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1.
На основу члана 93, члана 95. и члана 100. Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС број 135/04), члана 57. и 73.
Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине ((Службени гласник РС број 36/09), члана 64, 65, 66 и 67. Закона о буџетском
систему (Службени гласник РС број 54/09, 73/10 и 101/10 ) и члана 15. и 60. Статута општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број
6/08 и 6/10 ), Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној 7. 10. 2011. године , доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђује се начин коришћења средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине који су током 2011 године
планирани у буџетским приходима.
II
Средства у буџетском Фонду за заштиту животне средине општине Ариље, која по планираним приходима буџета, у складу са чланом
92. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), износе 2.000.000,00 динара, у целости ће бити коришћена као
учешће општине Ариље у финансирању изградње Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ Ужице, на основу Уговора о оснивању, изградњи и
коришћењу Регионалне санитарне депоније „Дубоко“ , број 10-352-55/2005, чији потписник је и општина Ариље.
III
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном гласнику Општине Ариље″.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 400 - 228/2011 7.10.2011. године,
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић

2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 54/11), члана 60. Статута општине Ариље
(„Службени гласник општине Ариље“ бр. 6/08 и 6/10), члана 137. а у вези са чланом 113. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник
РС", бр. 125/04), и Уговора о оснивању Иновационог центра за пољопривреду Ариље број 3289/06 закљученог дана 12. 12. 2006. године,
Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној дана 7. 10 2011. годинe донело је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ КАПИТАЛА ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ АРИЉЕ
Члан 1.
Повећава се новчани капитал Иновационог центра за пољопривреду доо. Ариље за износ од 250 € у динарској противвредности евра по
средњем курсу Народне банке Србије, важећем на дан уплате у друштво и неновчани капитал за износ од 22.000 € у динарској противвредности
евра по средњем курсу Народне банке Србије, важећем на дан уноса у друштво.
Неновчани капитал се састоји од опреме за лабораторију и агрометеоролошку службу и то:
Р.б.
Назив
Вредност ЕУР
Година набавке
1.
Калциметар по Шајблеру
60,00
2007
2.
Водено купатило
400,00
2007
3.
Поклопац, концентрични прстенови
66,00
2007
4.
Лабораторијски сто са судопером
900,00
2007
5.
Лабораторијски радни сто
475,00
2007
6.
Ста за аналитичку вагу
622,00
2007
7.
Лабораторијски дигестор
2.290,00
2007
8.
Грејно тело
725,00
2007
9.
Пламени фотометар
2.300,00
2007
10.
Ваздушни компресор
357,00
2007
11.
Сепаратор влаге
100,00
2007
12.
Сушница универзална
1.060,00
2007
13.
Фотометар
1.526,00
2007
14.
Мултипараметарски апарат
763,00
2007
15.
Аналитичка вага
916,00
2007
16.
Техничка вага
477,00
2007
17.
Уређај за чисту воду
1.100,00
2007
18.
Ротирајући миксер
1.863,00
2007
19.
Метеоролошке станице
5.000,00
2007
20.
Софтвер Бахус
1.000,00
2007
УКУПНО:
22.000,00

Члан 2.
Повећање капитала Иновационог центра за пољопривреду доо. Ариље ће бити извршено након усвајања одлуке од стране Скупштине
Иновационог центра за пољопривреду.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се „Службени гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНЕ АРИЉЕ
- Општинско веће 01 број 320-20/2011, 7. 10. 2011. године
Председницa Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић
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3.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11), члана 60. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10), а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС»
број 62/06) и чланом 5. Закона о порезу на имовину («Службени гласник РС» број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09), Општинско веће
општине Ариље, на седници одржаној 7. 10. 2011. године, разматрало је Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности, и донело

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ
НЕПОКРЕТНОСТИ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утврђивању тржишне вредности непокретности коју је донела Општинска управа општине Ариље под
бројем 436-6/2011 дана 6. 10. 2011. године.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинско веће
01 број 436-6/2011, 7. 10. 2011. године
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић

4.
На основу члана 28. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 60. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Општинско веће општине
Ариље, на седници одржаној 7. 10. 2011. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА АРИЉЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени услуга Дечјег вртића Ариље коју је донео Управни одбор Дечјег вртића под бројем 83/09, на
седници одржаној 15. 9. 2011. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНЕ АРИЉЕ
- Општинско веће 01 број 022-17/11, 7. 10. 2011. године
Председницa Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић

5.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 54/11) и члана 54. Статута општине Ариље
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Општинско веће општине Ариље дана 7. 10. 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
I
Образује се Тим за израду програмског буџета Општине Ариље, у саставу:
руководилац Тима:
- Љиљана Димитријевић
чланови Тима:
- Радован Јаковљевић
- Слава Ћирјаковић
- Вуле Миливојевић
- Милан Петровић
- Мира Перишић
- Радул Станић
II
Решење објавити у "Службеном гласнику оптшине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Општинско веће 01 број 112-33/2011, 7. 10. 2011. године
Председница Општинског већа,
др Мирјана Авакумовић
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6.
На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи«Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11), члана 39. тачка 10. Статута
општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 8/10) и члана 23. Пословника Скупштине општине Ариље(«Службени гласник
општине Ариље» број 6/08) Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21.10. 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
I
КОНСТАТУЈЕ СЕ да др Мому Плазинчићу из Ариља, престаје функција председника Скупштине општине Ариље, због поднете
оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Др Момо Плазинчић поднео је писану оставку на функцију председника Скупштине општине Ариље, из разлога што одлази на
једногодишње стручно усавршавање у иностранство – Норвешку.
Одредио је да га због спречености да обавља своју дужност у времену од 15. августа 2011. године до избора новог председника
Скупштине замењује Ниша Булатовић, заменик председника Скупштине општине.
Према члану 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи и члана 39. тачка 10. Статута општине Ариље, Скупштина општине бира и
разрешава председника Скупштине.
Чланом 23. Пословника Скупштине општине Ариље, прописано је да се о поднетој оставци председника Скупштине општине не отвара
расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције председника само констатује.
Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-26/2011, 21.10.2011. године
Заменик председника Скупштине општине,
Ниша Булатовић

7.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10), Скупштина
општине Ариље, на седници одржаној 21.10. 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да др Мому Плазинчићу из Ариља, са Изборне листе Група грађана “Сви за Ариље” - др Момо Плазинчић, престаје
мандат одборника у Скупштини општине Ариље, због поднете оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».
Образложење
Др Момо Плазинчић је 5.8.2011. године , поднео писану оставку на функцију одборника Скупштине Ариље, из разлога што одлази на
једногодишње стручно усавршавање у иностранство – Норвешку.
Именовани је изабран за одборника у Скупштину општине Ариље на изборима одржаним 11.5.2008. године, са Изборне листе Група
грађана “Сви за Ариље” - др Момо Плазинчић.
Према члану 46. Закона о локалним изборима одборнику престаје мандат, пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке.
Скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Са свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења допуштена је жалба Управном суду у Београду, у року од 48 сати од дана доношења решења.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-26/2011, 21. 10. 2011. године
Заменик председника Скупштине општине,
Ниша Булатовић

8.
На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 54/11) и члана 32. тачка 10. Статута
општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21. 10. 2011. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
I
БИРА СЕ Горан Софијанић, професор математике, из Ариља, за председника Скупштине општине Ариље.
II
Мандат председнику Скупштине општине из тачке I овог Решења трaje до истека мандата овог сазива Скупштине општине Ариље.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавитиће се у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 112-31/2011, 21.10. 2011. године
Заменик председника Скупштине општине,
Ниша Булатовић
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9.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 39. Статута општине
Ариље (Службени гласник oпштинe Ариље, бр 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21.10.2011. донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ГРАДСКИ ТРГ У АРИЉУ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКИ ТРГ У АРИЉУ (у даљем тексту: План детаљне регулације – ПДР) се састоји од:
− свеске 1 – правила уређења и правила грађења
− свеске 2 – графички прикази и
− свеске 3 – документациони део (не објављује се али иде на јавни увид)
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПДР
Правни основ за израду овог ПДР чини више релевантних закона, правилника, подзаконских аката и одлука, од којих су најзначајнији:
•
Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009 и 81/2009),
•
Правилник о садржају, начину и поступку израде планских докумената (сл. гл. РС, број 31/10, 69/10 и 16/2011) ,
•
Стaтут oпштинe Ариље (сл. Гласник oпштинe Ариље, бр. 4/2002 и 8/2004),
•
Одлука о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКИ ТРГ У АРИЉУ (сл. лист oпштинe Ариље, бр. 350-34/07, од
10.04.2007.;
•
Oдлукa o одређивању делова Гeнeрaлнoг плaнa Ариље 2015. (из 1996.) који се могу примењивати у складу са Законом о планирању и
изградњи из 2003. (бр. 350-44/03, од 13.11.2003.) до доношења новог ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ у складу са новим Законом о
планирању и изградњи из 2009. године;
•
Oдлукa o одређивању делова ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГEНEРAЛНOГ ПЛAНA АРИЉЕ 2015. (из 2002.) који се могу примењивати у
складу са Законом о планирању и изградњи из 2003. (бр. 350-45/03, од 13.11.2003.) до доношења новог ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ у складу са новим Законом о планирању и изградњи из 2009. године;
•
Oдлукa o одређивању делова ДУП “ЦЕНТАР 2” из 1986. (бр. 350-80/03 од 13.11.2003.) који се могу примењивати у складу са Законом о
планирању и изградњи из 2003. до доношења новог ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ у складу са новим Законом о планирању и
изградњи из 2009. године;
•
Oдлукa o одређивању делова РП “ЦЕНТАР 1“ из 2000. (бр. 350-62/03 од 13.11.2003.) који се могу примењивати у складу са Законом о
планирању и изградњи из 2003. до доношења новог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ у складу са новим Законом о планирању и
изградњи из 2009. године;
•
Oдлукa o одређивању делова РП “ЦЕНТАР 2“ из 2000. (бр. 350-85/03 од 13.11.2003.) који се могу примењивати у складу са Законом о
планирању и изградњи из 2003. до доношења новог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ у складу са новим Законом о планирању и
изградњи из 2009. године.
•
Закон о заштити животне средине (сл.гл. РС, број 135/04);
•
Закон о културним добрима (сл.гл. РС, број 71/94);
•
остали релевантни законски и подзаконски акти.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПДР
Простор обухваћен овим ПДР лежи у централној зони насеља и до сада је урбанистички разрађиван следећом документацијом, која
чини плански основ до израде и доношења нове урбанистичке документације у складу са Законом о планирању и изградњи из 2009. године:
•
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН АРИЉЕ 2015, донет 1996. године, преиспитан 2003;
•
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГП АРИЉЕ 2015, донете 2002. године, преиспитане 2003;
•
ДУП ЦЕНТАР 2, донет 1986. године, преиспитан 2003;
•
РП ЦЕНТАР 1, донет 2000. године, преиспитан 2003;
•
РП ЦЕНТАР 2, донет 2000. године, преиспитан 2003.
Одлуке о преиспитивању наведених урбанистичких планова наведене су у поглављу 1.1.
1.3. ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Границе обухвата ПДР – заузимају простор укупне површине 4.8175ha омеђен пуним постојећим регулационим профилима улица Браће Вукотић,
Краља Драгутина, Светолика Лазаревића, Мића Матовића, дела ул. Св. Ахилија, ободним међама к.п. 84/3 и 84/8, затим пуним постојећим
регулационим профилима улица Иве Лоле Рибара, Хероја Шоше, Омладинске, Љуба Стојића и ободним међама к.п. 51/6, 48/46, 50, 48/47, 48/48,
448/1 до сусрета са к.п. пуног регулационог профила ул. Браће Вукотић.
У обухвату овог ПДР је црква св. Ахилија - вредан споменик, Законом о културним добрима проглашен за културно добро од изузетног
значаја (решење о проглашењу: сл.гл. СРС бр. 14 од 7.04.1979. год.).
У оквиру Студије, коју су за потребе овог ПДР, радили Завод за заштиту споменика културе из Краљева и републички Завод за заштиту
споменика културе 2009. године, око цркве Св. Ахилија утврђене су три зоне заштите непосредне околине, дефинисане су границе ових зона и
обавеза њиховог уграђивања у овај план:
Граница зоне I - непосредна околина комплекса цркве св. Ахилија – као зона строге заштите, почиње од југозападног угла раскрснице улица
Стевана Чоловића и Браће Вукотић и пружа се линијом међе парцеле бр. 48/34 према аутобуској станици правцем север - југ до парцеле бр. 49/2,
затим линијом међе парцела бр. 49/2 и 448/2. Ту мења правац и наставља линијом међе између парцела бр. 49/1 и 49/2 до тромеђе са парцелом бр.
50. Наставља југоисточном границом парцела 50 и 49/1 до западног зида објекта који се налази на парцели 50 и 51/4 и наставља западном фасадом
објекта на к.п. 51/1 до југозападног угла тог објекта где скреће ка истоку до југоисточног угла објекта на к.п. 51/1. Ту се граница ломи ка
североистоку до западног угла објекта на к.п.59. Од ове тачке пружа се североисточном регулационом линијом Трга партизана коју чине парцеле
бр. 59, 61 и 64/1. Од ове тачке мења правац и креће се правцем југозапад-североисток и пружа се линијом међа парцела бр. 61 и 64/1 и парцела бр.
62 и 65 до тромеђе са парцелом бр. 25/9. Од ове тачке мења правац и креће се линијом међе парцеле бр. 62 и 25/8 до границе између парцела 25/32
и 58. Затим наставља границом између парцела 55 и 25/31 и парцела 55, 25/22, 55 и 25/23 до тромеђе са к.п. 25/27, где скреће ка северозападу
границом парцела 55 и 25/27 до тромеђе са парцелом 25/2, где граница скреће ка северо-западу, границом између парцела 25/2 и 25/27 до улице
Браће Вукотић, где се линија ломи и иде ка југозападу регулационом линијом парцеле 25/2, спајајући се са почетном тачком.
Граница зоне II - се директно наслања на зону I дуж међе између парцела бр. 62 и 65 и парцела бр. 61 и 64/1 до регулационе линије на Тргу
партизана. Од ове тачке мења правац и пружа се дуж североисточне регулационе линије Трга партизана обухватајући парцеле бр. 64/1, 67/2 и 67/1
до угла са улицом Миће Матовића. У тој тачки мења правац и пружа се северном страном улице Миће Матовића, поклапајући се са регулационом
линијом парцела бр. 67/1, 66, 68, 73, 72, 74 и 75. На крају ове парцеле скреће у улицу Светолика Лазаревића пружајући се дуж регулационе линије
парцела бр. 75 и 71/1, мењајући правац поново и крећући се међом парцела бр 71/1, 71/2, 69 и мањим источним делом парцеле бр. 65, са парцелом
бр. 70, затим дуж међе парцела бр. 65 и 25/9, чиме се круг завршава.
Граница контакт зоне - се пружа правцем регулационе линије парцеле бр. 70 и 25/21 према улици Светолика Лазаревића. На крају овог плаца
мења правац и креће се дуж регулационе линије парцела бр. 25/21, 70, 25/9, 25/8, 25/22, 25/10 до улице Браће Вукотић, где мења правац пружања и
прати јужну регулациону линију парцела бр. 25/10, 25/3 и 25/4 дуж улице Браће Вукотић, до источног угла парцеле бр. 25/2. Од ове тачке граница
контакт зоне се поклапа са границом Зоне I дуж њене западне трасе. Западно и јужно од простора трга, ова зона обухвата следеће парцеле: 49/2,
50, 51/7, 51/7, 51/6, 51/4, 51/5, 48/46, 53/2, 54 и 84/3.
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2. КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА
СА БИЛАНИМА ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА
Функционално трг је организован као отворен простор који се, у више терасастих нивоа са минималном висинском разликом, развија од најужег
дела на завршетку ул. С Чоловића до најширег на контакту са ул. М. Матовића, Лоле Рибара и Св. Ахилија. Главну пешачку везу трга са ул.
Краља Драгутина, чини планиран пешачки продор преко кп.бр. 60 и 61, у чијој су осовини смештени цвећњаци, дрвореди и мали пословни
објекти (новине, сладолед, сувенири, туристичке информације...). Продор има два паралелна степеништа за савладавање висинске разлике између
трга и ул. Краља Драгутина. У осовини овог продора, на централном делу трга, планирана је фонтана. Још једно проширење трга представља
обједињено двориште (кп.бр. 60 и 61), у које ће бити измештен музеј (стара школа), конак сердара Мићића и кућа Мирослава Требињца
(ревитализован у етнолошки музеј), формирајући тако амбијенталну целину из 19. века, поплочана пешачка површина, зелени и цветни
медаљони. Порта цркве заједно са кп.бр. 58, 59, 60, и 61, чини археолошки парк. Формирањем нове грађевинске парцеле омогућена је изградња
културног центра, као још једног унутрашњег дворишта, повезаног са градским тргом. Садржаје овог културног центра чине: нови отворени
амфитеатар са пратећим садржајима, могућим монтажним повременим наткривањем (књижевне вечери, вечери црквених хорова, изложбе на
отвореном, мале уметничке сцене) и нови објекти са претежним садржајима културе (историјски архив, галерије, кафе књижара, туристички
бирои, кафе посластичарница са традицијом малине, седење на отвореном, пратећи мобилијар, поплочано двориште и зеленило), два-три
степеника, који ће повезати двориште са тргом и заокружити простор трга.
Задржано је сво квалитетно високо и ниско постојеће растиње на тргу, уобличено у нове облике зелених и цветних површина и
планирано ново високо и ниско зеленило.
Планирано је измештање постојећег споменика са трга, уколико му буде обезбеђена права локација у градском парку. Измештањем
споменика, најпространији део трга биће отворенији за пешачке комуникације, масовније туристичке манифестације и безбрижан боравак
грађана Ариља.
Објекти који чине трг и директно утичу на формирање простора и облика трга су: откопани археолошки остаци зидина око порте и цркве св.
Ахилија са новим конаком и звоником, постојећим реконструисаним гробљем, пиргом који треба реконструисати, пресељеним објектом музеја
(стара школа) и нови објекат из комплекса културног центра. На завршетку ове линије планиран је стамбено пословни објекат на контакту са ул.
М. Матовића (становање, кафе-књижара..).
Другу дужу страну трга формирају: нови стамбено пословни објекат на кп.бр. 84/3 и 84/8, постојећи хотел „Елен“ (са планираном
могућом доградњом, повећањем капацитета и запослених, увођењем научно-туристичких активности: симпозијуми, саветовања, презентације),
уређењем комплекса, изградњом паркинга и подземне гараже за потребе хотела, дом културе (такође са планираном могућом доградњом новог
савременог улаза) и низ објеката који чине стара општина, кафана Благоја Вељовића и народна библиотека.
Положајем, величином и својом архитектуром, наведени објекти дају вертикални изглед тргу, утичу на његов облик, захтевају што
више отвореног простора трга протканог зеленилом, новим релаксирајућим садржајима на отвореном (споменик берачици малина, цвећњаци,
фонтане, сат, кафеи, изложбе...), одговарајућим мобилијаром и већим могућностима за развој туристичких активности.
Остали објекти у захвату овог ПДР леже у другој и контакт зони заштите (према Студији заштите градитељског наслеђа. То су: породични
стамбени објекти уз ул. Браће Вукотић и Краља Драгутина (који се задржавају, уз могућност изградње још једног на кп.бр. 25/22, доградње на
кп.бр. 25/2 и увођење пословног простора у приземљу), постојећи породични стамбени објекат са комерцијалним садржајима на углу ул. Лоле
Рибара и Омладинске, планирани стамбено пословни објекти уз ул. М. Матовића (са подземном гаражом на кп.бр. 75 и могућим прилазима из ул.
Светолика Лазаревића и М. Матовића), који ће чинити заокружен низ са очуваним специфичним карактеристикама архитектуре постојећих
објеката, омогућити повећање квалитетног стамбеног фонда у овом простору и обогатити га увођењем пословног простора у приземљу,
примереном градским и туристичким потребама насеља и његовог трга.
Посебно богатство у захвату ПДР поред заштићеног непокретног културног добра (црква св. Ахилија) и објеката који имају вредности
градитељске и културне баштине овог краја, посебну карактеристику природних услова и богатство, представља нагнута шкарпа која се простире
од ул. С. Чоловића, и вијуга испод цркве скоро паралелно са ул. Краља Драгутина, све до ул. С. Лазаревића. Има заштитну функцију, са задатком
да уређивањем високог зеленила, још више оплемени овај простор и стабилизује га. По њеном венцу, планирана је пешачка стаза, којом ће бити
омогућено сагледавање највреднијих објеката, повезивање пешачких токова са наведене две улице, са пешачким продором и простором трга, као
и са двориштима стамбено пословних објеката у ул. М. Матовића (мали ресторан на заравни).
ТАБЕЛА 1
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ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Врста намене

