаде. 

Члан 18. 

Приступни  телекомуникациони  водови  (у  даљем 
тексту:  приступни  водови)  за  повезивање  мобилних 
централа  и  базних  радиостаница  граде  се  подземно  на 
целој теритоји општине Горњи Милановац. 

Члан 19. 

Подземни  приступни  водови  и 
телекомуникациона  канализација  гради  се  где  је  ваће 
концентрација  телекомуникационих  водова,  за  две  или 
више телекомуникационих каблова. 

Приступни  водови  мреже  телефоније  могу  да  се 
постављају  и  кроз  заштитне  цеви  и  канализацију  других 
инфраструктурних  система,  ако  то  одговарајући  прописи 
дозвољавају, уз сагласност власника. 

Члан 20. 

Подземни  приступни  водови  и 
телекомуникациона  канализација  постављају  се  испод 
јавних  површина  (тротоарски  простор,  слободне 
површине,  зелене  површине,  пешачке  стазе,  паркинг 
простори и изузетно саобраћајнице) и испод грађевинских 
парцела уз салганост власника, односно корисника. 

Надземни  телекомуникациони  водови  постављају 
се на стубове. 

Стубови се постављају на јавним површинама или 
на  грађевинским  парцелама  уз  сагласност  власника, 
односно корисника. 

Надземни  електроенергетске  мреже  уз  салганост 
власника  (испоручиоца  електричне  енергије),  и  ако  то 
прописи дозвољавају за конкретне  случајеве,  тако што  се 
телекомуникациони  вод  поставља  испод  нисконапонског 
електроенергетског вода. 

IV  ТЕХНИЧКИ  ПРОПИСИ  И  НОРМАТИВИ  ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИСТУПНИХ ВОДОВА 

Члан 21. 

Подземни телекомуникациони каблови полажу се 
у ров ширине 0,4 м на дубини од 0,8   1 м према важећим 
техничким прописима за полагање ТТ каблова у рову. 

Код  приближавања  и  укрштања  ТТ  каблова  са 
осталим  инфраструктурним  објектима  потребно  је 
остварити следеће минималне размаке: 

  са  водоводном  цеви  0,5  м  а  код  паралелног 
вођења 0,6 м; 

  са канализационом цеви код  укрштања 0,5 м, 
а код паралелног вођења 0,5 м; 

  са  електроенергетским  каблом  до  10  KV  код 
укрштања 0,5 м, а код паралалног вођења 1 м; 

  од регулационе линије 0,5 м; 
  од  упоришта електроенергетских водова до 1 

KV 0,8 м. 

Члан 22. 

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

Члан 23. 

Надземни  телекомуникациони  водови  постављају 
се  на  стубове  чији  вертикални  размак  између  наведених 
водова  у  глави  стуба  не  сме  бити  мањи  од  1  м  за  случај 
неизолованих  проводника  електроенергетског  вода, 
односно  0,6  м  за  случај  електроенергетског  вода  са 
излованим  проводницима.  Вертикални  размак  у  средини 
распона мора бити на сигурносној удаљености не мањој од 
0,6 м. 

Нисконапонски  електроенергетски  вод  са 
излованим проводницима и  телекомуникациони  вод могу 
се  поставити  у  истој  хоризонталној  равни  тако  да  размак 
између  њих  мора  бити  најмање  једнак  сигурностној 
удаљености, а најмање износи 0,4 м. 

При  приближавању  и  укрштању 
телекомуникационог  и  нисконапонског  надземног 
електроенергетског  вода  са  излованим  проводницима  на 
истом  стубу  најмањи  ситурности  размак  између  тих 
водова износи 0,2 м. 

Ако  се  уземљење  електроенергетског  и 
телекомуникационог вода врши на истом стубу, земљовод 
телекомуникационог  вода  мора  бити  изловоан  а 
уземљивачи  треба  да  буду  удаљени  један  од  другог 
најмање 3 м. 

Члан 24. 

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

Код  типских  објеката,  због  ограничене 
могућности  обликовања  и  естетског  изгледа,  објекте 
позиционирати  тако  да  се  на  најбољи  начин  уклопе  у 
околни амбијент. 

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

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  «Службеном  гласнику  Општине  Горњи 
Милановац». 

Број: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

68. 

На  основу  чл.  168.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  («Сл.гл.РС»бр.47/03)  и  чл.  29.  и  73.  Статута 
општине  Г.Милановац  («Сл.гл.Општине 
Г.Милановац»бр.9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Г.Милановац  на  седници  одржаној  10.  новембра 
2003.године, донела је 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРИВРЕМЕНИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА 
ФИКСНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

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

Члан 2. 

Правилником  се  дефинишу  начин  постављања 
објеката  из  члана  1.  овог  Правилника,  односно  радио 
релејних  система  (у даљем тексту: РР  системи), изградња 

приступне  мреже  (телекомуникациона  канализација, 
бакарни  каблови,  оптички  каблови),  опрема  у  приступној 
мрежи  (у  даљем  тексту  ACCESS),  опреме  за  бежично 
повезивање  претплатника  на  фиксну  телекомуникациону 
мрежу  (у  даљем  тексту  WLL)  и  КДС  ради  издавања 
одобрења  за  градњу по  чл.  88.  или  пријаве  радова  по  чл. 
97. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» бр. 47/03). 

Члан 3. 

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

Члан 4. 

Привремена  правила  грађења  примењиваће  се  на 
подручју општине Горњи Милановац. 

Члан 5. 

Правилником  се  дефинишу  привремена  правила 
грађења за објекте из чл. 1. овог Правилника. 

Привремена  правила  грађења  дефинишу  се  за 
следеће зоне: 

10.  зона градског центра, 
11.  зона претежно колективног становања, 
12.  зона претежно индивидуалног становања, 
13.  зона приградских насеља, 
14.  сеоска зона, 
15.  зона  привредно  индустријске  делатности  и 

комуналне зоне, 
16.  зона зелених јавних површина, 
17.  зона викенд кућа за одмор, 
18.  зона  у  којој  није  дозвољена  изградња  до 

доношења нових планова. 

II ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

Члан 6. 

Објекти  за  смештај  удаљених  претплатничких 
јединица  ACCESS    опреме,  концентрације  приступне 
мреже,  WLL  опреме  ТЦ,  КДС  опреме  (у  даљем  тексту: 
објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме)  у  зони 
градског  центра  колективне  градње  могу  се  градити  у 
оквиру  објеката,  на  слободном  простору  у  оквиру  блока 
или испод јавних површина. 

У  оквиру  зона  објекти  се  могу  градити  као 
подземни или надземни објекти. 

Надземни  објекат  за  смештај  телекомуникационе 
опреме може бити монтаћни или зидани. 

Објекти из става 1. овог члана у оквиру објеката и 
испод јавних површина могу се градити на основу пријаве 
радова.  Објекти  на  слободном  простору  у  оквиру  блока, 
могу се градит на основу одобрења за градњу. 

Члан 7. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
зони претежног колективног становања могу се градити у
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оквиру објеката, у зеленим површинама или на слободном 
простору у оквиру блока. 

У оквиру блока  ови  објекти могу  да  се граде  као 
подземни или надземни објекти. 

Надземни  објекти  за  смештај  телекомуникационе 
опреме могу бити монтажни или зидани. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
оквиру  објекта  и  подземни  објекти  могу  се  градити  на 
основу пријаве радова, а објекти у зеленим површинама и 
на слободном простору у оквиру блока могу се градити на 
основу одобрења за градњу. 

Члан 8. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
зони претежно индивидуалног становања могу се градити 
у  оквиру  објеката,  на  грађевинској  парцели  или  на  јавној 
површини.

Објекти могу бити приземни или објекти на стубу. 
Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 

зидани. 
Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 

оквиру објекта могу се градити на основу пријаве радова, а 
објекти  на  грађевинској  парцели  и  на  јавној  површини 
могу се градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 9. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
приградским насељима могу се градити у оквиру објеката, 
на грађевинској парцели или на јавној површини. 

Објекти могу бити приземни или објекти на стубу. 
Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 

зидани. 
Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 

оквиру објекта могу се градити на основу пријаве радова, а 
објекти  на  грађевинској  парцели  и  на  јавној  површини 
могу се градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 10. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
зони  привредно  индустријске  делатности  и  комуналне 
зоне  могу  се  градити  у  оквиру  комплекса  појединачних 
корисника,  на  слободном  простору  у  оквиру  комплекса 
појединачних корисника или на јавној површини. 