Намена
Саобраћајнице и собраћ.површ.
Пешачке површине – трг и продор
Становање малих густина
Становање средњих густина
ПОВРШИНЕ
Комерцијалне делатности
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Објекти културе
Јавно зеленило (ван трга и на шкарпи)
Пирг - део археол.парка
СВЕГА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Становање малих густина
Становање средњих густина
ПОВРШИНЕ
Комерцијални садржаји
ОСТАЛИХ
Порта цркве светог Ахилија
НАМЕНА
Зеленило
СВЕГА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
УКУПНО У ЗАХВАТУ ПДР

Постој.
Површ./ha
1.0768
0.4500
0.0616
0.1528
0.1278
0.0780
0.5560
0.1680
2.6710
0.5900
0.1658
0.4505
0.3025
0.6281
2.1369
4.8079
4.8079

Учеш. у
захв. %
22.40
9.36
1.28
3.18
2.66
1.62
11.56
3.49
55.55
12.27
3.45
9.37
6.29
13.06
44.45
100.00
100.00

Учеш. у
Планир. :
Површ./ha
захв. %
1.3954
29.02
0.8052
16.75
на тргу и у објектима
0.2013
4.19
0.1420
2.95
0.1510
3.14
2.6949
56.05
0.7170
14.91
0.3240
6.74
0.3558
7.40
0.3295
6.85
0.3867
8.05
2.1130
43.95
4.8079
100.00
4.8079
100.00

У планираној претежној намени простора, дефинисане су позитивне промене. Највеће и најатрактивније промене треба да се догоде формирањем
новог облика и садржаја трга и његовим пешачким повезивањем са продуженом пешачком зоном у ул. св. Ахилија, заокруживањем порте цркве
св. Ахилија, уобличавањем културног центра, реконструкцијом и ревитализацијом постојећих објеката, доградњом хотела „Елен“ и Дома културе
(дефинисање савременог улаза у објекат) и изградњом нових објеката становања средњих густина са одговарајућим комерцијалним садржајима
дуж ул. Мића Матовића, као и дефинисањем система мирујућег и колског саобраћаја.
Однос површина у постојећој и планираној претежној намени дат је у табели 1.
Планиране промене у грађевинском фонду проистекле су из свеукупне анализе простора у обухвату ПДР, и обликовању композиционог плана
партерног уређења.
Основне карактеристике су:
•
квалитетан грађевински фонд у блоковима становања малих густина (породично становање), задржати, делимично доградити и
надградити и изградити нови стамбени објекат на кп.бр. 25/22;
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ПЛАНИРАНЕ ПРОМЕНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ФОНДУ

Намена објеката
Цркву св. Ахилија, археолошке остатке зидина,
нови конак са звоником, пирг
Библиотеку
Стару општину
Кафану Б. Вељовића,
Грађевински фонд у блоковима становања малих
густина (8+1 нова стамб. јед.и надгр. на к.п. 25/2)

УКУПНО ЗАДРЖАТИ И ОДРЖАВАТИ ПРЕМА УСЛ. ИЗ ПДР
Неквалитетан
грађевински
фонд,
са
неодговарајућим условима становања, са малим
бројем стамбених јединица (око 15) у блоковима
становања средњих густина (уз ул. Миће
УКЛОНИТИ
Матовића) и на к.п. 84/8 и 84/3
Неквалитетан
грађевински
фонд
већине
помоћних објеката у захвату ПДР
Постојеће објекте на к.п. 60 и 61
УКУПНО УКЛОНИТИ ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ САДРЖАЈА
Конак породиће Поповић (конак сердара
Мићића)
РЕКОНСТРУИСАТИ
И РЕВИТАЛИТОВАТИ
Музеј (стару школу)
Кућу М. Требињца (сва три објекта изместити на
кп.бр. 61, према условима надлежног Завода за
заштиту споменика културе и из овог ПДР)
УКУПНО РЕКОНСТРУИСАТИ И РЕВИТАЛИЗОВАТИ
Дом културе
ДОГРАДИТИ
Хотел „Елен“(догр.без површ. за подз. гаражу)
УКУПНО ДОГРАДИТИ ПРЕМА УСЛОВИМА ИЗ ПДР
Уредити градски трг (фонт., спом. ,зел. попл.)
Пешачки продор са обј. из 19. века
ИЗГРАДИТИ НОВО
Културни центар
Блок стамбено пословних објеката уз ул. М.
Матовића са подземном гаражом
Ресторан на заравни уз пешачку стазу
Стамбено послов. објекат на кп.бр. 84/8 и 84/3
УКУПНО ИЗГРАДИТИ НОВО
СВЕГА ГРАЂ. ФОНД ПРЕМА КОМПОЗИЦИОН. ПЛАНУ

Постојеће
стање/m2

Планирано
стање/m2

Укупно
m2

око 480.0
око 200.0
око 110.0
око 155.0

-

око 480.0
око 200.0
око 110.0
око 155.0

око 1500.0
око 2445.0

око 400.0
око 400.0

око 1900.0
око 2845.0

око 1385.0

-

-

око 678.0
око 155.0
око 2218.0

-

-

око 105.0
око 95.0

-

око 105.0
око 95.0

око 55.0

-

око 55.0

око 255.0
око 800.0
око 2000.0
око 2800.0
-

око 150.0
око 1000. 0
око 1150.0
око 255.0
око 1800.0

око 255.0
око 950 0
око 3000.0
око 3950.0
око 255.0
око 1800.0

-

око 4500.0
око 160.0
око 720.0
око 7435.0
око8985.0

око 4500.0
око 160.0
око 720.0
око 7435.0
око14485.0

око7718.0

•

неквалитетан грађевински фонд, са неодговарајућим условима становања, са малим бројем стамбених јединица (око 15) у блоковима
становања средњих густина (уз ул. Миће Матовића) и на кп.бр. 84/8 и 84/3, уклонити. Иако овај фонд претежно има одлике грађанске
архитектуре с почетка 20. века, до сада није проглашен за културно добро, па га треба заменити новим стамбено пословним објектима
спратности (По)+П+2+Пк. Ови урбанистички блокови (1.5. и 6.2.) чине једини простор у обухвату ПДР у коме је могуће изградити 7080 нових стамбених јединица просечне величине око 50m2 са комерцијалним садржајима у приземљу и тако олакшати реализацију
градског трга;
•
поред цркве св. Ахилија (једино проглашено културно добро), треба задржати, реконструисати или ревитализовати: пирг, одржавати
објекат библиотеке, старе општине и кафане Б. Вељовића, доградити нови улаз у Дом културе, а конак породиће Поповић (конак
сердара Мићића), кућу М. Требињца и музеј (стару школу) изместити на кп.бр. 61, према условима надлежног Завода за заштиту
споменика културе и из овог ПДР, да би била формирана амбијентална целина из 19. века у оквиру археолошког парка и пешачког
продора, као дела градског трга;
•
грађевински очуван хотел „Елен“ (са грађевинском површином од око 2000m2, 35 соба са 70 лежаја, ресторан салом, која се користи и
за семинаре са капацитетом од 700 седишта и 8 запослених, кухињом, канцеларијама и котларницом, у коме тренутно раде само кафић
са терасом и мењачница) унапредити повећањем капацитета смештаја, без наткривања постојеће терасе (која се мора реконструисати
тако да буде у оквиру граница парцеле хотела), доградњом кафе посластичарнице према тргу, увођењем нових туристичких садржаја
(базен, банкет сала са 200 седишта, испостава неке банке, фитнес, ђакузи...), изградњом паркинг простора и подземне гараже за његове
потребе, као и уређење слободних површина зеленилом у оквиру парцеле хотела са три звездице;
•
неквалитетан грађевински фонд свих помоћних објеката у захвату ПДР, који у даљој разради треба преиспитати и по потреби уклонити.
Планиране промене у грађевинском фонду, у складу са претежном наменом површина и композиционим планом уређења простора,
приказане су у табели број 2, као препорука за даљу разраду овог ПДР.
3. УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И БЛОКОВИ
Подела на урбанистичке целине и блокове планирана је према претежној намени простора и у складу са приближно истим правилима
уређења и грађења. У оквиру захвата ПДР организовано је шест (6) урбанистичких целина са одговарајућим бројем урбанистичких блокова.
Подела на урбанистичке целине и блокове, подразумевала је детаљну анализу постојећег стања, уважавање услова надлежних Завода за заштиту
споменика културе до одређене мере, свих надлежних комуналних општинских и републичких институција и предузећа, закључака општинске
Комисије за планове (бр. 06-10 од 03.02.2010. и 06-21/10 од 27.06.2010. у Ариљу) и неопходних потреба да се овај, најелитнији део насеља, уреди
као НАСЕЉСКИ ТРГ са одговарајућим непосредним окружењем, уз задовољење свих познатих параметара заштите животне средине.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1 - ГРАДСКИ ТРГ (1.1682ha) - садржи новоформирани градски трг са објектима евидентираног градитељског
наслеђа, културе, пешачким површинама, фонтаном, сатом, споменицима, чесмама, комерцијалним и туристичким садржајима, одговарајућим
мобилијаром, високим, ниским и украсним зеленилом. Ова целина има пет блокова са сродним садржајима, блиским функцији насељског трга
(табела 3):
•
блок 1.1. Трг......................................................................................................... 0.6387ha;
•
блок 1.2. Библиотека (библиотека је реперни објекат изван ове целине, који се налази у контактној
зони)...................................................................................0.2518ha;
•
блок 1.3. Дом културе...........................................................................................0.1389ha;
•
блок 1.4. Саобраћај...............................................................................................0.0768ha;
•
блок 1.5. Стамбено пословни објекат на к.п. 84/3.............................................0.0620ha.
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 - ХОТЕЛ (0.7651ha) - садржи три урбанистичка блока са следећим садржајима: постојећи хотел „Елен“ са
могућом доградњом, паркинг (за потребе хотела са 19 паркинг места), зеленило, део ул. Лоле Рибара, део ул. хероја Шоше и Омладинске, јавни
паркинг у Омладинској улици (7 паркинг места), јавно зеленило, становање малих густина (постојећи породични стамбени објекат на к.п. 52/4 са
комерцијалним садржајима). Претежне функције ове целине су комерцијални садржаји, туризам, угоститељство и саобраћај:
•
блок 2.1. хотел „Елен“..........................................................................................0.4568ha;
•
блок 2.2. Паркинг..................................................................................................0.0691ha;
•
блок 2.3. Постојећи породични објекат на к.п. 52/4..........................................0.2392ha.
ТАБЕЛА 3
Урбан. целина

Урбан.блок

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И БЛОКОВЕ
Намена
Површ./ ha
Пеш.површ.фонтана,сат,споменици,чесме,
обј.културе, комерц.и турист.садрж. пост. и
ново високо, ниско, украсно зелен. и цвеће
0.6387

Уч. у зах. %

13.29

1.1. ТРГ
1 - ГРАДСКИ
ТРГ

Библиотека (на парцели трга у контактној
зони ове целине), кафана, стара општина,
становање малих густина, зеленило, део ул.
1.2. БИБЛИОТЕКА
Љубе Стојића
1.3. ДОМ КУЛТУРЕ
Дом културе, улица. зеленило
1.4. САОБРАЋАЈ
Део улице Мића Матовића
1.5. СТ.ПОСЛ.ОБЈ.
Нови стамбено послов. објекат на к.п. 84/3 и
84/8
СВЕГА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1 - ГРАДСКИ ТРГ
Постојећи хотел са могућом доградњом и подз.
гаражом, паркинзи, зеленило, део ул. Лоле
2.1. ХОТЕЛ „ЕЛЕН“ Рибара, и Хероја Шоше
2 - ХОТЕЛ
Део ул. Хероја Шоше и Омладинске, са новим
тротоаром у Омладинској, јавни паркинг (7
2.2. ПАРКИНГ
места), јавно зеленило
Стан. малих густина са комерцијалним
2.3. ПОСТ.ПОР.ОБЈ. делатностима, делови ул. Лоле Рибара и
Хероја Шоше
СВЕГА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 - ХОТЕЛ
Заокружена порта цркве св. Ахилија са
3.1. ПОРТА ЦРКВЕ
3-АРХЕОЛОШКИ
пратећим садржајима,зелен.и пеш.стазе
ПАРК
Део пешачког продора, измештен музеј, конак
3.2. МАЛИ ТРГ
сердара Мићића и кућа М. Требињца,
зеленило, клупе, кафе
СВЕГА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3 – АРХЕОЛОШКИ ПАРК
Постојеће становање малих густина са новим
4.1. ПОР.СТАНОВ.
обј. на к.п. 25/22, део ул. Браће Вукотић и
Краља Драгутина са новим трот.
4.2. ЗАШТ.ЗЕЛЕН.
Заштитно зеленило на делу денивелације
5
Део ул. К. Драгутина са јавним паркингом (9
места), ,јавно зеленило
4.3. ЈАВНО ЗЕЛЕН.
СВЕГА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 4 - СТАНОВАЊЕ
Пешачки продор са степеништем, зеленилом и
5.1. ПЕШ.ПРОДОР
комерцијалним објектима
5-КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
Амфитеатар, ист. архив, тур. агенције, кафекњижара, галерија, истор. архив, део ул. М.
5.2. КУЛТ.ЦЕНТАР
Матовића са јавним паркингом
СВЕГА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 5 – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Део ул. К. Драгутина са јавним паркингом, део
ул.С.Лазаревића,зашт.
зел.
са
могућом
изградњом рест.на гребену, везом са двор.
6-СТАМБ. ПОСЛ.
ст.посл.обј. у ул. М. Матовића, пеш.стазе
6.1. ЗАШТ.ЗЕЛЕН.
ОБЈЕКТИ
Нови стамб. посл. објекти, делови ул. С.
Лазаревића и М. Матовића са јавним
паркингом и подземном гаражом на к.п. 75
6.2. СТ.ПОСЛ.ОБЈСВЕГА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 6 – СТАМБ. ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ
УКУПНО УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И БЛОКОВИ

0.2518

5.24

0.1389
0.0768

2.89
1.60

0.0620

1.29

1.1682

24.31

0.4568

9.50

0.0691

1.44

0.2392

4.97

0.7651

15.91

0.4805

9.99

0.1101

2.29

0.5906

12.28

0.6620

13.76

0.2157

4.49

0.0950

1.98

0.9727

20.23

0.1562

3.24

0.2905

6.05

0.4467

9.29

0.3576

7.44

0.5070

10.54

0.8646
4.8079

17.98

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3 - АРХЕОЛОШКИ ПАРК (0.5906ha) - садржи два урбанистичка блока са заокруженом портом цркве св. Ахилија
(према градском тргу границу порте дефинишу постојећи конзервирани зидови), пратећим садржајима (конак са звоником, реконструисан пирг,
зеленило), део пешачког продора (мали трг на к.п. 60 и 61) који повезује градски трг са ул. Краља Драгутина, на коме треба формирати
амбијенталну целину из 19. века измештањем постојеће старе школе – данас музеја и конака породице Поповић-Мићић из порте и куће М.
Требињца – етнолошки музеј, на к.п. 61), одговарајући мобилијар екстеријера, зеленило и везу са садржајима културе у блоку 5.2. У овој зони није
дозвољена нова изградња било каквих објеката, пре завршетка арехеолошких истраживања:
•
блок 3.1. Порта цркве св. Ахилија...................................................................... 0.4805ha;
•
блок 3.2. Мали трг.................................................................................................0.1101ha.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 4 - СТАНОВАЊЕ (0.9727 ha) - са три урбанистичка блока, садржи део ул. Стевана Чоловића, Браће Вукотић и
Краља Драгутина (са планираним тротоаром и јавним паркингом), јавно зеленило, постојеће породично становање малих густина, заштитно
зеленило на делу денивелације, планирану пешачку стазу на гребену шкарпе и јавно зеленило. Посебну улогу у заштити животне средине, овде
има заштитно зеленило на денивелацији и јавно уређено зеленило:
•
блок 4.1. Породично становање..........................................................................0.6620ha;
•
блок 4.2. Заштитно зеленило..............................................................................0.2157ha;
•
блок 4.3. Јавно зеленило.................................................................................. 0.0950ha.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 5 - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (0.4467 ha) - са два урбанистичка блока, садржи пешачки продор са степеништем,
зеленилом и комерцијалним објектима (приземни објекти за продају туристичких предмета, сладоледа, новина...) амфитеатар, кафе-књижару,
нову галерију, историјски архив, туристичке агенције (у новим објектима), делове ул. Краља Драгутина и М. Матовића (са јавним паркинг
просторима). Има посебан значај за одвијање активности, везаних за насељски трг, културу и туризам:
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•
блок 5.1. Пешачки продор................................................................................... 0.1562ha;
•
блок 5.2. Културни центар................................................................................... 0.2905ha.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 6 - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ (0.8646ha) - у два урбанистичка блока садржи заштитно зеленило, делове
ул. К. Драгутина са јавним паркингом, и ул. С.Лазаревића, са могућом изградњом ресторана на гребену, повезаним пешачком стазом са
двориштима стамбено пословних објеката у ул. М. Матовића), нове стамбено пословне објекте наслоњене на ул. М. Матовића, планирану
изградњу подземне гараже (испод стамбено пословних објеката на к.п. 75, са прилазом из ул. Светолика Лазаревића и М. Матовића) и делове ул.
М.Матовића (са јавним паркингом за око 36 места). У овој целини треба да се догоде највеће промене у реконструкцији, ревитализацији, новој
изградњи и допуни комерцијалним садржајима, који не утичу на квалитет животне средине:
•
блок 6.1. Заштитно зеленило............................................................................. 0.3576ha;
•
блок 6.2. Стамбено пословни објекти................................................................ 0.5070ha.
Однос површина у урбанистичким целинама и блоковима дат је у табели 3 и на графичком приказу број 5, у размери 1:500.
4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
4.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Према чл. 83. Закона о планирању и изградњи (сл.гл. РС, број 72/2009 и 81/2009), грађевинско земљиште може бити у свим облицима
својине. Пошто ПДР дефинише земљиште за постојеће и нове јавне намене, Комисија за планове општине Ариље (од 03.02.2010.), закључила је да
је потребно приказати и промене у власничком статусу грађевинског земљишта. У следећој табели, приказано је постојеће стање власничког
статуса грађевинског земљишта а у табели 3 и на графичким приказима 3, 4 и 5 планиране промене и дефинисане површине јавне намене.
Постојећи власнички статус грађевинског земљишта карактерише однос 55.55
:44.45% у корист јавног, што представља изузетан
потенцијал и лакше могућности за реализацију градског трга, кога чине углавном јавни садржаји и јавне намене: поплочане површине трга,
продора и малих дворишта, градитељско наслеђе, објекти културе, саобраћајнице и саобраћајне површине, јавно зеленило.
ТАБЕЛА 4
Ред.
Бр.
1.
2.