У  оквиру  зоне  објекат  може  да  се  гради  као 
приземни објекат или објекат на стубу. 

Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 
зидани. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
објекту, као и на слободном простору у оквриу комплекса 
појединачног  корисника  може  се  градити  на  основу 
пријаве  радова,  а  објекти  на  јавној  површини  могу  се 
градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 11. 

Објекти  за  смештај  телекомунакационе  опреме  у 
зонама  које  представљају  просторнокултурноисторијску 
целину могу се градити уз одобрења надлежног Завода за 
заштиту споменика културе. 

Објекти  могу  да  се  граде  на  основу  одобрења  за 
градњу. 

Члан 12. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
зони  зелених  јавних површина граде  се  као  подземни  а  у 
изузетним случајевима као приземни објекти. 

Објекти  се  могу  градити  на  основу  одобрења  за 
градњу. 

Члан 13. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
сеоској  зони  могу  се  градити  у  оквиру  објекта  на 
грађевинској парцели или на јавним површинама. 

Објекат  у  оквиру  насеља  могу  се  градити  као 
приземни или објекти на стубу. 

Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 
зидани. 

Објекат  за  смештај  телекомуникационе  мреже  у 
оквиру објекта могу се градити на основу пријаве радова, а 
објекти  на  грађевинској  парцели  и  на  јавној  површини 
могу се градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 14. 

Објекти  за  смештај  телекомуникационе  опреме  у 
зонама  викен  кућа  за  одмор  могу  се  градити  у  оквиру 
објекта  на  грађевинској  парцели  или  на  јавним 
површинама. 

Објекат  у  оквиру  насеља  могу  се  градити  као 
приземни или објкети на стубу. 

Приземни  објекат  може  бити  монтажни  или 
зидани. 

Објекат  за  смештај  телекомуникационе  опреме 
могу се градити на основу одобрења за градњу. 

III ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Члан 15. 

За  постављање  објеката  за  смештај 
телекомуникационе  опреме  у постојећи  објекат, потребно 
је  прибавити  сагласност  власника,  односно  корисника 
станова или пословног простора. 

За  прислањање  објекта  за  смештај 
телекомунакионе опреме уз постојећи  објекат потребно је 
прибавити  салгасност  власника  односно  корисника 
станова или пословног простора чији се прозорски отвори 
налазе  на  страни  зграде  уз  коју  се  поставља 
телекомуникациони објекат. 

Члан 16. 

Приземни  објекат  за  смештај  телекомуникационе 
је површине до 50 м2. 

Објекат  може  бити  ограђен  ако  је  монтажни  а 
зидани објекти не морају бити ограђени. Око објекта нема 
заштитне зоне. 

Члан 17. 

До објекта за смештај телекомуникационе опреме 
потребно је обезбедити пешачку стазу  минималне ширине 
1,5 м, до најближе јавне саобраћајнице.
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Члан 18. 

Објекат  за  смештај  телекомуникационе  опреме 
мора  имати  положај  такав  да  не  угрожава  прегледност, 
безбедност  и  сигурсност  кретања  свих  учесника  у 
саобраћају. 

Члан 19. 

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

Члан 20. 

Телекомуникациона  канализација  гради  се  где  је 
ваће концентрација телекомуникационих водова. 

Телекомуникациони воводи могу да се постављају 
и  кроз  заштитне  цеви  и  канализацију  других 
инфраструктурних  система,  ако  то  одговарајући  прописи 
дозвољавају, уз сагласност власника. 

Члан 21. 

Подземни  приступни  водови  транспортне, 
приступне, КДС мреже и телекомуникациона канализација 
постављају  се  испод  јавних  површина  (тротоарски 
простор,  слободне  површине,  зелене  површине,  пешачке 
стазе, паркинг простори и изузетно саобраћајнице) и испод 
грађевинских  парцела  уз  салганост  власника,  односно 
корисника. 

Надземни  телекомуникациони  водови  постављају 
се на стубове. 

Стубови се постављају на јавним површинама или 
на  грађевинским  парцелама  уз  сагласност  власника, 
односно корисника. 

Надземни  телекомуникациони  водови  могу  се 
поставити  и  на  стубове  нисконапонске  електроенергетске 
мреже  уз  салганост  власника,  и  ако  то  прописи 
дозвољавају  за  конкретне  случајеве,  тако  што  се 
телекомуникациони  вод  поставља  испод  нисконапонског 
електроенергетског вода. 

IV  ТЕХНИЧКИ  ПРОПИСИ  И  НОРМАТИВИ  ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИСТУПНИХ ВОДОВА 

Члан 22. 

Подземни телекомуникациони каблови полажу се 
у ров ширине 0,4 м на дубини од 0,7   1 м према важећим 
техничким прописима за полагање ТТ каблова у рову. 

Код  приближавања  и  укрштања  ТТ  каблова  са 
осталим  инфраструктурним  објектима  потребно  је 
остварити следеће минималне размаке: 

  са  водоводном  цеви  0,5  м  а  код  паралелног 
вођења 0,6 м; 

  са канализационом цеви код  укрштања 0,5 м, 
а код паралелног вођења 0,5 м; 

  са  електроенергетским  каблом  до  10  KV  код 
укрштања 0,5 м,  а  код паралалног вођења 1,0 
м; 

  од регулационе линије 0,5 м; 
  од  упоришта електроенергетских водова до 1 

KV 0,8 м. 

Члан 23. 

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

Члан 24. 

Надземни  телекомуникациони  водови  постављају 
се  на  стубове  чији  вертикални  размак  између  наведених 
водова  у  глави  стуба  не  сме  бити  мањи  од  1  м  за  случај 
неизолованих  проводника  електроенергетског  вода, 
односно  0,6  м  за  случај  електроенергетског  вода  са 
излованим  проводницима.  Вертикални  размак  у  средини 
распона мора бити на сигурносној удаљености не мањој од 
0,6 м. 

Нисконапонски  електроенергетски  вод  са 
излованим проводницима и  телекомуникациони  вод могу 
се  поставити  у  истој  хоризонталној  равни  тако  да  размак 
између  њих  мора  бити  најмање  једнак  сигурностној 
удаљености, а најмање износи 0,4 м. 

При  приближавању  и  укрштању 
телекомуникационог  и  нисконапонског  надземног 
електроенергетског  вода  са  излованим  проводницима  на 
истом  стубу  најмањи  ситурности  размак  између  тих 
водова износи 0,2 м. 

Ако  се  уземљење  електроенергетског  и 
телекомуникационог вода врши на истом стубу, земљовод 
телекомуникационог  вода  мора  бити  изловоан  а 
уземљивачи  треба  да  буду  удаљени  један  од  другог 
најмање 3 м. 

Члан 25. 

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

Члан 26. 

Код  типских  објеката,  због  ограничене 
могућности  обликовања  и  естетског  изгледа,  објекте 
позиционирати  тако  да  се  на  најбољи  начин  уклопе  у 
околни амбијент. 

Код  зиданих  објеката  избором  фасадних 
материјала,  текстура  и  боја  максимално  се  уклопити  у 
околни амбијент.
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V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  Слубеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

69. 

На  основу  чл.  168.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  («Сл.гл.РС»бр.47/03)  и  чл.  29.  и  73.  Статута 
општине  Г.Милановац  («Сл.гл.Општине 
Г.Милановац»бр.9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Г.Милановац  на  седници  одржаној  10.  новембра 
2003.године, донела је 

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

ТРАНСФОРМАТОРСКИХ 
СТАНИЦА 10/04 kV И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ВОДОВА 1 kV И 10 kV 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим  правилником  утврђују  се  привремена 
правила  грађења,  реконструкције  и  повећања  капацитета 
трасформаторских  станица  10/04  кV  (у  даљем  тексту  ТС 
10/04 кV) и електроенергетских водова 1 кV и 10 кV. 

Члан 2. 

Правила  утврђена  овим  правилником  дефинишу 
начин  постављања  објеката  ТС  10/04  кV  и 
електроенергетских  водова  1  кV и  10  кV,  и  представљају 
основ  за  издавање  одобрења  за  градњу  по  чл.  88.  или 
пријаве радова по чл. 97. Закона о планирању и изградњи 
(«Сл.гл.РС»бр.47/03). 

Члан 3. 