ПОСТОЈЕЋИ ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА
Власник/корисник земљишта

Путеви Србије Београд
и општина Ариље

Број катастарске парцеле
К.О. Ариље

Σ површ. кат. парц.

456

око 0.17 25
око 0.15 00

455
ЈП Путеви Србије и опш.
Ариље

3.
4.
5.
w1-5
6.
7.
8.
9.
w6-9
Σ1-9

47/1, 52/2, 52/3, 53/2, 452, 49/1, 49/2, 48/48, 448/2, 448/1,
451, 25/20, 449, 25/31, 25/32, 25/8, 58, 62, 61, 64/2, 67/1,
73, 449
Општина Ариље
МЗ Ариље
51/1
Основна школа Ариље
75
СВЕГА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Црквена општина Ариље
55,56
ПО “Јединство”, Ариље
84/3
Д.О.О.“Богдановић-Голубац”,
Ариље
54
52/4, 51/6, 51/4, 51/5, 51/7, 48/46, 50, 48/47, 59, 60, 25/2,
Физичка лица
25/1, 25/27, 25/3, 25/10, 25/24, 25/23, 25/22, 25/21, 69, 72/2,
72/2, 74, 68, 66, 65, 64/1, 67/2, 84/8
СВЕГА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА СВОЈИНЕ
УКУПНО
У ЗАХВАТУ ПДР

oко 2.03 70
око 0.17 83
око 0.13.32
2.6710
око 0.43 80
око 0.04 70
око 0.41 80
Око 1.23.39
Око2.13.69
4.8079ha

Да би се омогућила реализација планиране намене у обухвату ПДР, неопходно је извршити минимално преструктуирање власничког
статуса грађевинског земљишта. Према чл. 30 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, саставни део правила
уређења је и попис парцела и делова парцела које су планиране за површине јавне намене:
ТАБЕЛА 5
Редни
број
1.

2.
3.
Σ1-3

ПЛАН ВЛАСНИЧКОГ ПРЕСТРУКТУИРАЊА ЗЕМЉИШТА
Планирана промена власничког
статуса земљишта

Број катаст. парцеле
К.О. Ариље
59,
60,
64/1,
67/2,
део:
25/10,25/24,25/23,25/22,25/21,54, 55, 56,
65, 66, 68, 69, 71/2, 72/2

Из остале намене,
за јавне намене
Из јавне намене,
у остале намене
део 73
Из јавне намене, у власништво црквене
општине Ариље
део: 448/1, 452
УКУПНО ГРАЂЕВ. ЗЕМЉ. СА ПРОМЕНОМ ВЛАСНИЧКОГ СТАТУСА

Σ површ.
кат. парц.

%
учешћа

0.3642

7.55

0.0110

0.24

0.0258
0.4010

0.53
8.32

Површине за јавне намене, дефинисане овим ПДР чине:
•
саобраћајне површине које обухватају све улице у постојећим или реконструисаним профилима са планираним јавним паркинг
просторима: Миће Матовића, део св. Ахилија, Иве лоле Рибара, Хероја Шоше, Омладинска, део Љубе Стојића, Стевана Чоловића,
Браће Вукотић, Краља Драгутина и Светолика Лазаревића (парцеле 1-8 на графичком приказу број 4). Саобраћајне површине се могу
реализовати преко Локацијске дозволе (уз претходну израду и спровођење пројекта парцелације и препарцелације и пројеката
нискоградње, на основу елемената из овог ПДР-а;
•
нови градски трг (П1) са свим садржајима и зеленилом. Неопходна је израда УП са садржајем према чл. 60-63 Закона о планирању и
изградњи, положајним планом зеленила и главним пројектом поплочавања и уређења;
•
нови пешачки продор (П2) са пресељеним објектима музеја (старе школе), конака породице Мићић и куће Мирослава Требињца на к.п.
61, степеништем и осталим садржајима. Разрада као за (П1);
•
културни центар (П3) са новим амфитеатром и пратећим садржајима из области културе и туризма. Разрада као за (П1);
•
дом културе (П8) са планираном доградњом за нови улаз у објекат. Реализација преко локацијске дозволе на основу услова из ПДР и
надлежног Завода;
•
пирг - део археолошког парка (П9) са реконструисаним пиргом, (уз измештање конака породице Мићић на к.п. 61) и зеленилом, без
нове изградње. Реализација према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе;
•
пешачка стаза (П7) које повезују културни центар са ул. Краља Драгутина, Миће Матовића и С. Лазаревића. Реализација на основу
Локацијске дозволе (уз претходну израду и спровођење пројекта парцелације и препарцелације);
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јавно зеленило (П4, П5 и П6) уз улицу Краља Драгутина са пешачком стазом на гребену – П6). Реализација на основу Локацијске
дозволе (уз претходну израду и спровођење пројекта парцелације и препарцелације и Плана озелењавања;
објекти комуналне инфраструктуре (трафо станице, мерно регулационе гас станице, котларнице, подстанице и сл) на основу посебних
пројеката.
У грађевинском земљишту јавних намена, налазе се следеће целе и делови парцела и то:
УЛИЦА МИЋЕ МАТОВИЋА – цела кп.бр. 455 КО Ариље и делови кп.бр. 452, 67/2, 67/1, 66, 68, 73, 72/2, 74 и 75 КО Ариље;
УЛИЦА СВ.АХИЛИЈА – део кп.бр. 457/9 КО Ариље;
УЛИЦА БРАЋЕ ВУКОТИЋ – део кп.бр. 451 КО Ариље;
УЛИЦА СТЕВАНА ЧОЛОВИЋА – део кп.бр. 448/1 КО Ариље;
УЛИЦА ЉУБЕ СТОЈИЋА – део кп.бр. 452 КО Ариље;
УЛИЦА ОМЛАДИНСКА – цела кп.бр. 52/3 КО Ариље и делови кп.бр. 52/2, 53/2 и 54 КО Ариље;
УЛИЦА ХЕРОЈА ШОШЕ – део кп.бр. 47/1 КО Ариље;
УЛИЦА ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА – цела кп.бр. 456/1 КО Ариље и делови кп.бр. 85/1, 84/5 и 84/3 КО Ариље;
УЛИЦА СВЕТОЛИКА ЛАЗАРЕВИЋА – део кп.бр. 449 КО Ариље;
ПАРЦЕЛА ТРГА (П 1) – целе кп.бр. 48/48, 49/1, 448/2 КО Ариље и делови кп.бр. 448/1, 49/2, 452, 53/2, 54 и 67/2 КО Ариље;
ПАРЦЕЛА ПРОДОРА (П 2) – целе кп.бр. 60 и 61 КО Ариље и делови кп.бр. 25/8, 25/32, и 62 КО Ариље;
ПАРЦЕЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА (П 3) – цела кп.бр. 64/1 КО Ариље и делови кп.бр. 64/2, 65, 62, 25/8, 452, 67/1 и 67/2 КО Ариље;
УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО (П 4) – делови кп.бр. 25/8 и 69 КО Ариље;
УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО (П 5) – делови кп.бр. 25/8 и 62 КО Ариље;
УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО (П 6) – цела кп.бр. 25/31 КО Ариље и делови кп.бр. 25/32 и 58 КО Ариље;
ПЕШАЧКА СТАЗА (П 7) – делови кп.бр. 66, 69, 71/2, 25/8, 65, 64/2 и 67/1 КО Ариље;
ДОМ КУЛТУРЕ (П 8) – део кп.бр. 53/2 КО Ариље;
КОНАК И ПИРГ (део археолошког парка) П 9 – цела кп.бр. 59 КО Ариље и делови кп.бр. 58 и 452 КО Ариље.

ТАБЕЛА 6
ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
р.б.
Jавне намене
Намена
Планир. :/површ./ha
Учеш. у захв. %
1.
Саобраћајне површине (1-8)
1.3199
27.45
2.
Нови градски трг (П1)
0.6309
13.12
3.
Нови пешачки продор (П2)
0.1609
3.35
4
Културни центар (П3)
0.1948
4.05
ПОВРШИНЕ ЗА
5.
Дом културе (П8)
0.0878
1.83
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
6.
Део археолошког парка (П9)
0.1444
3.00
7.
Пешачке стазе (П7)
0.0142
0.30
8.
Јавно зеленило (П4,П5 и П6)
0.1420
2.95
9.
Обј. комуналне инфраструктуре
подземни каблови и у оквиру објеката
w1-9
СВЕГА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.6949
56.05
Прoмeну стaтусa зeмљиштa je мoгућe вршити у склaду сa условима и правилима у Зaкoну о планирању и изградњи, при чeму ниje дoзвoљeнo
укидaњe прaвaцa примaрнe сaoбрaћajнe мрeжe и примaрних инфрaструктурних кoридoрa. Мoгућнoст кoрeкциje трaсa кoридoрa je дeфинисaнa у
условима за обезбеђење комуналне инфраструктуре (поглавље 5.7.). Није дозвољено превођење јавних површина у остало земљиште из
категорија: јавних саобраћајница и објеката, јавних зелених површина и свих површина које су у јавној употреби, осим ако је то овим ПДР
предложено као неопходно (зидине порте и трг, кп. 73).
4.2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Површине за остале намене чине:
•
становање малих густина (део блока 1.2. блок 2.3. и блок 4.1.);
•
становање средњих густина (блок 1.5. и 6.2.);
•
комерцијални садржаји (блок 2.1.-хотел „Елен“);
•
порта цркве св. Ахилија (део блока 3.1.);
•
зеленило (ван јавних површина).
Површине осталих намена уређивати према условима уређења, правилима грађења и спровођења овог ПДР и условима надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
ТАБЕЛА 7
ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
р.б.
Остале намене
Намена
Планир. :/површ./ha
Становање малих густина
0.7170
1.
2.
Становање средњих густина
0.3240
ПОВРШИНЕ ЗА
3.
Комерцијални садржаји-хотел „Елен“
0.3558
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
4.
Порта цркве св. Ахилија
0.3295
5.
Зеленило
0.3867
w1-9
СВЕГА ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.1130

Учеш. у захв. %
14.91
6.74
7.40
6.85
8.05
43.95

5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА
И ОБЈЕКАТА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Услови за уређење површина и објеката јавне намене дати су, у складу са ПДР формираним парцелама јавне намене а односе се на
саобраћајнице, саобраћајне површине (1-8), осталу комуналну инфраструктуру, све планиране јавне намене (П1-П9), и све видове заштите
(животна средина, културна и природна добра, елементарне непогоде и ратна разарања).
5.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ И САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
-Све парцеле јавне намене формирати, пројектима парцелације/препарцелације или исправке
Општи услови
греница, према регулационим елементима са графичког приказа број 4, у размери 1:500.
-Регулационе профиле свих улица у захвату ПДР уредити према елементима са граф. приказа бр.7.
-Обележити пешачке прелазе на потребним местима и приступе за лица са посебним потребама

Улица Миће Матовића
(парцела 1)

- задржати постојећи регулациони профил:коловоз 6.0m
(2х3m), са проширењем за паркирање и новим тротоаром
шир. 3.0m испред урб. блокова 5.2. и 6.2.
- према решењу из УП обезбедити један од прилаза подземној
гаражи на к.п. 75
- задржати постојећу нивелету улице
- део ул. намењен саобраћају завршити у правцу постојећег
објекта на углу са ул. св. Ахилија
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Градске улице
(граф. прикази 3 и 7)
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Улица Иве лоле Рибара
(парцела 7)

Улица Хероја Шоше
(парцела 6)
Улица Омладинска
(парцела 5)
Улица Љубе Стојића
(парцела 4)
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- преостали део улице до контакта са ул. Иве Лоле Рибара,
уредити као пешачку везу са постојећом пешачком зоном у
ул. св. Ахилија
- задржати постојећи регулациони профил: коловоз 7.0m
(2х3.5m), тротоари 2х3m, са формирањем нове кривине на
контакту са ул. М. Матовића и нивелету, са прилагођавањем
овом контакту
- део ул. на контакту са ул. М. Матовића уредити као пешачку
површину (према композиционом плану)
-на дефинисаним местима оставити могућност прикључка
новог паркинга хотела „Елен“
- задржати постојеће стање: коловоз 7.0m (2х3.5m), тротоар
3.0m
регулациони
профил:
коловоз
2х2.75m.
Према
новоформираној парцели 6, извести јавни паркинг и нови
тротоар, ширине 1.5m
- задржати постојећу нивелету
- задржати постојећи део улице у захвату плана

- саобраћајни део улице завршити на контакту са парцелом
трга (П1)
-задржати постојећи регулациони профил: коловоз 5.0m
(2х2.5m) са постојећим тротоарима до контакта са тргом
- задржати постојеће стање ул. Браће Вукотић: коловоз 7.0m
Улица Браће Вукотић и Краља (2х3.5m), тротоар 2.0 m
- уз постојећи профил ул. Краља Драгутина: коловоз
Драгутина
(2х2.75m) изградити нови тротоар ширине 1.5m+5.0m за
(парцела 2)
управно паркирање
- изградити два јавна паркинга у ул. Краља Драгутина
Улица Свет. Лазаревића
- задржати постојећи регулациони профил: коловоз 6.0m
(парцела 8)
(2х3m), тротоари 2х2.5m
- обезбедити из ове ул. колски прилаз подземној гаражи
Јавне паркинг просторе уредити уз следеће улице: уз ул. М. Матовића за око 36 места, уз
Омладинску улицу за 7 места, уз ул. Краља Драгутина за око 38 места на две локације. Ширина
паркинга min. 5m. Укупно у обухвату ПДР око 81 места (без паркинга за потребе хотела „Елен“ и
без капацитета у планираној гаражи на кп.бр. 75)
Са прилазом из нижег дела ул. Светолика Лазаревића, у зони урб. блока 6.2. на к.п. 75 планирати
подземну гаражу. Због великог нагиба терена гаражу је могуће организовати и у више подземних
нивоа, са капацитетом за 36-40 возила, као и са другим прилазом из ул. М. Матовића
На тротоарима и шкарпама уз улице, планирати дрвореде, где год је то могуће
Партерно зеленило: травњаке и жбуње посадити на нагнутим површинама уз улице, где постоје или
буду резултат нових нивелационих решења улица
На свим пешачким прелазима обезбедити рампе (веза нивоа тротоара са коловозом и обрнуто) за
пролаз инвалидних, старих лица и деце, према важећим стандардима приступачности
Улица Стевана Чоловића
(парцела 3)

Паркирање возила

Гаражирање возила
Дрвореди
Партерно зеленило
Стандард приступачности

Општи услови

Парцела
Колски прилази и снабдевање трга

Организација простора трга

Објекти око трга

Уређење партера

Паркирање
Зеленило
Опремање ком. инфраструктуром
Посебни услови за уређење

5.2. НОВИ ГРАДСКИ ТРГ – ПАРЦЕЛА П1
Нови градски трг је репрезентативни пешачки простор у централном делу насеља.
Концепт организације и уређења трга, као разуђеног простора у четири нивоа,
који формирају откопане зидине и низ објеката, дефинисан је у поглављу 2.
Парцелу градског трга формирати према графичком, приказу бр 4. Укупна
површина парцеле трга износи око 0.6309ha. Прецизну површину дефинисати у
даљој разради
Сав колски саобраћај заустављен је на прилазима тргу. До трга воде улице: Миће
Матовића, Иве лоле Рибара, Омладинска, Љубе Стојића и Светолика Чоловића.
Трг и објекти који га окружују, снабдеваће се из наведених улица.
Трг организовати у четири нивоа. Денивелацију између нивоа дефинисати УП.
Контакт првог и четвртог нивоа ускладити са завршетком ул. С. Чоловића, М.
Матовића и И. Л. Рибара, као и са ул. Св. Ахилија.
Све објекте који формирају трг, реконструисати, ревитализовати, дограђивати и
пројектовати нове, у складу са условима грађења из овог ПДР и надлежног
Завода за заштиту споменика културе.
Сваки ниво трга, степеништа која повезују нивое и парапете око медаљона
зеленила и цвећа, поплочати са две до три врсте камена за екстеријер, у
различитим комбинацијама слогова и мотива, у складу са садржајем сваког
нивоа.
Сво паркирање је на ободу трга, према условима за уређење саобраћајница и
саобраћајних површина. Није дозвољено паркирање на тргу.
Сво зеленило на тргу (високо, партерно и цвећњаци) уређивати према
положајном плану зеленила, који је саставни део УП и пројекта уређења партера,
при чему треба задржати сво здраво високо зеленило.
У свему према поглављу 5.9. Обезбедити јавну расвету, снабдевање чесама
водом, рад јавног сата и остале потребе за инфраструктуром.
На прелазима свих нивоа трга, планирати рампе за лица са посебним потребама
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Општи услови

Парцела
Саобраћајни прилази
Снабдевање
Организација простора
Уређење партера
Зеленило
Опремање инфраструктуром
Посебни услови за уређење

Општи услови
Парцела
Саобраћајни прилази
Организација простора
Уређење партера
Зеленило
Опремање инфраструктуром
Посебни услови за уређење

Општи услови
Парцела
Саобраћајни прилази
Организација простора
Уређење партера
Зеленило
Опремање инфраструктуром
Посебни услови за уређење

Општи услови

Парцела
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5.3. НОВИ ПЕШАЧКИ ПРОДОР – ПАРЦЕЛА П2
- намена: пешачка веза градског трга са ул. Краља Драгутина;
- садржаји: пешачка површина, измештени и ревитализовани објекти музеја,
конака сердара Мићића и куће М. Требињца;
- двокрако степениште на шкарпи – веза ул. К. Драгутина са тргом;
- комерцијални мали објекти између два крака степеништа;
- партерно и високо зеленило, цвећњаци, мала фонтана, кафе
Парцелу укупне површине од око 0.1609ha формирати у складу са условима и
елементима обележавања из овог ПДР
Директни колски прилаз продору обезбедити из ул. К. Драгутина, индиректни –
пешачки са градског трга
Снабдевање из ул. Краља Драгутина
Према композиционом план, разрађеном кроз УП
- на основу УП са положајним планом зеленила;
- све пешачке површине морају бити поплочане каменом, у складу са условима
надлежног Завода за заштиту споменика културе
Према Положајном плану зеленила, у складу са Композиционим планом
У свему према поглављу 5.9.
На сваком краку степеништа обезбедити рампе за лица са посебним потребама

5.4. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ПАРЦЕЛА П3
- намена: садржаји из делатности кутуре и туризма, према поглављу 2;
- пешачко унутрашње двориште повезано са градским тргом и малим тргом;
Парцелу укупне површине од око 0.1948ha формирати у складу са условима и
елементима обележавања из овог ПДР
Колски прилаз и прилаз за снабдевање из ул. М. Матовића и К. Драгутина, са
паркирањем у наведеним улицама
Према композиционом плану и УП
- на основу УП са положајним планом зеленила и пројектом поплочавања
- све пешачке површине морају бити поплочане каменом, у складу са условима
надлежног Завода за заштиту споменика културе и условима из овог ПДР
Према Положајном плану зеленила, у складу са Композиционим планом
У свему према поглављу 5.9.
На свим денивелацијама и прилазима објектима, обезбедити стандарде
приступачности инвалидним лицима, старима и деци.
5.5. ДОМ КУЛТУРЕ – ПАРЦЕЛА П8
- намена: постојећи дом културе са доградњом новог улаза у објекат;
- уређење парцеле
Парцелу површине око 0.0878ha формирати у складу са условима и елементима
обележавања из овог ПДР и локацијске дозволе
Колски прилаз и снабдевање обезбедити из ул. Омладинске и Љубе Стојића.
Паркинг простор у наведеним улицама.
Ревитализовати објекат и уредити парцелу.
На основу услова из овог ПДР, датим у Правилима грађења
Према условима из овог ПДР
У свему према поглављу 5.9.
Обезбедити приступачност за инвалидна колица са трга и са улица

5.6. ПИРГ- ДЕО АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА – ПАРЦЕЛА П9
- намена:део порте цркве св. Ахилија, и део археолошког парка;
- реконструкција пирга са измештањем конака породице Мићић и музеја
на
к.п. 61
Парцелу површине око 0.1444ha формирати према условима и елементима
обележавања из ПДР
Колски прилаз и снабдевање обезбедити у завршетку улице Стевана Чоловића

Саобраћајни прилази
Организација простора
Уређење партера
Зеленило
Опремање инфраструктуром
Посебни услови за уређење

Општи услови

Парцела
Саобраћајни прилази
Уређење партера
Опремање инфраструктуром
Посебни услови за уређење

Уређење парцеле искључиво према условима надлежног Завода за заштиту
споменика културе
Према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе
Према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе
У свему према поглављу 5.9.
Приступ са трга за инвалидна лица, према стандардима приступачности

5.7. ПЕШАЧКА СТАЗА – ПАРЦЕЛА П7
- намена: нове пешачке стазе, које повезују Културни центар са ул. М. Матовића,
С. Лазаревића и К. Драгутина са културним центром и мали трг са ул. Ст.
Чоловића
Парцелу 7, ширине 1.5m, део парцеле П6 ширине око 2.00m, формирати у складу
са условима и елементима обележавања из овог ПДР
Колске прилазе наведеним јавним пешачким стазама обезбедити из ул. С.
Лазаревића и М. Матовића К. Драгутина, и са градског трга, са постојећих и
планираних тротоара.
Стазе поплочати каменом, у складу са условима надлежног Завода
У свему према поглављу 5.9.
Приступ за инвалидна лица, према стандардима приступачности
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Општи услови
Парцела
Саобраћајни прилази

Уређење партера

Опремање инфраструктуром
Посебни услови за уређење
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5.8. ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО – ПАРЦЕЛЕ П4, П5 И П6
- намена: јавно зеленило уз ул. Краља Драгутина, на шкарпама, градском тргу,
пешачком продору, унутрашњим двориштима и јавним паркинг просторима,
уређивати према УП са положајним плановима зеленила
Парцеле, укупне површине око 0.1420ha формирати у складу са условима и
елементима обележавања из овог ПДР
Колске прилазе зеленим површинама обезбедити са постојећих и планираних
тротоара, пешачких површина и градског трга.
Уређење свих зелених површина јавне намене изводити у складу са
композиционим планом из овог ПДР, на основу услова из УП и положајних
планова озелењавања јавних површина, при чему се посебно мора водити рачуна
о даљем одржавању постојећег зеленила, његовом уклапању у нови концепт
озелењавања градског трга и сваког блока посебно.
У свему према поглављу 5.9. Посебно обезбедити заливање свих зелених
површина.
Приступ за инвалидна лица, према стандардима приступачности

5.9. СИСТЕМИ И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.9.1. СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ И КИШНИХ ВОДА
Потребно је извршити доградњу градске водоводне мреже, тако што се планира повезивање дистрибутивне мреже водовода у
прстенасту мрежу, чиме се постиже знатно повољнији притисак у мрежи, а у случају било каквог квара на делу водоводне мреже, исти се блокира
помоћу два најближа вентила, док траје поправка квара, а остали потрошачи се нормално снабдевају водом. Овако конципирана дистрибутивна
водоводна мрежа обезбеђује квалитетно водоснабдевање свих потрошача, као и заштиту од пожара, путем ливено-гвоздених хидраната Ø80mm.
Концепт изграђене фекалне канализације од Ø200mm до Ø500mm задовољава и планиране потребе у предметном подручју. Приликом
доградње хотела „Елен“ и изградње подземне гараже, потребно је обезбедити заштиту постојећег фекалног колектора Ø500mm уз могућност
делимичног измештања, уколико ће бити угрожен планираном изградњом.
Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и других уређених површина, у смеру ка
реципијентима, рекама Моравица и Рзав са притокама. Развој и изградња атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованог подручја
од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију треба конципирати према меродавним условима (временски пресек), урбанизованости
простора, рачунској киши и слично, а етапно је реализовати, тако да се изграђена мрежа рационално уклапа у планирано решење.
У планском периоду треба поштовати следећа правила грађења:
Водовод и канализација мора да се трасирају тако:
•
да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планирану намену коришћења земљишта;
•
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
•
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;
•
да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.
Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир потребну количину воде за
гашење пожара, у складу са позитивним законским прописима. Уколико се хидрантска мрежа напаја водом недовољног притиска (мин. потребни
притисак је 2.5bara) обавезна је уградња уређаја за повишење притиска.
Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1.2m од врха цеви до коте терена а падови према техничким нормативима и прописима,
у зависности од пречника цеви.
Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што омогућава сигурнији и поузданији начин водоснабдевања.
Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању ос 1.0m од ивичњака.
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда и других затечених објеката, не сме бити мање од
2.5m.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електроенергетски и телефонски каблови) при укрштању, не
сме бити мање од 0.5m. Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих а испод електроенергетских каблова при укрштању.
Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1.5m.
Димензионисање фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна а уколико се прорачуном добије мањи пречник од
Ø200mm, усвојити као мин. пречник градске фекалне канализације Ø200mm а за кућне прикључке Ø150mm.
Мин. дубина укопавања треба да је таква да омогући прихватање отпадних вода из свих објеката, који треба да се прикључе на фекалну
канализацију.
На канализационој мрежи, код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и
на правим дистанцама на приближном размаку од 160D, постављају се ревизиони силази од бетонских цеви Ø1000mm са бетонским дном у
облику кинете, са ливено-гвозденим шахт поклопцима, чија је носивост усаглашена са очекиваним саобраћајним оптерећењем.
За кућне прикључке пречника већих од Ø50mm обавезни су одвојци са затварачима.
Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким прорачуном, на бази специфичног отицаја.
Уколико је површина асфалта зауљена (у оквиру паркинга, платоа и сл.) обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре
упуштања атмосферских вода или вода од прања платоа, у атмосферску канализацију. Атмосферске, условно чисте воде се могу упустити у
отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру комплекса.
5.9.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЈЕКТИ
Потребна електрична енергија за нове потрошаче обезбедиће се из постојећих TS 10/0.4kV „Хотел“ и „Нови центар“, које располажу
довољном снагом.
Постојећа надземна и кабловска нисконапонска мрежа се мора реконструисати у циљу прилагођавања проширеним или новим
саобраћајницама, планираним капацитетима нових стамбено пословних објеката и нових објеката у оквиру планираног културног центра.
Напајање објеката који ће се градити, предвиђа се као кабловско, кабловима типа рроо-АSJ или хроо- АSJ одговарајућег пресека, које
треба полагати у заштитним цевима, односно у кабловској канализацији, коју треба изградити поред нових саобраћајница као и у саобраћајницама
где постоји надземна мрежа нислог напона, чиме ће се у каснијој фази омогућити полагање нових кабловских водова, као замена за постојећу
надземну мрежу.
Нисконапонска мрежа, која напаја објекте у ул М. Матовића, која се напаја из TS10/0.4kV, кабловским снопом хоо/О-А 3х35+54.6mm2 и
хоо-А 4х16, остаје као трајно решење.
У саобраћајницама, које не поседују надземну мрежу ниског напона, предвиђена је изградња јавне расвете на челичним канделабрима
са кабловским напајањем и светлосним изворима, који обезбеђују квалитетно осветљење, као што су натријумове или металхалогене светиљке
одговарајуће снаге, зависно од значаја саобраћајнице.
Прикључење индивидуалних потрошача на надземну нисконапонску мрежу, предвиђа се кабловскимснопом типа хоо-А 4х16mm2 а у
зонама где иста не постоји, кабловима типа рроо-АSJ или хроо-АS за велике потрошаче, односно каблом хроо-А 4х16 mm2 или рроо за мање
потрошаче, директно из одговарајуће TS или посредно преко кабловских разводних ормана, лоцираним у центрима потрошње.
Заштита од индиректног напона додира је предвиђена аутоматским искључењем (ТТ или ТН систем) сагласно техничким условима
надлежне електродистибуције.
У планском подручју треба поштовати следећа правила грађења:
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•

изградња и реконструкција електроенергетских објеката, која се предвиђа овим планским документом, вршиће се на основу техничке
документације, усаглашене са техничким условима надлежне електродистрибуције, важећим прописима и техничким препорукама
Електродистрибуције Србије;
•
извођење радова се врши без прибављања грађевинске дозволе, на основу информације о локацији и решења којим се одобрава
извођење радова, које издаје надлежни орган локалне самоуправе, сагласно чл. 53 и 145 Закона о планирању и изградњи (сл. гл. РС, бр.
72/09);
•
основни прописи који се извођачи морају придржавати су: 1) П.Т.Н. за изградњу нисконапонских надземних водова (сл. лист СФРЈ, бр.
6/92); 2) Техничке препоруке Електродистрибуције Србије бр. Т.Р.З. „Избор и полагање каблова у електродистрибутивним мрежама
1kV, 10kV, 20kV и 35kV“ и бр. ТП 13 „Прикључци на нисконапонску мрежу и електроинстлације у зградама“.
Код укрштања, приближавања и паралелног вођења надземне мреже ниског напона са саобраћајницама, укључујући мрежу јавне расвете,
стубови се могу постављати уз саму ивицу коловоза или колских улаза.
Енергетски кабловски водови могу се полагати, уз услов, да су обезбеђени мин. потребни размаци од других врста инсталација и
објеката и то:
0.4m.............................................................................од цеви водовода и канализације
0.5m................................................................................од телекомуникационих водова
0.6m.....................................................................од спољње ивице канала за топловод
0.8m................................................................................................од гасовода у насељу
Ако се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2.0m, са обе стране места
укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0.3m.
Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода, топловода или цеви водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла, а угао
укрштања треба да је мин. 300, што ближе 900.
Удаљеност од зидова или темеља грађевинских објеката, мин. треба да је 0.3m.
На прелазима преко саобраћајница, кабл се полаже у кабловској канализацији, односно у заштитним цевима, на дубини мин. 0.8m
испод површине коловоза.
5.9.3. СИСТЕМ ГАСИФИКАЦИЈЕ И ПРАТЕЋИ ОБЈЕКТИ
До изградње мреже гасификације у градском насељу Ариље, најцелисходније је форсирати еколошки прихватљиве енергенте за
загревање објеката (кроз препоруке, обавезујуће и стимулативне мере за коришћење обновљивих извора енергије).
Еколошки је најприхватљивије коришћење обновљивих извора енергије (пелет и брикети од дрвне биомасе, електрична енергијауколико постоје довољни капацитети, соларна енергија).
Недавно је урађен Пројекат гасификације насеља Ариље, па се може рачунати на систем гасификације, у складу са наведени пројектом
(граф. приказ број 8).
При изградњи гасне мреже, придржавати се следећих правила грађења:
•
код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже поштовати: 1) Правилник о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара («Службени лист СРЈ», број
20/92); 2) Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара («Службени лист СРЈ», број
20/92) и Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације («Службени лист СРЈ», број 20/92);
•
дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења земљишта, да се поштују
прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла;
•
приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров може се полагати и полиетиленска цев за накнадно удувавање
оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса
сваког појединог потрошача;
•
минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе: 1) при паралелном вођењу 40 cm; 2) при укрштању 20 cm; 3) поред
темеља зграда и објеката 1,0 m.
5.9.4. СИСТЕМ ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОБЈЕКАТА
Постојећи капацитети задовољавају тренутне потребе у предметном подручју. Расположиве резерве у ТК кабловима на овом подручју
нема. Обзиром да се зграда Телекома налази у непосредној близини, потребе за новим прикључцима се могу решити директно из АТЦ-а.
Планско подручје преставља најуже градско ткиво Ариља, па је и тренутно релативно добро покривено подручје телекомуникационим
капацитетима. У згради главног телекомуникационог центра (у непосредној близини планског подручја) је смештена телефонска централа,
преносни системи, а завршни наставци у истој представљају главну концентрацију свих постојећих и планираних ТТ капацитета.
У планском периоду потребно је делимичном реконструкцијом постојеће и изградњом нове кабловске канализације, довољног броја
расположивих цеви, обезбедити да се изврши реконструкција примарне телефонске мреже. У овако конципираној ТТ мрежи потребно је вршити
полагање цеви малог пречника поред телекомуникационих каблова слободно положених у земљу, ради планирања изградње кабловског
дистрибутивног система.
У планском периоду у главном ТК центру (ПТТ Ариље) ће бити смештена главна станица намењена кабловској дистрибуцији, како
домаћих, тако и сателитских ТV програма, као и радијских програма, брзог интернета и осталих телекомуникационих услуга из асортимана КДSкабловског дистрибутивног система.
Од овако лоциране главне станице хибридном мрежом оптичких и коаксијалних каблова, створиће се могућноствприкључења сваког
пословног или стамбеног објекта на КДС-Ариља.
У планском подручју треба поштовати следећа правила грађења:
•
сви главни и дистрибутивни каблови, полажу се у цеви кабловске канализације;
•
сви положени каблови су типа ТК59GM;
•
сви проводни каблови (од окана кабловске канализације до увода у објекте) су типа ТК59GM и слободно су положени у земљу, у
складу са важећим условима ЗЈПТТ;
Сви изводи у месној мрежи, у зонама намењеним трговини или пословним бироима и банкама као и становању, спратности П+2 до П+3
су унутрашњи изводи потребног капацитета, који се димензионише по принципу:
•
на 6m2 пословног простора, један телефонски прикључак;
•
по једној стамбеној јединици – један телефонски прикључак.
Сви изводи у зонама породичног становања су спољашњи изводи – ТТ стубићи са подземном разводном мрежом до сваког објекта
појединачно.
Приликом полагања телекомуникационих каблова, неопходно је, у свему се придржавати важећих техничких прописа ЗЈПТ око
паралелног вођења и укрштања са другим инфраструктурним објектима, као и других прописа који регулишу ову материју.
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6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА
И ОБЈЕКАТА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Објекти осталих намена (становање, комерцијални садржаји, порта цркве св. Ахилија и зеленило), заузимају 43.95% укупног обухвата
ПДР и подједнако су значајни за постизање усклађеног изгледа, нивоа уређености и опремљености градског трга и његовог непосредног
окружења. Ови општи услови уређења треба да допринесу лакшем остваривању тог циља, као и разради овог ПДР.
СТАНОВАЊЕ МАЛИХ ГУСТИНА
У сва три блока задржати постојећи начин коришћења земљишта и тип
изградње. За интервенције у блоковима 1.2. и 4.1. потребни су услови и
сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе. У блоку
Општи услови
4.1. планирана је изградња новог објекта на к.п. 25/22, спратности
П+1+Пк и доградња објекта на кп.бр. 25/2
Намена
Становање малих густина са могућношћу увођења пословног простора у
приземља постојећих и новог објекта.
- колски приступ блоку 1.2. обезбеђен је делом из ул. Љ. Стојића а делом
Саобраћајна
из ул. Ст. Чоловића (преко трга);
приступачност
- колски прилаз блоку 2.3. из ул. Х. Шоше и И.Л. Рибара;
- колски прилаз блоку 4.1. из ул. Б. Вукотић и К.Драгутина;
- паркирање и гаражирање возила у оквиру парцеле
Уређење партера
У складу са наменом објеката
Опремање ком. инфрастр.
У свему према поглављу 5.9.
- приступ за инвалидна лица, према стандардима приступачности и
потребама становника ових блокова
- реализација на основу локацијске дозволе на основу правила грађења
Посебни услови
из овог ПДР
- пожељан УП исправке граница парцела у деловима блока 1.2.

Део блока1.2.
Блок 2.3.
Блок 4.1.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Планирана потпуна замена постојећег грађевинског фонда уз изградњу
Општи услови
новог стамбено-пословног простора са подземном гаражом на к.п. 75.
Намена
Становање средњих густина са пословним простором, чија намена не
угрожава функцију становања, у приземљу
Саобраћајна
Колски приступ блоку из ул. М.Матовића. Паркирање у двориштима или
приступачност
гаражама нових објеката.
Уређење партера
У складу са наменом. Однос поплочаних и зелених површина у
зависности од концепта уређења сваке парцеле.
Опремање ком. инфрастр.
У свему према поглављу 5.9.
Посебни услови
Обавезно извођење приступа за инвалидна лица. Реализација на основу
УП, уз претходно формирање грађевинске парцеле, према условима и
правилима грађења из овог ПДР.

Блок 6.2.

КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ
Постојећи хотел „Елен“ је велики туристички потенцијал овог насеља.
Планирана је његова доградња и веће отварање према градском тргу.
Општи услови
Пошто се налази у контакт зони, за све интервенције потребни су услови
и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Постојећи хотел са доградњом и повећањем смештајних капацитета,
Намена
увођењем нових пратећих садржаја (сале за конференције, туристичке
презентације, подземна гаража и сл), према нормативима за степен
опреме хотела са три звездице.
Саобраћајна
Колски приступ из ул. Иве Лоле Рибара са изградњом паркинг простора
приступачност
за 19 места у оквиру парцеле хотела. Прилаз подземној гаражи из ул.
И.Л. Рибара.
Слободне површине у оквиру формиране парцеле уредити као зелене
Уређење партера
просторе засађене високим и ниским зеленилом, са пешачким стазама и
тремовима за боравак на отвореном.
Опремање ком. инфрастр.
У свему према поглављу 5.9.
Посебни услови
Потребно је формирање нове парцеле, израда УП изградње са планом
зеленила и уређењем партера за цео блок.

Блок 2.1.
хотел „Елен“

Део блока 3.1.
порта
цркве
Ахилија

св.