Привремена  правила  грађења  примењују  се  на 
подручју Општине Горњи Милановац. 

Члан 4. 
Правилником  се  дефинишу  привремена  правила 

грађења за ТС 10/04 кV и електроенергетских водова 1 кV 
и 10 кV, за следеће зоне, 

19.  зона градског центра, 

20.  зона претежно колективног становања, 
21.  зона претежно индивидуалног становања, 
22.  зона приградских насеља, 
23.  сеоска зона, 
24.  зона  привредно  индустријске  делатности  и 

комуналне зоне, 
25.  зона зелених јавних површина, 
26.  зона викен кућа за одмор, 
27.  зона  у  којој  није  дозвољена  изградња  до 

доношења нових планова. 

II ОПШТА ПРАВИЛА УРБАНИСТИЧКЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

Члан 5. 

У зони градског центра грађење ТС 10/04 кV могу 
се градити  у  оквиру објекта или на слободном простору у 
оквиру блока. 

У оквиру блока ТС 10/04 кV може се градити као 
подземни или надзмени објекат. 

Надземни  објекат  за  смештај  ТС  10/04  кV  може 
бити монтажни или зидани. 

Објекат из става 1. овог члана у оквиру објекта и 
подземни  могу  се  градити  на  основу  пријаве  радова. 
Објекти  ТС  10/04  кV  на  слободном  простору  у  оквиру 
блока, могу се градити на основу одобрења за градњу. 

Члан 6. 

У зони претежно колективног становања ТС 10/04 
кV  могу  се  градити  у  оквиру  објекта  у  зеленим 
површинама или на слободном простору у оквиру блока. 

У оквиру блока ТС 10/04 kV могу да се граде као 
подземни или надземни објекти. 

Надзмени  објекти  за  смештај  ТС  10/04  кV  могу 
бити монтажни или зидани. 

ТС 10/04 кV у оквиру објекта и подзмени објекти 
могу  се  градити  на  основу  пријаве  радова,  а  објекти  ТС 
10/04 кV у зеленим површинама и на слободном простору 
у  оквиру  блока  могу  се  градти  на  основу  одобрења  за 
градњу. 

Члан 7. 

У  зони  претежно  индивидуалног  становања  ТС 
10/04  кV  могу  се  градити  у  оквиру  објекта,  на 
грађевинској парцели или на јавној површини. 

У оквиру блока ТС 10/04 кV може се градити као 
приземни објекат или стубна трафо станица. 

Приземни  објекта  за  смештај  ТС  10/04  кV  може 
бити монтажни или зидани. 

ТС 10/04 кV у оквиру објекта могу се градити на 
основу  пријаве  радова,  а  објекти  ТС  на  грађевинској 
парцели  и  на  јавној  површини  могу  се  градти  на  основу 
одобрења за градњу. 

Члан 8. 

У  зони  приградског  насеља  ТС 10/04  кV могу  се 
градити у  оквиру објекта, на грађевинској парцели или на 
јавној површини. 

У оквиру блока ТС 10/04 кV може се градити као 
приземни објекат или стубна трафо станица. 

Приземни  објекта  за  смештај  ТС  10/04  кV  може 
бити монтажни или зидани.
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ТС 10/04 кV у оквиру објекта могу се градити на 
основу  пријаве  радова,  а  објекти  ТС  на  грађевинској 
парцели  и на  јавној површини могу  се градити на  основу 
одобрења за градњу. 

Члан 9. 

У сеоским зонама ТС 10/04 кV могу се градити  у 
оквиру  објекта,  на  грађевинској  парцели  или  на  јавној 
површини.

ТС  10/04  кV  може  се  градити  као  приземни 
објекат или стубна трафо станица. 

Приземни  објекта  за  смештај  ТС  10/04  кV  може 
бити монтажни или зидани. 

ТС 10/04 кV у оквиру објекта могу се градити на 
основу  пријаве  радова,  а  објекти  ТС  на  грађевинској 
парцели  и  на  јавној  површини  могу  се  градти  на  основу 
одобрења за градњу. 

Члан 10. 

У  зони  привредно  индустријске  делатности  и 
комуналне  зоне  ТС 10/04 кV могу се градити  у  објекту  у 
оквиру комплекса појединачних корисника, на слободном 
простору у оквиру комплекса појединачних корисника или 
на јавној површини. 

У  оквиру  зоне  ТС 10/04  кV може  се  градити  као 
приземни објекат или стубна трафо станица. 

Приземни  објекта  за  смештај  ТС  10/04  кV  може 
бити монтажни или зидани. 

ТС 10/04 кV у објекту, као на слободном простору 
у  оквиру  компекса  појединачник  корисника  може  се 
градити на  основу пријаве  радова,  а  објекти ТС на  јавној 
површини могу се градти на основу одобрења за градњу. 

Члан 11. 

У  зонама  које  представљају  просторно  – 
културноисторијску целину  ТС 10/04  кVмогу  се  градити 
уз  одобрење  наделжног  Завода  за  заштиту  споменика 
културе. 

ТС 10/04 кV могу да се граде на основу одобрења 
за градњу. 

Члан 12. 
У  зонама  зелених  јавних  површина  ТС  10/04  кV 

граде  се  као  подземни  а  у  изузетним  случајевима  као 
приземни објекти. 

ТС 10/04 кV могу да се граде на основу одобрења 
за градњу. 

Члан 13. 

У зонама викенд кућа за одмор ТС 10/04 кV могу 
се  градити  на  грађевинској  парцели  или  на  јавној 
површини.

ТС  10/04  кV  може  се  градити  као  приземни 
објекат или стубна трафо станица. 

Приземни  објекат  за  смештај  ТС  10/04  кV  може 
бити монтажни или зидани. 

Објекат  ТС  10/04  кV  могу  се  градити  на  основу 
одобрења за градњу. 

Члан 14. 

Зидани или монтажни објекат ТС 10/04 кV  чија је 
површина  до  25  м2,  зависно  од  типа  и  капацитета.  ТС 
10/04 кV се не ограђују и немају заштитну зону. 

Типски монтажни објекат ТС 10/04 кV приказан је 
у графичком делу правила грађења, која су стаставни део 
овог  правилника.  Објекти  се  могу  поставити  на  основу 
пријаве радова. 

Члан 15. 

За ТС 10/04 кV прописан је максимални ниво буке 
од 30 db дању и 35 db ноћу. 

Зидови  ТС  10/04  кV  треба  да  буду  са  уграђеним 
звучноизолационим материјалом који ће ограничити ниво 
буке. 

Због  спречавања  негативног  утицаја  на  животну 
средину  у  случају  хаварија  услед  изливања 
трансформаторског  уља,  потребно  је  испод 
трансформатора изградити каде или јаме за скупљање уља. 

Члан 16. 

До ТС 10/04 кV (подземне, приземне или стубене) 
потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 
2,5 м до најближе јавне саобраћајнице за приступ теретног 
возила. 

Члан 17. 

За  постављање  ТС 10/04  кV  уз  постојећи  објекат 
потребно  је  прибавити  сагласност  власника,  односно 
корисника  станова  или  пословног  простора.  За 
прислањање ТС 10/04 кV уз постојећи објекат потребно је 
прибавити  сагласност  власника,  односно  корисника 
станова  или  пословног  простора  чији  се  прозорски  отвор 
налазе на страни зграде уз кују се поставља ТС. 

Члан 18. 

Уколико се ТС 10/04 кV гради на јавној површини 
у  зони  раскрснице,  њен  положај  мора  бити  такав  да  не 
угрожава прегледност, безбедност и конфор кретања свих 
учесника у саобраћају. 

Члан 19. 

До    ТС  10/04  кV  у  зонама  претежно 
индивидуалног  становања,  зонама  привредно 
индустријских делатности комуналних делатности, зонама 
приградских насеља, селима, зонама викенд кућа за одмор 
могуће  је  изградити  прикључне  1  кV  и  10  кV  –  не 
електроенергетске  водове  у  виду  подземних  и  надземних 
водова,  а  у  зони  градског  центра  и  зони  претежно 
колективног  становања  као  и  зони  која  представља 
просторнокултурноисторијску  целину  и  зонама  зелених 
јавних површина, могуће је прикључене водове изградити 
само у виду подземних електроенергетских водова. 

Члан 20. 