ПОРТА ЦРКВЕ СВ. АХИЛИЈА
Порта цркве св. Ахилија је део археолошког парка у коме нису
Општи услови
завршена сва археолошка истраживања. Зато се не планира никаква
изградња, осим реконструкције пирга и измештања објекта музеја и
конака сердара Мићића на к.п. 61, уз услове из овог ПДР и надлежног
Завода.
Порта културног добра са старим гробљем, ископаним зидинама и
Намена
новим конаком са звоником. Није дозвољена промена намене било ког
објекта, који остаје у блоку, нити интервенције на њима, без услова
надлежног Завода.
Саобраћајна
Колски приступ обезбедити из ул. Стевана Чоловића. У комплекс
приступачност
порте није дозвољен улазак возила, осим за свештена и стручна лица
надлежног Завода.
Уређење партера
Одржавање постојећег зеленила. Према условима Завода могуће су
интервенције на зеленим површинама.
Опремање ком. инфрастр.
У свему према поглављу 5.9.
Црква и њена непосредна околина су проглашене за културно добро од
Посебни услови
изузетног значаја. Зато се ни једна интервенција у овом блоку не може
обавити без услова и сагласности надлежног Завода.
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Општи услови

Блок 4.2. и
део блокова
1.2. и 6.1.

Намена

Саобраћајна
приступачност
Уређење партера
Опремање ком. инфрастр.
Посебни услови
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ЗЕЛЕНИЛО
Зеленило на земљишту осталих намена заузима углавном нагибе на
шкарпи између највиших и најнижих кота терена у захвату ПДР и ул.
Краља Драгутина.
Заштитно зеленило (високо и ниско растиње аутохтоних врста). На
гребену блока 4.2. извести пешачку стазу кроз зеленило, од ул. С.
Чоловића до пешачког малог трга и пешачког продора, за боље
сагледавање важних објеката и релаксацију становника и туриста.
Колски прилаз зеленим површинама могућ је из порте цркве св.
Ахилија и ул. Краља Драгутина, а из ул. С. Лазаревића и С. Чоловића
преко пешачких стаза.
Неопходно је планско уређивање свих зелених површина.
У свему према поглављу 5.9.
Обавеза је власника парцела у овим блоковима да зеленило
одржавају и унапређују у складу са правилима уређења и грађења из
ПДР

7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
7.1. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мeрe зa смaњeњe зaгaђeнoсти живoтнe срeдинe утврђуjу сe интeгрaлним плaнирaњем нaмeнe зeмљиштa, рaздвajaњем зaгaђивaчa и
oсeтљивих нaмeнa у простору, примeнoм зaкoнскe рeгулaтивe из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, примeном чистиjих прoизвoдних тeхнoлoгиja
које смaњују eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja, пoбoљшaњeм eфикaснoсти кoнтрoлe квaлитeтa чинилaцa живoтнe срeдинe и укључивaњeм jaвнoсти у
дoнoшeњe oдлукa o питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe.
7.1.1. ЗАШТИТА ВОДЕ
Постојећи водотокови чак и не додирују овај захват. Њих треба одржавати у складу са свим параметрима и потребама заштите укупне
животне средине, јер непосредно утичу и на квалитет живота на градском тргу. У захвату овог ПДР постоји или је планиран систем снабдевања
водом и системи одвођења употребљених и површинских вода. У очувању и даљем унапређивању ових система, у складу са потребама нове
организације трга и његових нових садржаја, садрже се све потребе заштите вода од загађења. Упрaвљaњe квaлитeтoм вoдa врши сe прeкo: дoбрe
зaштитe вoдa, мoнитoрингa квaлитeтa вoдa oбeзбeђeног у кoнтрoлисaним и aкрeдитoвaним лaбoрaтoриjaмa нa лoкaлнoм нивoу и фoрмирaњeм бaзe
пoдaтaкa у eлeктрoнскoj фoрми.
7.1.2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА
Ваздух овог дела насеља Ариље није угрожен јасно дефинисаним загађењима. У непосредној близини нема великих индустријских
зона, осим аутобуске станице, испод ул. Стевана Чоловића. Али и њу, од простора овог ПДР, дели велика денивелација. Ако се постојеће и ново
зеленило организује у складу са потребама заштите овог простора, неће бити новог загађења ваздуха. Подизање одговарајућег заштитног зеленила
на целој денивелацији, очување постојећег високог зеленила на постојећем тргу и смишљено подизање новог зеленила, обазбедиће чист ваздух на
тако организованом тргу и у његовом непосредном окружењу.
Упрaвљaњe квaлитeтoм вaздухa трeбaлo би спрoвeсти:
•
цeнтрaлизoвaним снaбдeвaњeм насеља тoплoтнoм eнeргиjoм или увођењем гаса;
•
пoпулaризaциjoм кoришћeњa обновљивих извора енергије;
•
усмeрaвaњeм трaнзитнoг сaoбрaћaja нa oбилaзницe;
•
пoвeћaњeм зeлeнoг фoндa нaсeљa;
•
прoизвoдњом и применом квaлитeтних изoлaциoних мaтeриjaлa и грaђeвинскe стoлaриje, укључуjући и пoдстицajнe услoвe зa нaбaвку
и угрaдњу у пoстojeћe и нoвe згрaдe;
•
вршeњeм кoнтинуирaнe и прoгрaмскe кoнтрoлe oснoвних и спeцифичних пaрaмeтaрa вeзaних зa квaлитeт вaздухa у aкрeдитoвaним
лaбoрaтoриjaмa и стaндaрдизoвaним мeтoдaмa.
7.1.3. ЗАШТИТА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Грађевинско земљиште као један од најзначајнијих ресурса за развој насеља али и тешко и скупо обновљив, захтева посебне видове
заштите. Они подразумевају планирање оптималне потрошње грађевинског земљишта у складу са сваком наменом и функцијом посебно. У овом
случају, постигнут је повољан однос изграђених и неизграђених површина, планиране су сродне делатности и функције а посебна пажња је
посвећена подизању зеленила и управљању зеленим фондом. За простор обухваћен овим ПДР, подједнаку вредност има зеленило на тргу, у
оквиру саобраћајница, у двориштима као и на денивелисаној шкарпи, где ће високо зеленило, са посебно одабраним врстама и његово стално
унапређивање, смањити могућност појаве клизања терена.
7.1.4. ЗЕЛЕНИЛО
Јавно и остало зеленило на грађевинском земљишту, заузима укупан простор већи од око 0.5287ha или око 11% у захвату овог ПДР.
Укупан захват под зеленилом чини солидан основ за унапређење стања животне средине ове целине па и читавог насеља Ариље. У постојећем
стању једине уређене зелене површине су троугласте енклаве на тргу са вредним високим растињем (четинари и листопади) и порта. Шкарпа
између цркве и улице Краља Драгутина, као и остале слободне површине, обрасле су самониклим зеленилом и не одржавају се, што је у даљем
периоду недопустиво. Овакав потенцијал треба да добије нову улогу у формирању трга и његовог окружења.
Планска решења садрже довољан степен разраде и правила, на основу којих се може дугoрoчнo плaнирaти управљање зеленим
фондом, изглeдом и нaмeном jaвних зeлeних пoвршинa. Такође треба успoстaвити сaрaдњу jaвних институциja, oпштинскe инспeкциje и свих
стaнoвникa у циљу oдрживoг oчувaњa и oплeмeњивaњa зeлeних пoвршинa нa лoкaлнoм нивoу, успoстaвити и рeдoвнo aжурирaти кaтaстaр
зeлeних пoвршинa.
7.1.5. ЗАШТИТА ОД ПРЕКОМЕРНЕ БУКЕ
Постојећа намена и коришћење објеката не производе никакву значајну буку. Највећу буку у непосредном окружењу овог простора
производи аутобуска станица. Њена локација није адекватна, али то није проблем овог ПДР. Такође, буку и велики проценат загађења ваздуха,
производе возила која се паркирају на простору трга.
Новом организацијом простора на тргу и у целом захвату ПДР, избегнути су већи извори буке извођењем паркирања возила са простора
трга и њихово смештање у оквиру ободних саобраћајница, у складу са предложеним концептом решења овог проблема.
Да би овај простор постао пријатно место за живот и одмор потребно је још: изрaдити мaпe букe нa oснoву спрoвeдeних гoдишњих
мeрeњa букe (пo oдрeђeнoj динaмици и нa oдрeђeнoм брojу мeрних тaчaкa – спирaлним мoнитoрингoм), дoнeти општинску Одлуку o мeрaмa зa
зaштиту oд букe, кao oснoвни инструмeнт зa успeшaн рaд инспeкциjских служби, укључити пoлициjу у систeм зaштитe oд букe и eдукoвaти
стaнoвништвo o нeoпхoднoсти oчувaњa живoтнe срeдинe oд зaгaђeњa букoм.
7.1.6. ЗАШТИТА ОД МОГУЋИХ АКЦИДЕНАТА И УДЕСНИХ СИТУАЦИЈА
Могућност eкoлoшког ризика при трaнспoрту oпaсних мaтeриja крoз грaд зaвиси и oд трaса прeвoзa oпaсних мaтeриja. Заштита од
могућих акцидената утврђује се пoсeбним oдлукaмa у склaду сa лoкaциjaмa ризичних пoгoнa и пoстрojeњa. Пoсeбним прoгрaмимa oбeзбeђују се
услoви зa трeтмaн и oдлaгaње oпaснoг и мeдицинскoг oтпaдa. У овој зони мала је могућност за наведене ризике (јер је транзитни саобраћај
пресечен кроз захват овог ПДР) али се све мере предострожности морају предвидети.
7.1.7. УКЛАЊАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
До реализације и активирања регионалне депоније, сав комунални отпад са овог простора треба прикупљати у контејнере са
селектованим отпадом, прилагођеним процесу рециклирања (стакло, папир, тканине, остали отпад из домаћинстава и институција, са зелених
површина...). Овако одговорним вођењем депоновања отпада, треба да буду избегнуте све могућности посебних загађења овог простора.
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Пожељно је у циљу спрeчaвaњa ствaрaњa oпaснoг oтпaдa, рaзвити eкoнoмскe инструмeнтe упрaвљaњa oтпaдoм (плaћaњe тaкси, субвeнциje,
стимулисaњe врaћaњa oтпaдa у прoизвoднe прoцeсe) и eдукoвaти стaнoвништвo o нaчину пoступaњa сa oтпaдoм.
7.1.8. ОСТАЛЕ МEРE ЗAШТИТE ЖИВOТНE СРEДИНE
•
обeзбeђeњe нeсмeтaних услoвa зa рaд кoмунaлнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су дeфинисaнe релевантним Зaкoнима;
•
кoнтинуално инфoрмисaњe и укључивање jaвнoсти у доношење одлука и старању о стaњу живoтнe срeдинe;
•
управљање израдом и реализацијом урбанистичких планова, којима се планирају мере и правила за унапређивање стања животне
средине;
•
укључивање и шира употреба обновљивих извора енергије (ветар, сунце, биомаса);
•
усклaђивaњe друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja и стaњa живoтнe срeдинe.
7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
1991. године, Скупштина општине Ариље, на предлог Републичког Завода за заштиту природе и надлежног Завода за заштиту
споменика културе, донела је Одлуку о заштити околине цркве св. Ахилија у Ариљу. Правни основ за заштиту овог простора био је Закон о
заштити природе (сл.гл. СРС, бр. 29/88) и Закон о културним добрима (сл.гл. СРС, бр. 6/90). Заштићена околина обухвата следеће катастарске
парцеле: 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/21, 25/22, 25/23,
25/24, 25/27, 48/26, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 56, 57/део, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 68, 69,71/2,72/2,73, 74 75 са укупном
површином од 3.3002ha, поделом на прву и другу зону заштите и дефинисаним критеријумима за даље унапређивање. У овој Одлуци нема
контакт зоне а у захвату овог ПДР не налазе се све наведене катастарске парцеле из Одлуке. Вероватно је од проглашења до данас дошло до
спајања или цепања неких парцела, па зато ову Одлуку треба ревидовати, према стварном стању парцела у обе зоне заштите.
За потребе израде овог ПДР, Републички Завод за заштиту споменика културе-Београд и Завод за заштиту споменика културе-Краљево,
урадили су 2009. године СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ЗА ГРАДСКИ ТРГ У АРИЉУ, којом су дефинисане три зоне
заштите околине цркве св. Ахилија. Ове зоне заштите описане су у поглављу 1.3. и приказане на графичком прилогу 6, у размери 1:500. Наведену
Одлуку из 1991. године треба кориговати у складу са новим предлогом граница зона заштите, по доношењу овог ПДР, у заједници са
Републичким Заводом за заштиту природе и Заводима за заштиту споменика културе. Нема других заштићених природних добара.
7.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7.3.1. ПРОГЛАШЕНА И ОСТАЛА КУЛТУРНА ДОБРА
Једино проглашено културно добро, на основу Закона о културним добрима, у захвату овог ПДР је црква светог Ахилија. Проглашена
је за културно добро од изузетног значаја - споменик културе, Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и великог
значаја (сл. гл. СРС, бр. 14/79 од 7.4.1979.). Средњовековни манастир са црквом св. Ахилија налази се на уздигнутој заравни изнад речних долина
Моравице и Рзава, где се у протекла два века развијала савремена варошица Ариље. Детаљан опис комплекса манастира дат је у Концепту овог
ПДР. У оквиру њега се налазе: делимично расветљен средњовековни манастирски оквир стара школа (данас музеј) димензија 12,56 х 8,10m, која
је изграђена на остацима средњовековног пирга, археолошки остаци (из праисторијског периода -гробови, гробље из преднемањићког периода,
римски горњи град са светилиштем, остаци две фазе изградње и обнове манастира) и конак породице Јована Мићића (Поповић).
Сви остали објекти, изграђени крајем 19. и у првој половини 20. века у захвату овог ПДР, који су наведеном Студијом предложени за
реконструкцију, ремоделацију или контролисану интервенцију ван прве зоне заштите, нису до данас ни евидентирани као могући споменици
културе. Међу њима су хотел „Елен“, дом културе (соколски дом), сви објекти становања малих и средњих густина, па чак и објекти који су већ на
пола срушени (кућа Мирослава Требињца), што представља укупан грађевински фонд у обухвату овог ПДР. Према важећем Закону у културним
добрима, установа заштите дужна је да у року од две године утврди да ли евидентирана непокретност има споменичка својства и да у том року
предложи утврђивање те непокретности за културно добро. Уколико евидентирана непокретност није утврђена за културно добро у року од три
године од дана евидентирања, на ту непокретност неће се примењивати мере заштите утврђене овим законом (а Комисија за планове општине
Ариље је, на седници од 03.02.2010. и донела закључак у складу са наведеним Законом). Оваква одлука омогућила је оптимално унапређење
најживотнијег дела насеља.
КУЛТУРНА БАШТИНА I ЗОНЕ ЗАШТИТЕ
Централно место ове зоне чини црква Св. Ахилија са остацима средњевековног манастирског
комплекса. Поред ње, овом зоном су обухваћене и најстарије сачуване грађевине, лоциране у
непосредној околини споменика, као и археолошки неистражен простор обухваћен парцелама бр.60
и 61. Стара школа је рестаурирана, ревитализована и претворена у изложбени простор. Планирано је
Општи услови
пресељење овог објекта и конака породице Мићић на к.п. 61. ради формирања амбијенталне целине
из 19. века. Због свега наведеног, на овом простору успоставити систем највиших мера заштите са
највећим бројем ограничења.
На културним добрима не могу се вршити било какви радови без утврђених посебних услова за мере
техничке заштите и сагласности надлежног Завода на техничку документацију. Наведени објекти
(осим цркве св. Ахилија) нису проглашени за културна добра али се налазе у његовој заштићеној
околини, па се на њих примењују наведени услови.
- урадити геофизичка снимања неистраженог простора;
- ако се у току извођења било каквих радова наиђе на археолошкем предмете, извођач радова је
дужан да прекине радове и о томе обавести надлежни Завод, а налаз заштити и остави како је
Посебни услови
откривен;
- општина Ариље обавезна је да ангажује своје комуналне службе за одржавање презентованих
остатака манастира и пирга;
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, рекогносцирање, археолошки надзор,
заштиту, чување, публиковање и излагање проглашених културних добара.
- урађени конзерваторско-рестаураторски радови на архитектури и
живопису. Интервенције могуће само на основу услова републичког
Црква св. Ахилија
Завода за заштиту споменика културе;
- постојеће светиљке заменити савременим у равни тла.
- завршити истраживање источно и југоисточно од цркве и пирга;
- истражити подножје депресије на југоисточној страни бедема
Археолошки
манастира;
остаци
-истражити простор јужно од пирга (данашња пијаца). До тада не
планирати никакву изградњу (осим пресељења наведених објеката), да
би се омогућило формирање арх. парка;
-извршити обједињавање средњевековне целине реконструкцијом
бедема са презентацијом.
Средњевековни
- извршити реконструкцију;
Посебни услови
пирг
- обезбедити презентацију;
-све према условима надлежног Завода
- због реконструкције пирга дислоцирати објекат на к.п. 61;
-дислокација подразумева детаљно снимање бондрук конструкције и
Стара школа
обележавање сваког елемента конструкције пре демонтаже, као и
(музеј),
примену аутентичних материјала.
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- демонтирати два накнадно изграђена анекса;
- архитектонски истражити и снимити објекат;
-урадити пројекат конзервације или реконструкције према решењу о
мерама техничке заштите, које издаје надлежни Завод
-објекат преселити на к.п. 61
- сва три објекта ове скупине сачувати у постојећим хоризонталним и
вертикалним габаритима, уз могућност коришћења таванског простора,
отварањем лежећих кровних прозора;
- објекту библиотеке вратити првобитни изглед заменом
пластифицираног излога отвором по узору на сачувани оригинални
прозор, као и враћањем аутентичног изгледа сокла;
-са кафане и старе општине уклонити постојеће неприкладне
настрешнице и помоћне објекте у двориштима.

КУЛТУРНА БАШТИНА II ЗОНЕ ЗАШТИТЕ
За кућу Мирослава Требињца предлаже се проглашење за културно добро. На основу Закључка Комисије
за планове, све објекте у ул. М. Матовића, наведене у Студији као евидентиране објекте, треба уклонити,
ради стварања услова за формирање савременог градског трга са већим капацитетом за становање и
комерцијалним садржајима.
- објекат је у изузетно лошем грађевинском стању;
- кућу рестаурисати у постојећем габариту са новим садржајем у
функцији трга (етно-музеј) и пренети је на к.п. 61;
- применити аутентичне материјале у екстеријеру са уважавањем
изворног решења;
Посебни услови
-у ентеријеру је дозвољена употреба нових материјала и увођење
савремених инсталација;
- неопходна је израда пројекта рестаурације и адаптације.
- све постојеће стамбене и помоћне објекте у ул. М. Матовића (непарна
страна, од ул. С. Лазаревића до трга) уклонити, ради нове изградње
стамбено-пословних
објеката
са
сличним
архитектонским
карактеристикама.
КУЛТУРНА БАШТИНА КОНТАКТ ЗОНЕ ЗАШТИТЕ
Контакт зона - обухвата појас непосредно уз границу II зоне заштите у којој не постоје објекти
градитељске баштине, са новијим стамбеним и комерцијалним објектима, изграђеним током протеклих
неколико деценија. Да би се ублажили и спречили негативни ефекти које могу да изазову новоизграђени
објекти, контакт зона има основну функцију да контролом грађења, применом одређених материјала,
облика и ограничавањем спратности, успостави равнотежу у простору, оствари складан прелаз и везу
новог и старог.
- простор градског трга, наведеном Студијом, није уопште третиран као
саставни део градитељског наслеђа, и ако је у контакт зони заштите;
- обликовање трга предложено је зато, у складу са награђеним
конкурсним радовима из 2003. савременим потребама, могућностима и
специфичностима локације, за уређење и обликовање градског трга, као
савременог пешачког и туристичког простора (видети композициони
план);
-урбани мобилијар од истог камена као у порти, у комбинацији са
дрветом (ускладити по дизајну и материјалима са мобилијаром из I и II
зоне заштите);
-све тргове, пјацете, фонтане, степеништа и пешачке стазе обрадити у
камену, којим је урађено поплочавање у порти;
- представља посебан туристички капацитет овог простора;
- планирана је његова доградња, повећање капацитета, увођење нових
садржаја, изградња паркинг простора и подземна гаража на парцели и
отварање према градском тргу;
- доградњом и уређењем парцеле, хотел треба да постигне стандард од
Посебни услови
три звездице;
-надлежна служба заштите дала је своју сагласност на ову врсту радова;
-потребна је израда УП због формирања новог облика и површине
парцеле, уређења парцеле и интервенција на објекту.
- изграђен 40.их год. прошлог века у стилу модерне и дозидан крајем
истог века у стилу соцреализма. Од првобитног изгледа остао је балкон
на конзолама са балустерима и степенастим забатом;
- објекат је у добром грађевинском стању;
- задржати га у садашњем хоризонталном и вертикалном стању, са
доградњом новог савременијаг улаза у објекат, уз ремоделацију
постојећег и дограђеног стања, и прибављање услова од надлежне
службе заштите.
- све постојеће објекте породичног становања (малих густина) задржати;
- није дозвољена изградња помоћних објеката на парцелама, већ само
доградња (до задатих индекса заузетости и изграђености), са
могућношћу увођења пословног простора за туристичке и сличне
потребе и потребе становништва, под условом да не утичу на погоршање
квалитета животне средине.
- уклонити све постојеће објекте са парцеле;
- изградити нови стамбено пословни објекат, тако да чини урбанистичку
и архитектонску целину са објектом на углу ул. М. Матовића и св.
Ахилија;
-изградњом новог стамбено пословног објекат, остварити јединствену
развијену композицију, према детаљним условима надлежног Завода;
- поновити мотив засеченог угла.
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7.3.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
Поред детаљно и строго дефинисаних услова за одржавање, реконструкцију или ревитализацију свих објеката у све три зоне заштите, у
СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА НА ПРОСТОРУ ПДР, планирано је и формирање АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА (који обухвата
порту цркве, пирг, конак и к.п. 60 и 61). У оквиру овог простора забрањује се свака изградња до окончања археолошких истраживања, изузев
премештања објекта старе школе, конака сердара Мићића и куће М. Требињца на к.п.61.
7.3.3. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ
Објекти за које се морају урадити конзерваторски радови су:
•
сви археолошки остаци;
•
средњевековни пирг;
•
стара школа (музеј);
•
конак породице Поповић (Мићић);
•
народна биоблиотека;
•
кафана Благоја Вељовића;
•
стара општина;
•
кућа Мирослава Требињца.
7.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Повољне природне карактеристике и умерени развој насеља, утицали су на стварање предуслова за ефикасну заштиту од елементарних
непогода. Пошто не постоје природни ограничавајући услови (водотокови, клизишта, јаки ветрови, и сл.), потребно је поштовати основне,
превентивне услове код даље изградње насеља.
7.4.1. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
Кроз захват овог ПДР не протиче ни један водоток. Постоји могућност плављења блока породичног становања због сливања бујичних
вода са денивелације. Зато је планирана изградња система одвођења површинских вода у свим улицама. Посебну пажњу треба посветити
нивелационим решењима трга и осталих пешачких површина код израде УП, како би површинске воде правилно отицале. Надлежно комунално
предузеће дужно је да редовно одржава систем одвођења површинских вода.
7.4.2. ЗАШТИТА ОД КЛИЗИШТА
У захвату ПДР нису уочена активна ни умирена клизишта. Да не би дошло до померања тла на денивелацији, потребно је континуално
планско засађивање високог и ниског зеленила и његово редовно одржавање, као и одржавање система за одвођење површинских вода. Зато на
постојећој денивелацији није дозвољена изградња. Да би се земљиште обезбедило од појаве клизишта пре изградње планираног амфитеатра и
пешачког продора са двокраким степеништем, треба извршити детаљно снимање терена и пројектовати потребну заштиту а обуставити изградњу
уколико се примети померање тла, изазвано изградњом.
7.4.3. ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА
Према сеизмичкој макрорејонизацији Србије, насеље Ариље лежи у зони могућности појаве земљотреса 7-8о МСS. За рачунску
корекцију основног степена сеизмичности, потребна су детаљнија испитивања. Прeвeнтивнe мeрe пoдрaзумeвajу: поштовање очекиваног степена
сеизмичности приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката и свих других параметара дефинисаних геолошким условима,
изградњу и одржавање регулационих профила саобраћајница, реализацију задате међусобне удаљености објеката и обезбеђење грађевина, чија је
функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе.
7.4.4. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Основну меру заштите од пожара чини добро организована и опремљена локална противпожарна јединица. Други услов је систем
водоводне мреже са правилно распоређеном и одржаваном хидрантском мрежом и min.пречником Ø100mm (у складу са противпожарним
прописима). Важну улогу у спречавању ширења пожара имају зелене површине, којима су раздвојене функције појединих урбанистичких
блокова. Разрадом ПДР, кроз УП и осталу техничку документацију, дефинисати мере за пројектовање заштитних инсталација и уређаја за
обезбеђење од пожара. Посебну улогу у заштити од пожара има понашање становништва.
7.4.5. ЗАШТИТА ОД ВЕТРА
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: примену грађевинско-техничких мера код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова, забрану
сече високог растиња на денивелацији и на тргу (уколико је зелени фонд здрав) и пoдизaњe нoвих озелењених површина на јавном и осталом
земљишту, предвиђених ПДР за ту намену.
7.4.6. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА
У обухвату овог ПДР нема објеката посебне намене, ни посебних услова за заштиту од ратних разарања, осим поштовања услова и
правила за изградњу објеката заштите према Закону о одбрани. Надлежне службе Министарства одбране и локалне управе, израђују конкретне
планове заштите од ратних опасности, којима је обухваћена евакуација људи и материјалних добара. Планска решења претежне намене простора,
саобраћајног система и система комуналне инфраструктуре, основ су за израду конкретних програма заштите. Задатак овог ПДР је да у
Правилима грађења дефинише обавезу плaнирaњa и изгрaдњe двoнaмeнских склoништa дoпунскe или oснoвнe зaштитe у склaду сa пoстojeћoм
прoстoрнo плaнскoм рeгулaтивoм, вaжeћим тeхничким прoписимa, нoрмaтивимa зa склoништa ("Сл. вojни лист", бр. 13/98) и Oдлукoм
oпштинскoг штaбa цивилнe зaштитe o утврђивaњу стeпeнa угрoжeнoсти тeритoриje oпштинe.
8. ПРОЦЕНА УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ И
ПОВРШИНЕ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
ТАБЕЛА 8

1.
2.

1.

2.
3.

4.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА
Реконструкција Омладинске улице и изградња паркинг простора у обухвату плана
1150m2 х 3.500 = 4.025.000,00 дин.
Изградња тротоара у улици Краља Драгутина
300m2 х 3.500 = 1.050.000,00 дин.
УКУПНО

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Изградња уличне дистрибутивне водоводне мреже Ø100, заједно са земљаним и грађевинским
радовима и инсталацијама
Ø100 m, 240 х 5.000,00 = 1.200.200,00 дин.
Набавка и постављање ливено-гвоздених противпожарних хидраната Ø80 комплетно
ком. 4 х 50.000,00 = 200.000,00 дин.
Изградња секундарне мреже фекалне канализације Ø200, заједно са трошковима земљаних
радова, шахтова и инсталација
Ø200 m, 40 х 5.000,00 = 200.000,00 дин.
Изградња кишне канализације, заједно са потребним земљаним радовима, шахтовима,
сливницима са решеткама и свим потребним инсталатерским радовима
Ø400 m, 520 х 8.000,00 = 4.160.000,00 дин.
УКУПНО (1-4)

4.025.000,00 дин.
1.050.000,00 дин.
5.075.000,00 дин
ТАБЕЛА 9

1.200.200,00 дин.

200.000,00 дин.
200.000,00 дин.

4.160.000,00 дин.
5.760.000,00
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ТАБЕЛА 10

1.

2.

3.

4.
5.

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
реконструкција постојеће надземне мреже ниског напона са делимичним дислоцирањем,
односно измештањем стубова ван планираних саобраћајница
паушално..................150.000,00 дин.
Изградња кабловске мреже ниског напона за напајање потрошача у зони саобраћајница које
не поседују надземну НН мрежу, кабловима типа рроо-ASJ или хроо-AS, укључујући
потребне подразводне ормане са потребним бројем извода
km. 0.6 х 1.300.000,00 = 780.000,00 дин.
Изградња мреже независне јавне расвете на челичним канделабрима са натријумовим или
металхалогеним светиљкама са напојним каблом из одговарајуће TS типа хппоо/А или ппоо/А
пресека 4х16mm2
km. 1.4 х 700.000,00 = 980.000,00 дин.
Реконструкција кућних прикључака надземних и кабловских у циљу прилагођавања новим и
реконструисаним саобраћајницама
Паушално........................ 300.000,00 дин.
Израда кабловске канализације Ø100 у тротоарима саобраћајница за будућу замену надземних
водова кабловским као и за нове потрошаче, приоритетно ул. Миће Матовића и СВ.
Лазаревића
km. 1 х 1.000.000,00 = 1.000.000,00 дин.
УКУПНО (1-5)

150.000,00 дин.

780.000,00 дин.

980.000,00 дин.

300.000,00 дин.

1.000.000,00 дин.
3.210.000,00
ТАБЕЛА 11

1.

ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Реконструкција постојеће мреже ТТ капацитета, уз коришћење постојећих траса
m, х 500 х 3.000,00 = 1.500.000,00дин.
УКУПНО

1.500.000,00 дин.
1.500.000,00 дин

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ЗА ИЗГРАДЊУ ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА И БЛОКОВИМА
У складу са чл. 31. Закона о планирању и изградњи, Правила грађења садрже: врсту и намену објеката који се могу градити под
условима утврђеним планским документом, врсту и намену објеката чија је изградња забрањена у појединачним зонама; услове за формирање
грађевинске парцеле; положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле; највећи дозвољен степен заузетости и индекс
изграђености грађевинске парцеле; највећу дозвољену спратност и висину објеката; најмању дозвољену међусобну удаљеност објеката и објеката
од граница парцеле; услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели; услове и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила. Подзаконским актом дефинисана је обавеза израде правила грађења за делове захвата ПДР који се реализују преко
локацијске дозволе, директно на основу Правила из ПДР а не и за целине за које је ПДР дефинисана израда УП или расписивање конкурса. За
делове који се даље разрађују, услови уређења и правила грађења служе као смернице за израду УП, пројеката парцелације и препарцелације и
расписивање конкурса.

БЛОК 1.1.
ТРГ
(0.6387ha)

ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1- ГРАДСКИ ТРГ (1.1682ha)
Градски трг чини опремљену и еколошку урбану средину насељског језгра. Његову
Урбана
и
физичка физичку структуру чине четири нивоа пешачких делова трга, објекти који фирмирају
трг и опрема трга.
структура
Пешачка површина са пратећим садржајима:фонтана, сат, споменици, чесме високо,
Намена
ниско, украсно зеленило и цвеће, клупе за предах. Могуће коришћење делова трга за
отворене баште (кафе, посластичарница...).
Укупна површина парцеле трга: око 0.6387ha. Парцелу трга формирају:линија
Парцела
завршетка ул. С. Чоловића, зидине порте цркве св. Ахилија, постојеће међе блокова
3.1. и 3.2., нова међа блока 5.2. према тргу, рег. лин. ул М. Матовића и међе блокова
2.1.,1.3. и 1.2. Елементи за обележавање дати на граф. приказу број 5.
Приступ парцелама
Колски приступ парцели трга је из ул. С. Чоловића, М. Матовића и Љубе Стојића.
Свим платоима на тргу омогућити приступ за инвалидска колица.
Ограђив.парцела
Ограђивање парцеле трга није дозвољено.
Урбан. параметри
Однос поплочаних и зелених површина: 70- 80:30-20%.
Правила за
изградњу објеката
Није дозвољена изградња било каквих трајних објеката на парцели трга.
Интервенције
Пошто трг окружују проглашени и евидентирани споменици културе, све
на постојећим обј.
интервенције на њима према поглављу 7.3.1.-7.3.3.
Паркирање возила на тргу није дозвољено. За паркирање користити јавне паркинг
Паркирање возила
просторе у ободним улицама.
- пожељно је поплочавање трга каменом који је примењен у порти, уз комбинацију са
још једном или две врсте камена за екстеријер;
Уређење
слободних - сваки ниво трга треба да носи посебне карактеристике поплочавања, у складу са
планираним садржајима;
површина
- избор врста камена, начин поплочавања и обликовања парапета око цветних
аражмана, њихов положај на тргу, као и избор врста зеленила, дефинисати посебним
пројектима;
-задржати сво постојеће здраво високо зеленило.
Прикључење
У свему према поглављу 5.9. Посебно водити рачуна о одвођењу површинских вода
на инфраструктуру
са трга и о избору светиљки јавне расвете.
Код израде УП и извођачких пројеката поплочавања и опреме трга мобилијаром,
Посебни услови
посебно водити рачуна о усклађености примењених материјала, нивелационом
решењу сваког нивоа трга и његовим везама са саобраћајницама.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1- ГРАДСКИ ТРГ (1.1682ha)

Урбана и физич.
структура

Објекти у низу (са библиотеком изван ове целине, односно у контактној зони) у
урбанистичкој структури чине део вертикалне димензије трга. Задржати пост.
физичку структуру свих обј. у блоку.
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Намена
Парцела
Приступ парцелама

Ограђивање парцела
Урбанистички
параметри

БЛОК 1.2.
БИБЛИОТЕКА
(0.2518ha)

Правила за
изградњу
објеката

ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА
- ПОЖЕЉНА
ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА ЗА
ИСПРАВКУ
ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

Интервенције
на постојећ. обј.
Изградња другог обј. на
парцели
Помоћни објекти
и гараже
Обjeкти чиja je
изгрaдњa зaбрaњeнa
Паркирање возила

Уређење слободних
површина
Прикључење на
инфраструктуру

Посебни услови
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Објекти културе: библиотека, стара општина; кафана Б. Вељовића; становање малих
густина. Задржати постојећу намену.
Блок се састоји из неколико парцела. Задржати постојећу парцелацију, уз исправку
међа, које иду преко објеката (уколико за то постоји интерес власника породичних
објеката на к.п. 49/2, 5184, 51/5 и 51/7)
Колски приступ парцелама из ул. Љ. Стојића и Св. Чоловића.
Објектима јавне намене обезбедити са трга прилазе за инвалидна лица у складу са
стандардима приступачности
Ограђивање парцела према тргу није дозвољено, јер су ти објекти саставни део трга.
Међе између суседа у делу блока са породичним становањем, могу бити ограђене
живим или стабилним транспарентним оградама, max.висине 1.20m
Пошто није дозвољена нова изградња, задржати постојеће стање.
Подземне етаже
Задржати постојеће, без изградње нових
Грађевинске линије
Задржати постојеће
Удаљеност од међа
и суседа
Задржати постојеће стање
На породичним објектима постојећа. На објектима
ослоњеним на трг, могућа адаптација простора у
крову без надзидка у поткровља за јавне намене, са
кровним прозорима, према условима Завода за
Спратност
заштиту (детаљније у поглављу 7.3.1. )
Кровови
Одржавати постојеће, без измена.
Могућа адаптација простора у крову свих објеката,
Поткровља
без новог надзидка.
Одвођење
атмосферских Воде са кровова не смеју се усмеравати у суседна
вода
дворишта
Број стамб. јединица
Постојеће стање, без промена
На породичним објектима одржавање постојећег стања.
На објектима јавне намене према условима из поглавља 7.3.1.
Није дозвољена изградња другог објекта на парцелама.
Није дозвољена изградња помоћних објеката у целом блоку.
Гараже само у оквиру постојећих објеката.
Забрањена је изградња помоћних објеката на свим парцелама.
Паркирање за породичне објекте у оквиру парцела а за објекте јавне намене на
јавним паркинзима.
Део јавног зеленила у овом блоку (планиран цвећњак, пешачке стазе и високо
зеленило) решити у саставу УП и извођачких пројеката за градски трг.
Уређење слободних површина на парцелама са становањем у складу са потребама
сваке парцеле.
Обавезно је прикључење свих објеката на постојећу и планирану комуналну
инфраструктуру, према условима из поглавља 5.9.
Библиотека, стара општина и кафана Б. Вељовића имају други степен заштите а
породични стамбени објекти степен контролисане интервенције
Реализација преко локацијске дозволе, на основу правила грађења из овог ПДР и
услова Завода за заштиту споменика културе
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БЛОК 1.3.
ДОМ
КУЛТУРЕ
(0.1389ha)

ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1- ГРАДСКИ ТРГ (1.1682ha)
Урбана
Овај блок се директно наслања на трг, па је такође саставни део урбане структуре
и физичка структура
трга. Његова физичка структура припада стилу модерне, из четрдесетих година 20.
века. Доприноси разноликости архитектуре објеката који чине вертикалну и
просторну димензију трга.
Садржаји из области културе и рекреације: дом културе, затворене дворане за
Намена
биоскоп, рекреацију, туристичке манифестације (малине и др.) и део ул. Омладинске.
Парцела
Парцелу Дома културе (0.1389ha) формирати према елементима са граф. приказа бр.
4
Приступ парцели
Приступ парцели из ул. Омладинске и Љубе Стојића.
Паркирање на јавним паркинзима у ободним улицама.
Ограђивање парцела
Није дозвољено било какво ограђивање парцеле.
Урбанистички
Приближни постојећим: Sz: 40-50%; Iiz: 0.9-1.0 Планирана доградња новог улаза не
параметри
утиче битно на промену постојећих урбанистичких параметара.
Задржати, само ако постоји
Подземне етаже
Постојеће и нове за дограђени део улаза на граф.
Грађевинске линије
приказу 9
Правила за
Постојећа; дограђени део max на 5.0m од терасе
Удаљеност од међа
изградњу
хотела.
и суседа
објеката
Постојећа (П+1)
Спратност
Постојећи
Кровови
Поткровља
Воде са крова усмерити на парцелу и ка Омладинској
Одвођење атмосфер. вода
улици.
Број стамб. јединица
Интервенције
Објекат задржати у садашњем хоризонталном и вертикалном стању, са доградњом
на постојећ. обј.
новог савременијаг улаза у објекат, уз ремоделацију постојећег и дограђеног стања, и
прибављање услова од надлежне службе заштите.
Изградња другог обј. на
парцели
Није дозвољена
Помоћни објекти
и гараже
Није дозвољено
Обjeкти
чиja
je
изгрaдњa зaбрaњeнa
Није дозвољена изградња било каквих других објеката на парцели Дома културе.
Паркирање возила
На јавним паркинзима у оквиру ободних улица.
Уређење
слободних Расположиве неизграђене површине парцеле уредити у складу са наменом објекта:
површина
пешачке стазе, високо и ниско зеленило, клупе у зеленилу, скулптуре у зеленилу,
поплочани прилази објекту са трга и из дворишта.
Прикључење
на Обавезно је прикључење објекта на постојећу и планирану комуналну
инфраструктуру
инфраструктуру, према условима из поглавља 5.9.
Посебни услови
Намену објекта прилагодити потребама насеља, туристичким потребама, потребама
рекреације и делатности из области културе.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1- ГРАДСКИ ТРГ (1.1682ha)
Делови ул. М. Матовића и И. Л. Рибара са пренаменом колског у пешачки саобраћај.
Пешачка веза са пешачком зоном ул. Св. Ахилија.
Парцела
Парцелу формирати у оквирима регулационих профила ул. М. Матовића и св.
Ахилија према елементима са граф. приказа 4 и 7
Паркирање воз.
У овом блоку, на деловима наведених саобраћајница, није дозвољено.
Уређење
слободних Пошто се део наведених улица мења намену у пешачке површине, планирати њихово
површина
озелењавање према извођачком пројекту зеленила.
У пројекту ускладити нивелету трга са нивелетама улица и обезбедити прилазе за
инвалидна лица.
Прикључење
на У деловима ових улица задржати или према условима из овог ПДР (поглавље 5.9.)
инфраструктуру
изградити сву потребну комуналну инфраструктуру.
Посебни услови
Реализација на основу локацијске дозволе и Правила грађења из овог ПДР