Типске  објекте  позиционирати  тако  да  се  на 
најбољи  начин  уклопе  у  околни  амбијент.  Код  зиданих 
објеката избором фасадних материјала, текстуром и бојом 
максимално се уклопити у околни амбијент. 

Члан 21. 

Подземни електроенергетски водови 1 кV и 10 кV 
полажу  се  испод  јавних  површина  (испод  тротоарског 
простора,  изузетно  испод  коловоза  саобраћајница,  испод
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слободних  површина,  испод  зелених  површина)  и 
грађевинских  парцела,  уз  сагласност  власника,  односно 
корисника. 

Подземни електроенергетски водови 1 кV и 10 кV 
постављају  се  у  ров  минималне  дубине  0,8  м,  ширине  у 
зависности од броја каблова (за један кабл ширине 0,4 м, а 
за  пет  каблова ширине  0,95 м). Каблови  се  полажу благо 
вијугаво због компензације слегања тла 
и  температуре. Каблови  се  полажу  у  слоју  постељице  од 
песка или ситно зрнасте земље дубљине 0,2 м. 

На  свим  местима  где  се  могу  очекивати  већа 
механичка  напрезања  тла  или  постоји  евентуална 
могућност  механичког  оштећења  кабловских  водова, 
електроенергетски  водови  1  кВ  и  10  кВ  полажу  се 
искључиво  кроз  кабловску  канализацију  или  кроз 
заштитне  цеви.  Кабловска  канализација  се  примењује  на 
прелазима  испод  коловоза  ,  улица,  путева,  железничких 
пруга, колских пролаза и др. 

Члан 22. 

Надземни  електроенергетски  водови  постављају 
се на стубове. 

Стубови се постављају на јавним површинама или 
на  грађевинским  парцелама  уз  писану  сагласност 
власника, односно корисника парцеле. 

Члан 23. 

Код  пројектовања  и  изградње  ТС  10/04  кВ  и 
електроенергетских  водова  1  кV  и  10  кV  обавезни  су 
поштовање и примена свих важећих техничких прописа и 
норматива из ове области. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања    у  «Службеном  гласнику  Општине  Горњи 
Милановац». 

Број: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

70. 

На  основу  чл.  168.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  («Сл.гл.РС»бр.47/03)  и  чл.  29.  и  73.  Статута 
општине  Г.Милановац  («Сл.гл.Општине 
Г.Милановац»бр.9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Г.Милановац  на  седници  одржаној    10.  новембра 
2003.године, донела је 

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

ВОДОВОДА И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

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

Члан 2. 

Правилником  правила  грађења,  у  смислу  овог 
Правилника,  представљају  скуп  међусобно  зависних 
елемената  за  формирање  трасе,  међусобног  положаја, 
дубине укопвања, као и других правила за формирање акта 
о  урбанистичким  условима  и  давање  одобрења  за 
изградњу која се примењују и када важећи просторни или 
урбанистички план не садржи те елементе. 

Члан 3. 

Ако  просторни  или  урбанистички  план  није 
доношен, или ако просторни или урбанистички план нема 
довољно  елемената  за  формирање  трасе  у  складу  са 
општим  правилима  урбанистичке  регулације,  актом  о 
урбанистичким  условима  могу  се  утврдити  правила  за 
изградњу водовода и канализације. 

II  ПРИВРЕМЕНА  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 
ХИДРОТЕХНИЧКИX  ИНСТАЛАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 

Члан 4. 

Привремена  правила  грађења  хидротехничких 
инсталација и објеката садрже графичке и текстуални део. 

Члан 5. 
Привремена  правила  грађења  хидротехничких 

инсталација  и  објеката  примењује  се  на  целој  територија 
општине Горњи Милановац. 

ЦЕВИ И ОБЈЕКТИ ВОДОВДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 6. 

Водовод и канализација морају се трасирати тако 
да се: 

  не  угрожавају  постојеће  или  планиране 
објекте,  као  и  планиране  намене  коришћења 
земљишта; 

  подземни  простор  и  грађевинска  површина 
радионално користе; 

  поштују  прописи  који  се  односе  на  друге 
инфраструктуре; 

  води  рачуна  о  геолошким  особинама  тла, 
подземним водама и др. 

Члан 7. 

Водовод  се  трасира  једном  страном  коридора, 
супротном од фекалне канализације, на одстојању 1,0 м од 
ивичњака.
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Атмосферску  канализацију  трасирати  осовином 
коловоза  или  изузетно  због  постојећих  инсталација  или 
попречних  падова  коловоза,  једном  страном  коловоза  на 
одстојању  1,0  м  од  ивичњака,  у  ком  случају  је  фекална 
канализација трасирана осовином. 

Хоризонтално  растојање  између  водоводних  и 
канализационих цеви и зграда, дрвореда и других објеката, 
не сме бити мање од 2,5 м. 

Растојање водовдних цеви од осталих инсталација 
(гасовод,  тепловод,  електро  и  телефонски  каблови)  при 
укрштању не сме бити мање од 0,5 м. 

При  укрштању  тежити  да  водоводне  цеви  буду 
изнад канализационих а испод електричних каблова. 

Полагање  водовода  и  канализације  у  тротоару 
може  се  дозволити  само  изузетно,  уз  документовано 
образложење и са посебним мерама заштите. 

Уколико није могуће траса  у  оквиру регулативе – 
саобраћајнице, водовод или канализацију водити границом 
катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних 
парцела. 

Члан 8. 

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

Члан 9. 

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

Члан 10. 
Миминално  растојање  блиће  ивице  цеви  до 

темеља објекта је 1,5 м. 
Минимално дозвољено растојање при паралелном 

вођењу са другим инсталацијама, износи: 
 међусобно водовод и канализација  0,4 м 
 до гасовода  0,3 м 
 до топловода  0,5 м 
 до електричних каблова  0,5 м 
 до телефонских каблова  0,5 м 

Члан 11. 

Минимални пречник водоводне цеви на одређеној 
локацији одређује ЈКП «17 Септембар», али треба тежити 
да  у  свим  улицама  буде  минимално  =  100  мм  због 
противпожане  заштите  објеката.  Водоводну  мрежу 
градити у прстенастом систему. 

Члан 12. 

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

Члан 13. 

Кроз  ревизионе  шахте  и  друге  објекте 
канализације није дозвољен пролаз водовдних цеви. 

Члан 14. 

Минимални пречник уличне фекалне канализације 
је 0 200 мм, а кућног прикључка 0 150 мм. 

Падови цевовода су према важећим прописима из 
ове  области,  у  складу  са  техничким  прописима  ЈКП  «17 
Септембар». 

Члан 15. 

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

Члан 16. 

Минимални  пречник  атмосферске  уличне 
канализације  је  0  300  мм  а  дубине  и  падови  према 
прописима  из  ове  области,  у  складу  са  техничким 
условима ЈКП «17 Септембар». 

Минимални кућни прикључци износе 0 300 мм. 

Члан 17. 

Избор  материјала  за  изградњу  водоводне  и 
канализационе мреже,  као  и  опрме извршити  уз  услове  и 
салганост ЈКП «17 Септембар». 

Члан 18. 

За  одређивање  атмосферских  вода  са  површина 
улица и  тргова,  постављају  се  сливници  са  таложницима. 
Минимално  растојање  сливника  је  50  –  100  м  за  мале 
падове саобраћајница, односно око 30 м за саобраћајнице 
са великим нагибом. 

Члан 19. 

Уколико су површине асфалта  зауљене  (у  оквиру 
бензинских  станица,  индустријских  локација  и  сл.), 
обавезно  је  предвидети  изградњу сепаратора  уља и масти 
пре  испуштања  атмосферских  вода  или  вода  од  прања 
платоа  у  атмосфеску  канализацију. Димензије  сепаратора 
звисе  од  зауљене  површине  локације  и  утврђују  се  у 
складу са прописима из ове области. 

Члан 20. 

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

Члан 21. 

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

Члан 22. 

Црпне  станице  за  воду  и  за  канализацију 
постављају  се  у  непосредној  близини  саобраћајница,  на 
грађевинској парцели предвиђеној само за те сврхе. 

Габарити црпних стаица одређују се у зависности 
од  протока  садржаја,  капацитета,  типа  и  броја  пумпи.
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Величина  грађевинске  парцеле  за  станице  одређује  се  у 
зависности од зона заштите и обезбеђује се ограђивањем. 

Члан 23. 

Зона  непосредне  заштите  око  резервоара,  црпних 
станица,  инсталација  за  поправак  квалитета  воде,  комора 
за  прекид  притиска  и  дубоко  бушених  бунара,  обухвата 
најмање 10 м од објекта. 

Зона  непосредне  заштите  се  обезбеђује 
ограђивањем и може се користити само као сенокос. 

Члан 24. 

Појас  заштите  око  главних  цевовода  износи 
најмање по 2,5 м од спољне ивице цеви. У појасу заштите 
није дозвољена изградња  објеката, на вршење радњи које 
могу заадити воду или угозити стабилност цевовода. 

Члан 25. 

Уколико   у близини објеката непостоји изграђена 
градска  фекална  канализација,  отпадне  воде  из  објета 
прикључују се у водонепропусне јаме од водонепропусног 
бетона како би се спречило истицање отпадног садржаја у 
подземне воде. 

Учесталост  пражњења  јаме  од  стане  ЈКП  «17 
Септембар», врћи се по потреби а најмање једном у месец 
дана, на основу уговора о одражавању и пражњењу. 

Димензионисање  и  изградња  се  морају  извести  у 
складу са прописима за ову врсту радова. 

Члан 26. 

У  деловима  града  где  постоји  изграђена  фекална 
канализација,  објекти  се  морају  прикључити  на  њу  у 
складу са техничким условим ЈКП «17 Септембар». 

У  наведеним  деловима  града,  забрањује  се 
употреба пољских нужника и септичких јама. 

Члан 27. 

Положај  санитарних  уређаја  (сливници,  нужници 
и  др.)  не  може  бити  испод  коте  нивелете  улица,  ради 
заштите  објеката  од  успора  фекалне  канализације  из 
уличне  мреже.  Изузетно,  може  се  одобрити  прикључење 
наведених  објеката  на  градску  мрежу  феклане 
канализације  уз  услове  заштите  прописане  техничким 
условима ЈКП «17 Септембар». Наведене уређаје уграђује 
корисник  и  они  су  саставни  део  кућних  инсталација  а 
евентуалне  штете  на  објекту  сноси  власник,  односно 
корисник. 

Члан 28. 

Забрањена  је  изградња  објеката  и  сађење  засада 
над разводном мрежом водовода или канализације. 

Власника  непокретности  која  се  налази  испод, 
изнад или поред  комуналних објеката  (водовод, топловод 
сл.),  не може обављати  радова    којима  се  омета  пружање 
комуналних услуга. 

Члан 29. 

Постављањем  подмених  инсталација  водова  и 
канализације  испод  зелених  површина  врши  се  на 

растојању  од  минимално  2,0  м  од  постојећег  засада,  а  уз 
одобрење  општинског  органа  за  раскопавање  и  обавезу 
враћања површине у првобитно стање. 

Члан 30. 

Водомер  се  смешта  у  посебно  изграђен  шахт  и 
мора  испуњавати  прописане  стандарде,  техничке 
нормативе  и  норме  квалитета  које  одређује  ЈКП  «17 
Септембар».  Положајно,  водомерни  шахт  постављати 
максимално 2,0 м од регулационе линије. 

Члан 31. 

Уколико  у  близини  објекта  не  постоји  улична 
атмосферска канализација, прикупљање атмосферске воде 
са  локације  могу  се  упутити  у  отворене  канале  поред 
саобраћајница  или  у  затрављене  површине  у  оквиру 
локације. 

Забрањена је изградња понурућих бунара. 

Члан 32. 

Противпожарна заштита у насељима омогужава се 
изградњом противпожарних хидраната на водовној мрежи. 
Цеви  противпожарне  заштите  су  минималног  пречника 
100  мм  у  прстенастом  систему.  Изузетно  се  дозвољавају 
слепи кракови цеви до 180 м. 

Хидранти пречника 80 мм или 100 мм постављају 
се на максималној удаљености од 80 м, тако да се пожар на 
сваком објекту може гасити најмање са 2 хидранта. 

Удаљеност хидраната од објекта износи најмање 5 
м а највише 80 м 

Члан 33. 

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

Члан 34. 

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

Члан 35. 

За  пројектовање  и  изградњу  хидротехничких 
инсталација ван граница генералног урбаниситчког плана, 
важе  исте  одредбе  као  и  у  градској  зони,  осим  да  се 
положајно  цеви  смештају  у  банкини  (путно  земљиште) 
асфалтирних и  не  асфалтираних путева,  водежи  рачуна  о 
међусобном  одстојању  и  укрштању  са  осталим 
инсталација,а уз сагласност ЈКП «17 Септембар». Уколико 
наведени  услов  није  могуће  остварити,  цеви  постављати 
границом катастарских профила, и писмено одобрење оба 
власника међних парцела. 

Члан 36. 

Код  пројектовања  већих  инфраструктурних 
објеката  (постројења  за  захват  чисте  воде,  постројења  за
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пречишћавање  отпадних  вода,  резервоара,  колектора, 
дистрибутивних  цевовода  и  др.),  неопходно  је  извршити 
констултације са стручном службом ЈКП «17 Септембар». 

Члан 37. 

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

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ 

Члан 38. 

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

Члан 39. 

Пројекте  регулације  река  радити  у  функцији 
заштите обала. 

Члан 40. 

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

Члан 41. 

Грађевинска  линија  објеката  високоградње  од 
ивице регулисаног корита за велику воду је на удаљености 
минимално од 3 м. Дозвољава се изградња саобраћајница, 
приступних  путева,  пешачких  и  бициклистичких  стаза  и 
на  мањој  удаљености  а  у  неким  случајевима  и  по  круни 
одбрамбеног  насипа,  али  уз  претходно  консултације  и 
салганости са ЈКП «17 Септембар». 

Члан 42. 

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

Члан 43. 

Јавне  чесме  на  територији  општине  морају  бити 
урађене а квалитет воде се мора редовно контролисати од 
стране Завода за заштиту здравља. 

Члан 44. 

Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 
објаљивања  у  «Службеном  гласницу  Општине  Горњи 
Милановац». 

Број: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

71. 

На  основу  чл.  168.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  («Сл.гл.РС»бр.47/03)  и  чл.  29.  и  73.  Статута 
општине  Г.Милановац  («Сл.гл.Општине 
Г.Милановац»бр.9/99  и  3/01),  Скупштина  општине 
Г.Милановац  на  седници  одржаној    10.  новембра 
2003.године, донела је 

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

ГАСОВОДА 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

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

Члан 2. 

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

Члан 3. 

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

Члан 4. 

Одредбе овог правилника односе се на: 
  изградњу  гасовода  од  полиетилњнских  цеви  за 

радни притисак до 4 бара, 
  изградњу  гасовода  од  челичних  цеви  за  радни 

притисак до 13 бара. 
Члан 5. 

Саставни  делои  гасовода  су:  мерно  регулационе 
станице,  арматуре,  уређаји  катодне  заштите,  цевоводи, 
телекомуникациона мрежа која служи за потребе гасовода, 
остала  пратећа  опрема  као  и  одређени  простор  дуж 
гасовода. 

II  ОПШТА  ПРАВИЛА  УРБАНИСТИЧКЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

Члан 6. 

Привремена правила за изградњу гасовода садрже 
графичке и текстулани део.
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Члан 7. 

Привремена  правила  за  изградњу  гасовода 
примењују  се  на  целој  територији  општине  Горњи 
Милановац. 

Члан 8. 

Гасовод се мора трасирати тако да: 
  не  угрожава  постојеће  или  планиране  објекте, 

као и планиране намене коришћења земљишта, 
 да се подземни простор и грађевинска површина 

рационално користе, 
  да  се  поштују  прописа  који  се  односе  на  друге 

инфраструктуре, 
  да  се  води  рачуна  о  геолошким  осовинама  тла, 

подземним и питким водама. 

Члан 9. 

Гасовод трасирати уколико је то могуће у зеленом 
појасу  у  оквиру  регулативе  саобраћајнице,  или  у 
тротоарима. 

Полагање гасовода у коловозу се може дозволити 
само  изузетно,  уз  документаовано  образложење  и  са 
посебним мерама заштите. 

Уколико  није  могућа  траса  у  оквиру  регулативе 
саобраћајнице,  гасовод  водити  границом  катастарских 
парцлеа  уз  сагласност  власника,  односно  корисника 
парцела. 