Намена
БЛОК 1.4.
САОБРАЋАЈ
(0.0768ha)
ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА
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БЛОК 1.5.
СТАМБЕНО
ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ
(0.0620ha)
ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1- ГРАДСКИ ТРГ (1.1682ha)
Урбана
К.п. 84/3 и 84/8 чине урбану везу трга са садржајима на суседним парцелама у ул. М.
и физичка структура
Матовића и св. Ахилија. Физичка структура новог објекта, треба да покаже да је
могуће ускладити старо и ново у јединствену целину.
Стамбено пословни објекат. У приземљу пословни простор са наменом која је блиска
Намена
комерцијалним и туристичким потребама а не утиче неповољно на животну средину.
Парцела
Формирати јединствену парцелу спајањем к.п. 84/3 и 84/8.
Приступ парцелама
Колски прилаз за снабдевање објекта обезбедити из ул. И.Л. Рибара.
Ограђивање парцеле
Није дозвољено ограђивање парцеле према ул. И.Л.Рибара и св. Ахилија. Према
осталим суседима могуће је парцелу оградити живом или транспарентном стабилном
оградом max. висине 1.20m.
Урбан. параметри
Sz=max 60%;. Iiz=1.0 - max 1.2
У зависности од индекса изграђености и величине
Број стамбених јединица
стамбених јединица. Могућ број 6-7 стамбених
јединица са просечном величином стана од 50m2
Могуће је организовати подземну етажу за слониште
Подземне етаже
допун. зашт. и гаражирање возила.
Објекат пројектовати у Г облику са грађев. лин. на
Грађевинске линије
регулац. лин. ул. св. Ахилија и И. Л. Рибара и
Правила за
засеченим угловима, као на постојећем објекту, на
изградњу
углу ул. М. Матовића и св. Ахилија.
објеката
Обј. поставири на удаљености од 3.0m од међе са к.п.
84/6, на међи са к.п. јужно и на регулационој линији
Удаљеност од међа
ул. св. Ахилија
и суседа
Спратност
(По)+П+2. Висину венца и слемена усагласити са обј.
на углу ул. св. Ахилија и М. Матовића
Кровови
Пројектовати сложен кров.
Могуће је коришћење простора крова за поткровну
Поткровља
етажу, без надзидка, са кровним прозорима.
Одвођ. атмосф. вода
Воде са крова усмерити према условима из поглавља
5.9.
Интервенције
Све постојеће објекте са парцеле уклонити. Изградити нови стамбено пословни
на постојећ. обј.
објекат према наведеним условима
Изградња другог објек.
на парцели
Није дозвољена
Помоћни објекти
Није дозвољена изградња других објеката.
и гараже
Обjeкти чиja je
Није дозвољена изградња других објеката на парцели. Дозвољено је формирање
изгрaдњa зaбрaњeнa
површина на отвореном (кафић, ресторан, кафе...) у сладу са осталим функцијама
трга.
Паркирање возила
Паркирање у оквиру парцеле или подземне етаже, према критеријуму 1ПМ/1 стан и
1ПМ/ 100 m² бруто пословног простора
Уређење слободних
У складу са наменом и пословним простором објекта. Пожељно више зеленила
површина
(високог и ниског).
Прикључење
Обавезно прилључење на сву комуналну инфраструктуру, према условима из
на инфраструкт.
поглавља 5.9.
Овај објекат пројектовати према условима из овог ПДР и условима надлежног Завода
Посебни услови
за заштиту споменика културе.
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2- ХОТЕЛ (0.7651ha)
Савремени објекат (пројектант арх. М. Митровић) са формираном урбаном
структуром парцеле. Доградњом и адаптацијом његове физичке структуре,
обезбедити већи капацитет и нове садржаје.
Хотелски смештај са повећањем капацитета и потребним адаптацијама:
- представља посебан туристички капацитет овог простора;
- планирана је његова доградња, увођење нових садржаја (дворана за конференције и
Намена
туристичке манифестације), изградња паркинг простора на парцели и отварање
према градском тргу (кафе посластичарница према тргу). Опремање према
стандардима за хотел са 3*
- постојећу терасу не наткривати, а извршити реконструкцију тако да буде
искључиво у оквиру парцеле хотела.
Парцела
Формирати нови облик парцеле према граф. приказу бр.9
Колски приступ парцели обезбеђен из ул. Иве Лоле Рибара.
Приступ парцелама
Пешачки прилази :са трга и из ул. Иве Лоле Рибара и Омладинске.
Обавезно обезбедити са колских и пешачких површина приступ за инвалидна лица,
на одговарајућим местима, према утврђеним стандардима.
Ограђивање парцела
Ограђивање парцеле дозвољено је само на међи са к.п. 52/4 и према Омладинској
улици, искључиво живом оградом
Урб. параметри
Sz=max 40-50%;. Iiz=1.2 - max 2.0
максимално могуће повећање капацитета (са
Број хотелских јединица
садашњих 35 соба и 70 лежаја) у складу са задатим
габаритом и спратношћу објекта
Правила за
постојеће стање, изградња По у дограђеном делу за
изградњу
Подземне етаже
гаражу и друге садржаје
објеката
Грађевинске линије
према елементима на граф. приказу 10
Удаљеност од међа
Према графичком прилогу број 9.
и суседа
Спратност
постојећа а за дограђене делове П и (По)+П+2
постојећи, на дограђеним деловима усклађени са
Кровови
архитектуром постојећег објекта
Поткровља
Одвођење атмосф. вода
на парцелу хотела, па у кишну канализацију
Интервенције
Приликом доградње и адаптације очувати постојећу и ускладити дограђене делове са
на постојећ. обј.
архитектонским одликама постојећег објекта.
Изградња другог обј. на У оквиру слободних површина на парцели могуће је извести настрешнице на
парцели
стубовима (дрво, цреп) са клупама и пешачким стазама. Њихов положај на парцели
решити УП.
Помоћни објекти
Није дозвољена изградња посебних помоћних објеката на парцели.
и гараже
Дограђени део треба да има подрумску етажу за гаражирање возила и друге садржаје
Обj.чиja je изгр.
зaбрaњeнa
Није дозвољена изградња никаквих других трајних објеката на парцели.
Паркирање воз.
Паркирање на уређеном паркингу на парцели из улице
Иве Лоле Рибара и у подземној гаражи
Уређење слобод.
Неизграђени – слободни део парцеле пружа могућности за посебно уређење са новим
површина
активностима: тремови под којима се у зеленилу могу послужити гости, пешачке
стазе, високо и ниско зеленило, мале фонтане.
Прикључење на
Хотел мора бити прикључен на целокупну комуналну инфраструктуру. Без
инфраструктуру
обезбеђења грејања, хотел није могуће дограђивати.
-надлежна служба заштите дала је сагласност за доградњу и адаптације;
Посебни услови
-потребна је израда УП због формирања новог облика и површине парцеле, уређења
парцеле и интервенција на објекту, према овим правилима и условима из поглавља
6, табела комерцијални садржаји

Урб. и физичка
структура

БЛОК 2.1.
ХОТЕЛ „ЕЛЕН“
(0.4568ha)

ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП

Намена
БЛОК 2.2.
ПАРКИНГ
(0.0691ha)
ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА

Парцела
Паркир. возила
Уређ. слободних
површина
Прикључење на
инфраструктуру
Посебни услови

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2- ХОТЕЛ (0.7651ha)
Делови ул. Хероја Шоше и Омладинске са планираним тротоаром ширине 1.5m у
Омладинској ул. на страни према хотелу и Дому културе.
Парцелу број 5 (јавна намена) формирати према елементима са графичког приказа 4.
На делу Омладинске улице извести јавни паркинг простор за 7 места према
стандардима за управно паркирање: једно паркинг место 5.0х2.5m
У пројекту ускладити нивелету паркинга са нивелетом Омладинске улице и
обезбедити прилазе за инвалидна лица.
Поред паркинга, у оквиру ове парцеле јавне намене, посадити дрворед.
У деловима ових улица задржати постојећу или према условима из овог ПДР
(поглавље 5.9.) изградити сву потребну комуналну инфраструктуру. На слободној
површини поред паркинга поставити светиљке јавне расвете.
Реализација на основу локацијске дозволе и Правила грађења из овог ПДР
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2- ХОТЕЛ (0.7651ha)
физичка Делови ул. Иве лоле Рибара и Хероја Шоше. На углу ових улица формирана је к.п.
52/4 са једним породичним стамбеним објектом.
Становање малих густина са могућношћу увођења пословног простора у делу
Намена
приземља постојећег објекта или као независни објекат (за претежно туристичке
сврхе), под условом да не угрожава становање
Формирати грађевинску парцелу, у складу са овим ПДР, дозвољено је формирање
Парцела
једне грађевинске парцеле у оквиру зоне становања малих густина у блоку 2.3.
Приступ парцелама
Колски прилаз парцели обезбеђен из наведене две улице
Ограђивање парцела
Жива ограда, по границама парцеле
Урбанистички параметри Sz=max 30%;. Iiz= max 0,8
Грађевинске линије
Према граф.прилогу бр. 9
Удаљеност од међа и суседа
Min. 4,0 m
Спратност
П+Пк
Кровови
Вишеводни, сложени
Поткровља
Надзидак до 1,60 m
Одвођење атмосф. вода
На парцелу и према кишној канализацији
Без промене постојећег габарита и спратности, уз могућност адаптације дела
Интервенције
приземља за пословни простор, уколико је власник објекта за то заинтересован,
на постој. обј.
постојећи објекти између р.л. и г.л. се задржавају у постојећим габаритима и
спратности
Изградња другог објекта Искључиво за комерцијалне намене, претежно за туристичке делатности
на парцели
Помоћни објекти
Све помоћне просторије организовати у оквиру стамбеног објекта
и гараже
Обjeкти чиja je изгрaдњa Забрањене су делатности које могу угрозити животну средину
зaбрaњeнa
Паркирање возила
Паркирање возила у оквиру парцеле, 1ПМ/1стан и 1ПМ/100 m² бруто површине
пословног простора.
Уређење
слободних Двориште уредити према потребама власника објекта, са што је више могуће
површина
зелених површина.
Прикључење
на Омогућити прикључење на сву комуналну инфраструктуру.
инфраструктуру
Посебни услови
Реализација на основу локацијске дозволе и Правила грађења из овог ПДР

Урбана
и
структура

БЛОК 2.3.
ПОСТОЈ.
ПОРОДИЧНИ
ОБЈЕКАТ
(0.23.92ha)

ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА
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ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА;
МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ
ЗАШТИТЕ И
КОНЗЕРВАТОРСК
И УСЛОВИ
НАДЛЕЖНОГ
ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3- АРХЕОЛОШКИ ПАРК (0.5906ha)
Порта цркве св. Ахилија са пратећим објектима и археолошким остацима
Овај блок се састоји из две парцеле: постојећа к.п. 56 и нова парцела јавне намене (П9).
Планирана је промена постојеће међе к.п. 56 према тргу: нову међну линију ове парцеле
чине откопане зидине. Обе парцеле формирати према елементима са граф. приказа број
Парцела
4
Приступ парцелама
Колски приступ парцелама обезбедити из ул. Стев. Чоловића, а у изузетним случајевима
(потребе за истраживањем и радовима на објектима, посете званичника ) и са градског
трга
Део ограде према тргу чине зидине. Није дозвољено подизање било какве ограде између
Ограђивање парцела
к.п.56 и нове парцеле јавне намене (П9). Међе на контакту са градским тргом и малим
тргом (блок 3.2.) могуће је само обележити живицама и другим врстама зеленила.
Урбан. параметри
Специфичност овог блока не дозвољава повећање пост. урб. параметара.
Изградња другог објекта Није дозвољена изградња никаквих објеката према условима надлежног Завода, осим
на парцели
реконструкције средњевековног пирга
Паркирање возила
У оквиру порте и на јавним паркинзима
Уређење површина
У складу са наменом, према условима надлежног Завода
Прикључење
на инфраструктуру
Обавезно прикључење на целокупну комуналну инфраструктуру
Цео блок мора бити отворен за посетиоце и презентован на најбољи начин.Обавезно
Посебни услови
обезбедити приступ за инвал. лица свим објектима у блоку.
Централно место ове зоне чини црква Св. Ахилија са остацима средњевековног
манастирског комплекса. Поред ње, овом зоном су обухваћене и најстарије сачуване
грађевине, лоциране у непосредној околини споменика, као и археолошки неистражен
простор обухваћен парцелама бр. 61 и 63. Стара школа је рестаурирана, ревитализована
Општа правила
и претворена у изложбени простор. Планирано је њено пресељење на к.п. 61. као и
пресељење конака пор. Мићић на к.п. 61. Због свега наведеног, на овом простору
успоставити систем највиших мера заштите са највећим бројем ограничења.
На културним добрима не могу се вршити било какви радови без утврђених посебних
услова за мере техничке заштите и сагласности надлежног Завода на техничку
документацију. Наведени објекти (осим цркве св. Ахилија) нису проглашени за културна
добра али се налазе у његовој заштићеној околини, па се на њих примењују наведени
услови.
- урадити геофизичка снимања неистраженог простора;
- ако се у току извођења било каквих радова наиђе на археолошке предмете, извођач
Посебна правила
радова је дужан да прекине радове и о томе обавести надлежни Завод, а налаз заштити и
остави како је откривен;
- општина Ариље обавезна је да ангажује своје комуналне службе за одржавање
презентованих остатака манастира и пирга;
инвеститор
је
дужан
да
обезбеди
средства
за
истраживање,
рекогносцирање,археолошки надзор, заштиту, чување, публиковање и излагање
проглашених културних добара.
- урађени конзерваторско-рестаураторски радови на архитектури
Црква св. Ахилија
и живопису. Интервенције могуће само на основу услова
републичког Завода за заштиту споменика културе;
- постојеће светиљке заменити савременим у равни тла.
- завршити истраживање источно и југоисточно од цркве и пирга;
- истражити подножје депресије на југоисточној страни бедема
манастира;
Археолошки
- истражити простор јужно од пирга (данашнја пијаца). До тада не
остаци
планирати никакву изградњу, осим пресељења наведених
Интервенције
обвјеката, да би се омогућило формирање археолошки парк;
на постојећим
-извршити обједињавање средњевековне целине реконструкцијом
објектима
бедема са презентацијом.
Средњевековни
- извршити реконструкцију;
пирг
- обезбедити презентацију;
-све према условима надлежног Завода
Стара школа
- због реконструкције пирга дислоцирати објекат на к.п. 61;
(музеј),
-дислокација
подразумева
детаљно
снимање
бондрук
конструкције и обележавање сваког елемента конструкције пре
демонтаже, као и примену аутентичних материјала.
- демонтирати два накнадно изграђена анекса;
Конак породице
- архитектонски истражити и снимити објекат;
Поповић(Мићић)
-урадити пројекат конзервације или реконструкције према
решењу о мерама техничке заштите, које издаје надлежни Завод и
преселити обј. на к.п. 61, ради формирања амбијенталне целине
из 19бв.
Намена

БЛОК 3.1.
ПОРТА ЦРКВЕ
(0.4805ha)

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE
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БЛОК 3.2.
МАЛИ ТРГ
(0.1101ha)

ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3- АРХЕОЛОШКИ ПАРК (0.5906ha)
Урб. и физичка
Овај блок чине постојеће к.п. 60 и 61. Са њих треба уклонити све постојеће објекте
структура
(пијаца и постојећи објекат П+1) и формирати потпуно нову урбану и физичку
структуру малог трга, као наставка градског трга, порте и арх. парка.
Пешачки мали трг као веза са градским тргом и степеништем према ул. К. Драгутина.
Намена
На дефинисаним грађевинским линијама, треба лоцирати измештене обј. старе школе
(музеја), конака пор. Мићић и кућу М. Требињца и уредити слободне пешачке
површине зеленилом, са седењем на отвореном и цвећем.
Овај блок део је парцеле јавне намене П2 и обухвата целе постојеће к.п. 60 и 61.
Парцела
Парцелу јавне намене П2 могуће је формирати у целости (према елементима са граф.
приказа 4, без обзира што један њен део (степениште са зеленилом и малим
комерцијалним објектима) припада другом урбанистичком блоку (5.1.)
Овом блоку није могуће обезбедити директан колски прилаз. Колски прилаз могућ је
Приступ парцели
само са градског трга, у изузетним ситуацијама (изградња, урђивање, одржавање,
снабдевање).
Ограђивање парцела
Није дозвољено никакво ограђивање парцеле, јер представља део археолошког парка,
део градског трга и пешачког продора до ул. Краља Драгутина.
Урб. параметри
Sz=max. 20%; Iiz=max 0.2
Нова ГЛ за позиционирање објекта музеја на граф.
приказу 5.
Грађевинске линије осталих садржаја (зелени и
Правила за
Грађевинске линије
цветни медаљони са високим зеленилом, мала
изградњу
фонтана, седење на отвореном) према решењу из
објеката
УП.
Објекат музеја поставити на међи са к.п. 64/1.
Удаљеност од међа и суседа
Остала два обј. поставити на грађ. линије са грф.
приказа 9
Спратност
Постојећа
Кровови
Постојећи, без промена
Одвођење атмосф. вода
Према условима из УП
Интервенције
на постојећ. обј.
Све постојеће објекте у овом блоку уклонити.
Изградња другог обј. на Није дозвољена изградња било каквих других објеката на парцели (осим музеја, конака
парцели
и куће М. Требињца)
Паркир. возила
Паркирање на јавним паркинзима у ободним улицама.
Уређење слободн.
Пешачке површине поплочати истим врстама камена, којима је поплочан градски трг.
површ.
Врсте зеленила у складу са планом озелењавања из УП.
Омогућити пешачку везу и функционално повезивање малог трга са бл. 5.2.
Прикључење на
Обавезно прикључење на потребну ком. инфраструктуру. Посебну пажњу посветити
инфраструктуру
нивелационом решењу и светиљкама јавне расвете.
Посебни услови
Неопходна израда УП са положајним планом зеленила и условима надлежног Завода.