1. III  УСЛОВИ И ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ 
ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ    И    ИЗГРАДЊУ  ГРАДСКОГ 
ГАСОВОДА 

Члан 10. 

Гасовод  се  по  правилу  полаже  испод  земље,  без 
обзира на његову неманеу и притисак гаса. На територији 
индустријских  предузећа  гасовиди  се  по  правилу  воде 
надземно. 

Код  гасовода  укопаних,  минимална  дубина 
укопавања мора бити 0,8 м. На краћим деоницама може се 
дозволити дубина  укопавања мања  од 0,8 м али не испод 
0,6 м. 

Када се гасовод поставља на каменитим теренима 
може се дозволити мања дубина укопавања од предвиђене 
или не плиће од 0,5 м. 

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

Члан 11. 

На  неравним  теренима  (ван  саобраћајница),  на 
којима  постоје  канализ  за  отицање,  јаркови  и  слично, 
потребно је одржати контантан нагиб гасовода. 

Када  се  гасовод  води  паралелно  са  путевима 
вишег  и  нижег  реда,  његово  одстојање  од  спољне  ивице 
одводног  канала,  ножице  усека  или  насипа  мора  бити 
минимално 1,0 м. 

У  изузетним  случајевима  вођење  гасовода  испод 
доводног  канала,  дубина  укопавања  не  сме  бити мања  од 
0,8  м.  У  таквим  случајевима  мора  бити  предвиђено 
повећање  дебљине зида гасовода за 25 % од  прорачунске 

дебљине,  или  уместо  тога  постављање  гасовода  у 
заштитну цев. 

У случајевима када се гасовод не може поставити, 
односно  укопати  на  дубини  прописану  у  предходном 
ставу, дубина укопавања од 0,6 м може се дозволити само 
ако  се  предвиђа  заштита  гасовода  помоћу  цеви,  помоћу 
армирано бетонске плоче или на неки други одговарајући 
начин. 

Члан 12. 

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

Притисак гаса у гасоводу (бар)  Минимално  дозвољено 
растојање (м) 

До   1,05 
1,05 – 7 
7  13 

1,0 
2,0 
3,0 

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

Члан 13. 

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

Укрштање  Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 

Од  гасовода  до  даљинских 
топлодалековода, водовода и канализације 

Од  гасовода  до  нисконапонских  и 
високонапонских  електричних каблова 

Од гасовода  до телефонских каблова 

Од гасовода до водова хемијске индустрије 
и технилошки флуида 

Од гасовода до бензинских пумпи 

Од гасовода и шахтова и канала 

Од гасовода до високог зеленила 

0,2 

0,2 

0,5 

0,3 

2,0 

 

0,2 

 

0,6 

0,3 

1,0 

0,5 

0,6 

5,0 

0,3 

1,5 

Члан 14. 
Минимална дозвољена растојања при укрштању и 

приближавању  гасовода  са  високонапонским  водовима 
износе: 

Минимално дозвољена раздаљина од осе гасовода 
(м) 
Називни напони 

(kV) 
Од осе стуба 

Паралелно вођење 
До темеља 

стуба 
Укрштања 

До 1 
1 – 10 
10 – 35 
>35 

1,0 
5,0 
8,0 
10,0 

1,0 
5,0 
10,0 
10,0
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Члан 15. 

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

Називни напон (кV)  Минимална дозвољена 
разрада 

уградња арматуре (м) 
1 – 35 
>35 

Телефонски водови 

25 
100 
10 

Члан 16. 
Надземно полагање гасовода  дозвољено је само  у 

кругу индустријских предузећа као потрошача. 
Изузетно вођење гасовода може се дозволити ван 

круга  индустријских  предузећа,  по  одобрењу  надлежних 
органа. 

Надземно  полагање  гасовода  пре  улаза  у  мерно 
регулациону  станицу  потрошача,  дозвољено  је  само  у 
изузетним  случајевима  и  то  на  кратким  деоницама,  при 
чему  ти  деловима  гасовода  морају  бити  заштићени  од 
оштећења  услед  аутомобилског  и  колског  саобраћаја  или 
од сличних узрока. 

Обезбеђење  се  изводи  израдом  погодне  ограде 
или  постављањем  гасовода  на  сигурносну  раздаљину  од 
могућег узрока оштећења. 

Члан 17. 

Минимална  висина полагања надземних  гасовода 
до доње ивице гасовода мора бити: 

 на местима пролаза људи  5 м, 
 на местима где нема транспорта и пролаза људи 

0,5 м, 
  на  местима  пролаза  не  елекртификоване 

индустријске  железничке  пруге  –  од  горње  ивице  шине 
5,6 м, 

 на местима електрофикованих индустријских 
железничких пруга 7,1 м. 

Члан 18. 

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

Зграде и објекти  Растојање (м) 
1. Складишта и зграде са производима који  по 
опасностима  од  пожара  спадају  у  више 
категорија 

  гасовод до 7 бара 
  гасовод од 7 – 13 бара 
 

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

  гасовод до 7 бара 
  гасовод од 7 – 13 бара 
 

3. Стамбене пословне зграде 
4. Ближа шина пруге 
5.  Ивични  камен,  ивица  рова  или  подножја 
насипа пута 
6.  Подземне  инсталације 
(водовод,канализација,  цеви  за  топлификацију, 
подземни  блокови  електричних и  телефонских 
каблова),  рачунајући  од  краја  темеља  стуба 
гасовода 

5,0 
10,0 

2,0 
5,0 

2,0 
3,0 
1,5 

1,0 

7.  Ограда  откривеног  електроенергетског 
разводног  постројења  и  трасформаторске 
станице 

8.  Места  испуштања  растопљеног  метала  и 
извора отвореног пламена 

9. Ваздушна линија електричних водовда 

10,0 

10,0 

не мања од висине 
стуба 

електродалековода 
+ 3 м 

Члан 19. 
Вертикална  растојања  између  гасовода  и  других 

цевовода  и  електричних  водова  при  њиховом 
мимоилажењу морају бити: 

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

  до  ваздушних  линија  електричних  водова  при 
највећем угибу ових: 
Напон у (кV) 
До 1  не мање од 1 м 
135  не мање од 3 м 
35110  не мање од 4 м 

Члан 20. 

Угао укрштања електричних водова и гасовода не 
сме  бити  мања  од  30  о.  Није  дозвољено  укрштање 
гасовода  са  електричним  водовима  на  месту  кабловских 
спојница – муфова. Кабловске спојнице морају на местима 
укрштања бити удаљене најмање 2 м. 

При  мимоилажењу  надземних  гасовода  са 
ваздушним  линијама  електричних  водова,  електрични 
водови  морају  да  пролазе  изнад  гасовода,  при  чему  се 
изнад  гасовода  поставља  мрежа,  а  гасовод  се  мора 
уземљити. 

При  одређивању  најмањих  вертикалних  и 
хоризнталних  растојања  између  ваздушних  електричних 
водова и гасовода, ограде која се постављају изнад њих у 
виду  галерије,  решетки  или  платформи  сматрају  се  као 
делови гасовода. 

Члан 21. 

На  надземним  гасоводима  није  дозвољено 
постављање  никаквих  арматура  или  других  уређаја,  на 
растојању  мање  од  10  м  са  обе  стране  места  укрштања 
гасовода са електричним водовима. 

Ако  се  надземни  гасовод  не  обезбеђује 
самокомпензацијом,  морају  се  поставити  компезатори. 
Постављање телескопских кпмезатора није дозвољено. 

Члан 22. 

При  полагању  гасовода  на  стубовима,  затворени 
спојеви морају  бити  удаљени  од  стубова  најмање  300 мм 
код  гасовода  са  пречником до NV 200 и  најмање  500 мм 
код  гасовода  са  пречником  преко  NV  200.  Уздужни 
шавови  се  морају  налазити  изнад  стубова  са  видљиве 
стране. 

На местима где  одваја крак  за потрошаче, морају 
се поставити запорни органи. 

Арматура постављена на гасоводу мора бити лако 
доступна  за ремонт.
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Члан 23. 

Прелази  гасовода  преко  река,  канала  и  других 
водених препрека могу бити подводни и надводни. 

Минимална  растојања  по  хоризонтали  између 
прелаза  гасовода  преко  водених  препрека  и  мостава 
износе: 

Растојање од гасовода до моста 
Карактеристика 
прелаза и мостова 

Узводно од 
моста 

Низводно од 
моста 

Преко  непловних 
река и канала 
Све врсте мостова  20  20 

Члан 24. 

Гасоводи  се  могу  полагати  на  мостовима 
армиранобетонске,  металне  и  камене  конструкције. 
Гасоводи  се  могу  полагати  и  на  бранама  и  другим 
хидротехничким објектима,  уколико  се  добије  сагласност 
од организације у чијој се надлежности објекат налази. 

Гасоводи  који  се  полажу  на  мостовима  морају 
бити  изведени  од  челичних  бешавних  цеви  за  пречнике 
мање од NV 300, а од шавних цеви за пречнике веће од NV 
300, с тим да се обезбеди одговарајућа компензација. 

Гасоводи  који  се  вешају  за  констукцију  моста, 
морају  бити  постављени  тако,  да  искључи  могућност 
нагомилавања  гаса  у  конструкцији  моста  (  у  случају 
испуштања гаса). 

Гасоводи постављени преко металних и армирано 
бетонских  мостова,  брана  и  других  хидротехничких 
објеката,  морају  бити  електрично  изоловани  од металних 
делова тих објеката. 

2.  УКРШТАЊЕ  И  ПАРАЛЕЛНА  ВОЂЕЊА 
ГАСОВОДА  СА  ЖЕЛЕЗНИЧКИМ  ПРУГАМА  И 
ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

Члан 25. 

Укрштање  се  изводи  тако  да  не  угрожава, 
оштећује  или  функционално  омета  већ  постојеће  објекте 
са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој 
непосредној близини. 

За укрштање гасовода са железничком пругом или 
јавним  путем  потребна  је  сагласност  одговарајуће 
организације. 

Када  се  гасовод  поставља  испод  јавних  путева  и 
када  се  укршта  са  јавним  путевима  и  железничким 
пругама,  исти  мора  бити  заштићен  (заштитна  цев, 
бетонски  канал,  бетонска  плоча  или  друга  одговарајућа 
заштита). 

Члан 26. 

При  укрштању гасовода са железничким пругама, 
гасовод се по правилу води под углом од 90 о у односу на 
осу колосека.  Изузетно тај угао се може смањити до угла 
од 75 о , уз документаовано образложење. 

При  укрштању  гасовода  са  јавним  путевима 
гасовод се по правилу води под углом од 90 о у односу на 
осу  јавног  пута.  Уколико  то  није  могуће  извести, 
дозвољена  су  одступања  до  угла  од  60  о.  Укрштање 
гасовода са  јавним путам под  углом мањим од  60 о може 

се  дозволити  само  изузетно  уз  документовано 
образложење. 

Члан 27. 

Минимална  дубина  укопавања  гасовода  при 
укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући 
од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага. 

Није  озвољено  укрштање  гасовода  са 
железничком пругом испод скретнице и раскрснице. 

Минимална раздаљина од наведених места износи 
10 м. 

Минимална  дубина  укопавања  гасовода  при 
укрштању  са  јавним  путевима  или  изузетно  при  вођењу 
испод  коловозне  површине,  мора  се  одредити  према 
дебљини  коловозне  конструкције  и  саобраћајном 
оптерећењу,  а  да  осигура  «заштитни  слој»  између 
коловозне  конструкције  и  заштитне  цеви  или  горње 
површине  бетонске  плоче  канала  дебљине  0.3  –  0.5  м  (у 
зависности од категорије саобраћајнице). 

IV. МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ 

Члан 28. 

Регулација и снижење притиска гаса са вредности 
притиска који влада у гасоводу, на жељену вредност   која 
омогућава   његово  коришћење  код  појединих потрошача, 
обавља  се  у  мернорегулационим  станицама  (  у  даљем 
тексту: МРС). 

У  зависности  од  висине  притиска  гаса  на  улазу, 
МРС се дели на две групе: 

 МРС са улазним притиском од 7 бара 
 МРС са улазним притиском од 7 – 13 бара. 

Члан 29. 

МРС се по правилу смештају у посебно грађеним 
зградама или металним орманима на посебним темељима, 
на растојањима од објеката и других инфраструктура, која 
износе: 

Улазни 
притисак у 
МРС (бар) 

До зграда 
и других 
објеката 

До 
железничких 
пруга (ближа 

шина) 

До 
надзмених 
електроводо 

ва 
До 7  10  10  1,5 пута 

висина стуба 

Члан 30. 

МРС  са  улазним  притиском  до  7  бара  могу  се 
инсталирати  у  круг  индустирјског  потршача  у  дозиданим 
просторијама  до  зграде  у  којима  се  налазе  незапаљиви 
материјали. 

МРС са  улазним притиском од 7 до  13 бара могу 
се поставити у дозиданим просторијама зграда, у којима се 
због  технилогије  производње  захтева  коришћење  гаса  са 
притиском изнад 7 бара. 

У  кругу  индустријског  предузећа  МРС  се  могу 
поставити и на отвореном простору, у ком случају се мора 
поставити  ограда,  као  и  надстрешница  ради  заштите 
уређаја МРС од атмосферског утицаја.
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Овако постављене МРС морају задовољити услове 
сигурносних  удаљења  од  осталих  објеката  и  структура 
наведених у чл. 29. овог правилника. 

Члан 31. 

Код  топлана  и  енергана  смештених  у  посебним 
зграда,  дозвољава  се  поставњање  МРС  са  улазним 
притисцима до 7  бара  у просторијама  које су сазидане до 
ових зграда. 

Члан 32. 

Простор  на  коме  се  подиже  МРС  мора  бити 
ограђен металномрежом или неком другом врстом ограде. 

Ограда мора испуњавати следеће услове: 
  између  ограде  и  спољних  зидова  МРС  мора 

постојати заштитна зона од најмање 2 м; ограда не 
сме бити нижа од 1,5 м, 

  улаз  у  МРС  као  и  у  ограђен  простор  мора  бити 
обезбеђен  вратима  која  се  отварају  на  спољну 
страну,  чије  су  димензије  најмање  0,8  х  2,0  м,  са 
бравом коа се не закључава аутоматски, 

  уколико  је  опрема МРС  постављена  на  отвореном 
простору  најмање  растојање  између  опреме  и 
ограде мора бити 10 м. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 
објаљивања  у  «Службеном  гласницу  Општине  Горњи 
Милановац». 

Број: 30106490/2003 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

72. 

На основу чл. 80. ст. 1. тач. 2. Закона о локалној 
самоуправи Републике Србије  («Сл.гл.РС»бр. 49/99), чл. 
54. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»бр.47/03), 
чл.  29.  и  73.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(«Сл.гл.Општине  Г.Милановац»бр.9/99  и  3/2001) 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  је  на  седници 
одржаној 10. новембра 2003.године донеле је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА КП БР. 901/11 КО НЕВАДЕ ИНВЕСТИТОРА 

ДОГАНЏИЋ СЛАВИШЕ ИЗ ПЕЋИ 

Члан 1. 
Усваја  се  план  детаљне  регулације  за  КП  бр. 

901/11  КО  Неваде,  инвеститора  Доганџић  Славише  из 
Пећи. 

Планом детаљне регулације из претходног става 
утврђују  се:  намена  површина,  услови  за  изградњу 
стамбеног  објекта  (са  пословним  простор  или 
радионицом  и  сутерен  по  жељи  инвеститора),  партерно 
уређење  парцеле,  начин  спровођења  плана  детаљне 
регулације  као  и  услови  за  прикључак  на 
инфраструктурну мрежу. 

Члан 2. 

Парцела  за  коју  се  приступа  изгради  плана 
детаљне  регулације  је  величине  10,11  ара  по  култури 
ливада четврте класе. 

Парцела  се  са  северне  стране,  западне  и  јужне 
стране граничи са КП 901/2 КО Неваде и кроз ту парцелу 
је  утврђено право  службености, а са источне  се  граничи 
са КП бр. 965/6 и 965/1 КО Неваде. 

Члан 3. 

Парцела за коју се приступа изгради плана детаљне 
регулације је потупно не изграђена формирана за потребе 
изградње  објекта.  На  парцели  је  ГУПом  предвиђена 
изградња  стамбеног  објекта,  а  по  жељи  инвеститора 
могуће  је  предвидети  и  пословни  простор  (услужне 
делатности) у габариту стамбеног објекта. 

Члан 4. 

Саставни  део  плана  детаљне  регулације 
представљају  све  потребне  сагласности  за  израду  и 
усвајање плана детаљне регулације, а за ову врсту плана. 

Члан 5. 

Елаборат  плана  детаљне  регулације  поред 
текстуалног образложења садржи графичке прилоге и то: 

  изграду из ГУПа. 
  ажурирана  геодетска подлога  са  бројем 

катастарске парцеле, 
  снимљена  ситуација  са  постојећим 

објектима  са  вертикалном  и 
хоризонталном представом, 

  план нивелације и регулације, 
  план саобраћајног решења, 
  план електро и ПТТ мреже, 
  план ВиК, 
  план  партерног  уређења  за 

озелењавањем, 
  план изградње објеката, 
  план парцелације. 

Све  горе  наведене  планове  у  плану  детаљне 
регулације урађене су  у Р = 1:500. 

Члан 6. 

Стручне  и  административне  послове  у  вези  са 
припремањем,  израдом  и  спровођењем  плана  детаљне 
регулације  праћене су од стране  Одељење за урбанизам 
и комунално стамбене послове.
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Члан 7. 

Финансирање  плана  детаљне  регулације  за  КП 
бр. 901/11 КО Неваде извршено  је на терет  инвеститора 
Доганџић Славише из Пећи. 

Члан 8. 

Елаборат  плана детаљне  регулације  урађен  је    у 
три  примерка,  а  након    усвајања  предлога  плана  биће 
запечаћен жигом Скупштине општине Горњи Милановац 
и оверен потписом председника СО Г.Милановац. 

Члан 9. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине 
Г.Милановац. 

Број: 30106490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M.Prodanovi},s.r. 

73. 

Na osnovu ~lana 8. stav 5. Odluke o osnivawu JP 
za informisawe ”Takovske novine” Gorwi Milanovac 
(”Sl.gl.op{tine G.Milanovac”, br. 7/98) i ~lana 29. i 73. 
Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl.gl.op{tine 
G.Milanovac”,br. 9/99 i 3/2001), Skup{tina op{tine 
Gorwi Milanovac, na sednici odr`anoj 10. novembra 
2003. godine, donela je 

R E [ E W E 

1. RADOVANU KARAULI]U iz Gorweg 
Milanovca, prestaje du`nost glavnog i odgovornog 
urednika Televizije  Gorwi Milanovac sa danom 10. 
novembrom 2003. godine, zbog podnete ostavke. 

2. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 

op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

74. 

Na osnovu ~lana 20. Zakona o javnim slu`bama 
(”Sl.gl.RS”, br. 42/91 i 71/94) i ~lana 29. i 73. Statuta 
op{tine Gorwi Milanovac (”Sl.gl.op{tine 
G.Milanovac”,br. 9/99 i 3/2001), Skup{tina op{tine 
Gorwi Milanovac, na sednici odr`anoj 10. novembra 
2003. godine, donela je 

R E [ E W E 

1. RADOSLAVU VUKA[INOVI]U iz Gorweg 
Milanovca, prestaje du`nost ~lana u Upravnom odboru 
Javnog preduze}a za informisawe ”Takovske novine” 
Gorwi Milanovac sa danom 10. novembrom 2003. godine, 
zbog podnete ostavke. 

2. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

75. 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o sredwoj {koli (”Sl.glasnik 
RS”,br.23/02) i ~lana 73. Statuta op{tine G.Milanovac, 
(”Sl.glasnik op{tine G.M”,br.9/99 i 3/01) Skup{tina 
op{tine G.Milanovac na sednici odr`anoj 10. novembra 
2003.godine, donela je 

R E [ E W E 

1. RADOSLAVU VUKA[INOVI]U, privatniku iz 
G.Milanovca, prestaje du`nost ~lanstva u [kolskom 
odboru Ekonomsko-trgova~ke {kole ”Kwaz Milo{” Gorwi 
Milanovac, sa danom 10. novembrom 2003. godine,  zbog 
podnete ostavke. 

2. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

76. 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o osnovnoj {koli (”Sl.glasnik 
RS”,br.22/02) i ~lana 73. Statuta op{tine G.Milanovac, 
(”Sl.glasnik op{tine G.M”,br.9/99 i 3/01) Skup{tina 
op{tine G.Milanovac na sednici odr`anoj 10. novembra 
2003.godine, donela je 

R E [ E W E 

1. OLIVERI \OR\EVI], profesoru fizi~ke 
kulture iz G.Milanovca, prestaje du`nost ~lanstva u 
[kolskom odboru Osnovne {kole ”Sveti Sava” Gorwi 
Milanovac, sa danom 10. novembrom 2003. godine, zbog 
podnete ostavke.
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2. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi}.s.r. 

77. 

Na osnovu ~lana 96. stav 9. Zakona o 
radiodifuziji (”Sl.gl.RS„,br. 42/2002), ~lana 12. Zakona o 
javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa (”Sl.gl.RS”, br. 25/2000 i 25/2002), ~lana 15. 
Statuta JP za informisawe ”Takovske novine” i ~lana 
29. i 73. Statuta op{tine Gorwi Milanovac 
(”Sl.gl.op{tine G.Milanovac”, br. 9/99 i 3/2001), 
Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac, na sednici 
odr`anoj 10. novembra 2003. godine, donela je 

R E [ E W E 
O RAZRE[EWU ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG 

PREDUZE]A ZA INFORMISAWE ”TAKOVSKE NOVINE” 
GORWI MILANOVAC 

1. RAZRE[AVA SE Radovan Rovinac iz Gorweg 
Milanovca, du`nosti  ~lana Upravnog odbora  Javnog 
preduze}a za informisawe ”Takovske novine” Gorwi 
Milanovac, sa danom 10. novembrom 2003. godine. 

2. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi}.s.r. 

78. 

Na osnovu ~lana 96. stav 9. Zakona o 
radiodifuziji (”Sl.gl.RS„,br. 42/2002), ~lana 12. Zakona o 
javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa (”Sl.gl.RS”, br. 25/2000 i 25/2002), ~lana 15. 
Statuta JP za informisawe ”Takovske novine” i ~lana 
29. i 73. Statuta op{tine Gorwi Milanovac 
(”Sl.gl.op{tine G.Milanovac”, br. 9/99 i 3/2001), 
Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac, na sednici 
odr`anoj 10. novembra 2003. godine, donela je 

R E [ E W E 
O RAZRE[EWU ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG 

PREDUZE]A ZA INFORMISAWE ”TAKOVSKE NOVINE” 
GORWI MILANOVAC 

1. RAZRE[AVA SE Vladan Vujovi}, iz Gorweg 
Milanovca, du`nosti ~lana  Upravnog odbora  Javnog 
preduze}a za informisawe ”Takovske novine” Gorwi 
Milanovac, sa danom 10. novembrom 2003. godine. 

2. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r. 

79. 

Na osnovu  ~lana 12. Zakona o javnim 
preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa 
(”Sl.gl.RS”, br. 25/2000 i 25/2002), ~lana 15. Statuta JP 
za informisawe ”Takovske novine” i ~lana 29. i 73. 
Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl.gl.op{tine 
G.Milanovac”, br. 9/99 i 3/2001), Skup{tina op{tine 
Gorwi Milanovac, na sednici odr`anoj 10. novembra 
2003. godine, donela je 

R E [ E W E 
O IMENOVAWU PREDSEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG 

ODBORA JAVNOG PREDUZE]A ZA INFORMISAWE 
”TAKOVSKE NOVINE” GORWI MILANOVAC 

I.  U Upravni odbor Javnog preduze}a za 
informisawe ”Takovske novine” u Gorwem Milanovcu 
imenuju se i to: 

- Za predsednika 
MIROSLAV JOVI^I], tehnolog iz Gorweg 

Milanovca, 

- Za ~lanove 
1. RU@ICA ZE^EVI]-PANTI], politikolog iz 

G.Milanovca, 
2. VIOLETA RADOVI], profesor srpskog jezika 

i kwi`evnosti iz G.Milanovca, 
3. ZORAN RANKOVI],  radnik JP za 

informisawe ”Takovske novine”, iz G. Milanovca 

II. Re{ewe objaviti u Slu`benom glasniku 
op{tine Gorwi Milanovac. 

Broj: 3-01-06-490/2003 

SKUP[TINA OP[TINE GORWI MILANOVAC 

PREDSEDNIK 
Milutin M. Prodanovi},s.r.
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