БЛОК 4.1.
ПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ
(0.6390ha)

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 4 - СТАНОВАЊЕ(0.9727ha)
Урб. и физичка
Овај блок чине делови ул. Браће Вукотић и Краља Драгутина са 7 постојећих
структура
објеката становања малих густина и новим објектом на к.п. 25/22. Задржати
постојећу урбану и физичку структуру.
Саобраћајнице и становање малих густина са могућношћу увођења пословног
Намена
простора у приземљу, под условом да не омета основну функцију становања
и не угрожава непосредну околину
Парцеле улица (3 и део парцеле 2) формирати на основу граф. приказа 4.
Парцела
У делу становања задржати постојећу парцелацију без икаквих промена.
Приступ парцелама
Колски приступ свим парцелама обезбеђен из ул. Браће Вукотић и Краља
Драгутина.
Ограђивање парцела
Ограде могу бити живе или стабилне транспарентне, max. висине 0.90m.
Могуће је задржати постојеће ограде.
Урб. параметри
Sz=max. 30%; Iiz=max 0.8
Број стамбен. јединица
Постојећи, плус 1-2 нове на к.п. 25/22 и 1-2 на
кп.бр. 25/2
Правила
Подземне етаже
Постојеће стање
за
Грађевинске линије
Постојеће и према граф.прилогу
изградњу
Удаљеност од међа и суседа
Постојеће стање; за нови обј. 1.5m од међе са
објеката
к.п.25/23 (гр. прик. 9)
Спратност
Постојеће стање (П; П+1;П+1+Пк)
Кровови
Постојеће стање, сложени кровови
Поткровља
Постојеће стање
Нови објекат ускладити са архитектуром
Архитектура
постојећих објеката
На парцелу и према кишној канализацији
Одвођење атмосф. вода
Интервенције
Без промене постојећег габарита и спратности, уз могућност адаптације дела
на постојећ. обј.
приземља за пословни простор, уколико је власник објекта за то
заинтересован.
Изградња
другог
објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекти
Све помоћне и пратеће просторије организовати у оквиру стамбеног објекта
и гараже
Обjeкти
чиja
je Забрањена је изградња посебних пословних или помоћних објеката на
изгрaдњa зaбрaњeнa
парцели. Постојеће помоћне објекте уклонити.
Паркирање воз.
Паркирање возила у оквиру парцеле
Уређење слободних Двориште уредити према потребама власника објекта, са што је више могуће
површина
зелених површина.
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SLU@BENI GLASNIK OP[TINE ARIQE
Прикључење
инфраструктуру
Посебни услови

БЛОК 4.2.
ЗАШТИТНО
ЗЕЛЕНИЛО
(0.2157ha)
ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА

на
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Омогућити прикључење на сву комуналну инфраструктуру.
Реализација на основу Правила грађења из овог ПДР

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 4 - СТАНОВАЊЕ(0.9727ha)
Намена
Заштитно зеленило на денивелацији и пешачка стаза на гребену (min. 1,50 m)
Парцела
Задржати постојеће међе к.п. 55
Приступ
Колски приступ са паркинга из ул. С. Чоловића и К. Драгутина.
парцели
Пешачки приступ са градског трга и малог трга.
Уређење слободних
Површину целе денивелације уредити одговарајућим високим и ниским зеленилом.
површина
Пешачку стазу поплочати каменом.
Прикључење на
Обезбедити прикључак на воду и довољан број хидраната за заливање, као и расвету.
инфраструктуру
Посебни услови
Блок и парцеле реализовати директно на основу услова из овог ПДР и пројекта уређења
партера.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 4 - СТАНОВАЊЕ(0.9727ha)
Део ул. Краља Драгутина са јавним паркингом и заштитно зеленило на денивелацији и
осталим површинама.
Улица и паркинг су саставни део парцеле јавне намене број 2
Парцела
Јавно зеленило на денивелацији и до паркинга је саставни део парцеле јавне намене П9.
Обе парцеле формирати према граф приказу бр. 4
Приступ
Колски приступ са паркинга из ул. С. Чоловића и К. Драгутина.
парцели
Пешачки приступ са градског трга и малог трга.
Паркирање
Јавни паркинг уз ул. Краља Драгутина, према стандардима за управно паркирање.
Уређење
слободних Површину целе денивелације и равног дела уредити одговарајућим високим и ниским
површина
зеленилом.

Намена
БЛОК 4.3.
ЈАВНО
ЗЕЛЕНИЛО
(0.0950ha)

ЛОКАЦИЈСКА
ДОЗВОЛА

Прикључење
инфраструктуру
Посебни услови

БЛОК 5.1.
ПЕШАЧКИ
ПРОДОР
(0.1562ha)

ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП

на

Обезбедити прикључак на воду и довољан број хидраната за заливање, као и расвету.
Блок и парцеле реализовати директно на основу услова из овог ПДР и пројекта уређења
партера.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 5- КУЛТУРНИ ЦЕНТАР(1.4467ha)
Урб. и физичка
Планиран пешачки продор чини специфичну нову урбану структуру, опремљену и
структура
еколошки чисту. Његову физичку структуру чине: степениште, јавно зеленило и део
улице Краља Драгутина са јавним паркингом.
Пешачка површина са двокраким степеништем на денивелацији (укупне ширине 15m),
Намена
које повезује ул. К. Драгутина са градским тргом, са пратећим садржајима: високо,
ниско, украсно зеленило и цвеће, са три мала комерцијална објекта (између два
степенишна крака) за продају сувенира, цвећа, штампе, сладоледа.
Део ул. К. Драгутина и део јавног паркинга.
Степениште је део парцеле јавне намене П2. Јавно зеленило П5. Део ул. К. Драгутина и
Парцела
део паркинга су саставни део парцеле јавне намене број 2.
Елементи за обележавање дати на граф. приказу број 5.
Приступ парцелама
Колски приступ блоку је из ул.Краља Драгутина. Поред степеништа обезбедити рампе за
приступ инвалидским колицима. Пешачки приступ степеништу је могућ са улице и са
градског трга.
Ограђивање парцела
Ограђивање парцела није дозвољено.
Урбанистички
Ако се степениште са малим комерцијалним објектима рачуна у изграђене површине,
параметри
однос изграђених, зелених и саобраћајних површина: 50: 35:15%.
Подземне етаже
Дефинисане су новим међама дела парцеле јавне намене
Правила
Грађевинске линије
број П2 и зависе од пројекта степеништа
за
Удаљеност од међа
изградњу
и суседа
објеката
Спратност
За мале комерцијалне објекте: приземље
За мале комерцијалне објекте: четвороводни или
Кровови
сложени. Кровни
покривач: цреп
Поткровља
Одвођење атмосф. вода
Према нивелационом решењу у УП
Број стамб. јединица
Интервенције
на постојећ. обј.
Постојећих објеката нема.
Изградња другог обј. на
парцели
није дозвољена
Помоћни објекти
и гараже
није дозвољено
Обjeкти чиja je
изгрaдњa зaбрaњeнa
Није дозвољена изградња било каквих других објеката, осим наведених.
Паркирање возила
Уређење слободних
површина

Прикључење на
инфраструктуру

За паркирање користити јавне паркинг просторе у ободним улицама.
- пожељно је поплочавање степеништа каменом који је примењен у блоку 3.2.
- избор врста камена, начин поплочавања и обликовања парапета око цветних аражмана,
њихов положај, као и избор врста зеленила на неизграђеном делу блока, дефинисати
посебним пројектима;
-задржати сво постојеће здраво високо зеленило.
У свему према поглављу 5.9. Посебно водити рачуна о одвођењу површинских вода са
степеништа и паркинга, као и о избору светиљки јавне расвете.
Код израде УП и извођачких пројеката поплочавања и опреме трга мобилијаром,
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Посебни услови

БЛОК 5.2.
КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР (0.2905ha)

ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП
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посебно водити рачуна о усклађености примењених материјала, нивелационом решењу
сваког нивоа трга и његовим везама са саобраћајницама.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 5- КУЛТУРНИ ЦЕНТАР(1.4467ha)
Урб. и физичка
Потпуно нова урбана и физичка структура са објектима и садржајима из области
структура
културе и делом ул. М. Матовића са јавним паркингом.
Отворени анфитеатар (летња позорница), пратећи објекти (билетарница, улазни хол,
кафе-књижара, историјски архив, туристички биро...туристичке агенције уз ул. М.
Намена
Матовића, са унутрашњим двориштем и пешачким везама са градским тргом и малим
тргом, високо, ниско, украсно зеленило и цвеће.
Део ул. М. Матовића и део јавног паркинга и пешачка стаза која спаја ул. М. Матовића
са ул. К. Драгутина и културни центар са ул. С. Лазаревића.
Парцеле овог блока чини парцела јавне намене П3 и део парцеле јавне намене број 1.
Парцела
Елементи за обележавање дати на граф. приказу број 4.
Приступ парцелама
Колски приступ блоку је из ул. М. Матовића. Обезбедити рампе за приступ инвалидским
колицима, свим објектима јавне намене. Пешачки приступ са улице, градског трга и
пешачке стазе.
Ограђивање парцела
Ограђивање парцела није дозвољено.
Урб. параметри
Sz=max. 50-60%; Iiz=max 2.0-2.5
Испод пешачког платоа и унутрашњег дворишта,
Подземне етаже
пожељно је извести јавно склониште према прописима за
склоништа допунске заштите.
Према ул. М. Матовића ГЛ= НРЛ
Грађевинске линије
Грађевинске линије у дворишту дефинисати УП.
Удаљеност од међа
Нови комерц. обј. уз ул. М. Матовића одмаћи од међе
Правила за
и суседа
блока 6.2. за 4.0-5.0m. Однос осталих обј. у блоку према
изградњу
УП
објеката
Спратност
Комерц. обј. уз М. Матов. П+2; остали објекти: П
За нове обј.четвороводни или сложени. Кровни
Кровови
покривач: цреп.
Амфитеатар је могуће повремено покривати монтажним
кровом (пердом).
Поткровља
Одвођење атмосф. вода
Према нивелационом решењу у УП
Број стамб. јединица
Интервенције
Све постојеће објекте у овом блоку уклонити а кућу М. Требињца преселити на к.п. 61
на постојећ. обј.
Изградња другог обј. на За урбанистичко решење овог блока у УП, као оријентацију користити композициони
парцели
план из овог ПДР. Од тога ће зависити однос планираних објеката у овом блоку, облик и
димензије унутрашњег дворишта.
Помоћни објекти
и гараже
Изградња помоћних објеката и гаража у овом блоку није дозвољена.
Обjeкти чиja je
изгрaдњa зaбрaњeнa
Није дозвољена изградња било каквих других објеката, осим наведених.
Паркирање воз.
Уређење слободних
површина

Прикључење на
инфраструктуру
Посебни услови

БЛОК 6.1.
ЈАВНО
ЗЕЛЕНИЛО
(0.3576ha)

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА за

За паркирање користити јавне паркинг просторе у ободним улицама.
- унутрашње двориште поплочати каменом који је примењен на градском тргу. Избор
врста камена, начин поплочавања и обликовања парапета око цветних аражмана, њихов
положај, као и избор врста зеленила на неизграђеном делу блока, дефинисати УП и
посебним пројектима.;
У свему према поглављу 5.9. Посебно водити рачуна о одвођењу површинских вода са
поплочаних површина и паркинга, као и о избору светиљки јавне расвете.
Код израде УП и извођачких пројеката поплочавања и опреме дворишта мобилијаром,
посебно водити рачуна о усклађености примењених материјала, нивелационом решењу
и везама са улицом.
Поред УП неопходна је израда пројеката уређења партера и зеленила.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 6 – СТАМБ.ПОСЛ.ОБЈЕКТИ (0.8646ha)
Саобраћајне површине и заштитно зеленило са могућношћу изградње малог
Намена
комерцијалног објекта (ресторан) уз пешачку стазу.
Део ул. Краља Драгутина са јавним паркингом је саставни део парцеле јавне
намене бр. 2. Део ул. С. Лазаревића је део парцеле јавне намене број 8. Јавно
зеленило је парцела јавне намене бр. П4. Остало заштитно зеленило чини нова
Парцеле
парцела између јавне пешачке стазе (П7) и парцеле П4. Парцеле формирати на
основу елемената са граф. приказа број 5. За ресторан формирати посебну
парцелу на основу пројекта парцелације и препарцелације.
Приступ парцелама
Колски приступ блоку је из ул. Краља Драгутина и Св. Лазаревића. Обезбедити
рампе за приступ инвалидским колицима. Пешачки прилази са тротоара улица и
пешачке стазе (П7).
Ограђивање парцела
Ограђивање парцела није дозвољено.
Урбанистички
За парцелу ресторана ресторана површине око 2.5а, са површином објекта до
параметри
160m2: Sz=max. 50-60%; Iiz=max 0.8
Подземне етаже
Грађевинске линије
За ресторан 2.5m од регулационе линије пешачке стазе.
Удаљеност
од међа
Удаљеност ресторана од нових ст. пословних објеката
и суседа
у блоку 6.2. min. 5.0m
Правила за
Спратност
За ресторан: приземље
изградњу
За ресторан: четвороводни или сложени. Кровни
објеката
Кровови
покривач: цреп
Поткровља
-
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Одвођење атмосфер.
вода
Број стамб. јед.

зеленило и саобраћајнице

ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ за
ресторан

Интервенције
на постој. обј.
Изградња другог обј.
на парцели
Помоћни обј.
и гараже
Обjeкти чиja je
изгрaдњa зaбрaњeнa
Паркирање возила

Уређење слободних
површина

Прикључењена
инфраструкт.
Посебни услови

БЛОК 6.2.
СТАМБЕНО
ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ
(0.5070ha)

ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА УП
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Према пешачкој стази
-

Постојећих објеката нема.
Није дозвољена изградња било каквих других објеката, осим наведених.
За паркирање користити јавне паркинг просторе у ободним улицама.
- подићи заштитно зеленило према плану озелењавања блока.
- задржати сво постојеће здраво високо зеленило.
- пешачку стазу и унутрашње двориште ресторана поплочати каменом. Избор
врсте камена и начин поплочавања усагласити са осталим поплочаним
површинама у обухвату ПДР.
- избор врста зеленила на неизграђеном делу блока, дефинисати посебним
пројектом.
У свему према поглављу 5.9. Водити рачуна о обезбеђењу хидраната за заливање
заштитног зеленила, одвођењу површинских вода, као и о избору светиљки јавне
расвете.
Потребна израда пројекта парцел. и препарц. за ресторан и израда положајног
плана зеленила за јавно зеленило.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 6 – СТАМБ.ПОСЛ.ОБЈЕКТИ (0.8646ha)
Делови ул. Св. Лазаревића и М. Матовића са јавним паркингом;
Намена
Стамбено пословни објекти са подземном гаражом на к.п. 75.
Део ул. М. Матовића са јавним паркингом је саставни део парцеле јавне намене бр. 1.
Део ул. С. Лазаревића је део парцеле јавне намене број 8. Ове парцеле формирати на
основу елемената са граф. приказа број 4.
Парцеле
У делу блока намењеном изградњи нових стамбено пословних објеката парцеле урадити
УП (композициони план користити само као оријентацију). Минимална величина
парцеле је 400m², минимална ширина фронта парцеле је 12 m.
Колски приступ стамбено пословним објектима из ул. М. Матовића кроз наткривене
Приступ парцелама
пасаже а подземној гаражи из ул. Св. Лазаревића и М. Матовића. Обезбедити рампе за
приступ инвалидским колицима. Пешачки прилази са тротоара улица.
Ограђивање парцела на новој регулационој линији није дозвољено.
Ограђивање парцела
На међама између суседних новоформираних парцела у делу блока са стамбено посл.
обј. могуће је постављање живих ограда, као и према јавној пешачкој стази, али са
остављеним приступом двориштима.
Урб. параметри
Sz=max. 50-60%; Iiz=max 2.0-2.5
Подземне етаже
Подземна гаража на к.п. 75
Стамб. пословних објеката на новој регулационој линији
Грађевинске линије
ул. Миће Матовића и постојећој рег. линији ул. Св.
Правила
Лазаревића
за изградњу
Удаљеност од међа
Удаљеност ст. посл. обј. из овог блока од новог ст. посл.
објеката
и суседа
обј. у блоку 5.2. min. 5.0m
Спратност
П+2+Пк и По+П+2+Пк.
Четвороводни или сложени. Кровни покривач: цреп
Кровови
Поткровља
Повучена од грађ. лин. мин. 2.0m, са надзидком max.
висине 1.60m.
Одвођење атмосферских
вода
Према парцелама и улицама
Број стамбених јединица
У целом блоку могуће је изградити око 70 нових станова
просечне величине 50m2
Интервенције
на постојећим
објектима
Све постојеће објекте из овог блока уклонити.
Изградња другог
објекта
на парцели
Помоћни објекти
Планирати подземну гаражу на к.п. 75. Део гараже опремити као сколниште допунске
и гараже
заштите. Испитати могућност више од једног нивоа гараже према постојећем нагибу
терена.
Обjeкти чиja
je изгрaдњa зaбрaњeнa
Није дозвољена изградња помоћних, ни других објеката у целом блоку.
Паркирање возила

Уређење слободних
површина

Прикључење на
инфраструктуру
Посебни услови

За паркирање користити делове дворишта и гаражу, према критеријуму 1ПМ/1стан и
1ПМ/100M²бруто пословног простора
- слободне површине у двориштима уредити најпре за боравак станара, уколоко постоје
услови за паркирање, а могуће је и за баште пословног простора из приземља објеката.
- оставити могућност повезивања унутрашњих дворишта објеката са пешачком стазом
на гребену.
- избор врста зеленила на неизграђеном делу блока, дефинисати УП.
У свему према поглављу 5.9. Посебно водити рачуна о обезбеђењу грејања, одвођењу
површинских вода, о избору светиљки јавне расвете на улицама и формирању дрвореда.
Потребна израда УП за цео блок.
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2. ЗА РАЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПДР
У складу са Законом о планирању и изградњи (сл.гл. РС, бр.72/2009 и 81/2009-исправка) План детаљне регулације се може разрађивати
и реализовати:
•
урбанистичким пројектом за формирану грађевинску парцелу, на овереном катастарско топографском плану;
•
пројектом препарцелације и парцелације, са пројектом геодетског обележавања, за формирање једне или више грађевинских парцела у
одређеном блоку;
•
пројектом исправке граница суседних парцела, на предлог власника или закупца суседних катастарских парцела;
•
локацијском дозволом (којој претходи информација о локацији) за објекте за које се издаје грађевинска дозвола, према условима из
донетог урбанистичког плана, ако је то планом дефинисано;
•
расписивањем урбанистичко-архитектонског конкурса за решење локација које су од значаја за јединицу локалне самоуправе.
Због значаја простора у обухвату овог ПДР и његових изразитих специфичности (проглашена и евидентирана културна добра, велике
површине јавне намене, низ нових објеката из области културе, стамбено пословних и комерцијалних објеката), даљу разраду треба спроводити
израдом следећих докумената:
УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ за следеће блокове:
•
блок 1.1. -Трг и 1.5. - Ст. пословни објекат ( у урбанистичкој целини 1);
•
блок 2.1. - Хотел „Елен“ (у урбанистичкој целини 2);
•
блок 3.2. - Културни центар (у урбанистичкој целини 3);
•
блокови 5.1 - Пешачки продор и 5.2. - Културни центар (у урбанистичкој целини 5). Пожељно је за ова два блока (5.1. и 5.2.) и блок 3.2.
радити јединствен УП због функционалне повезаности садржаја;
•
блок 6.2. Стамбено пословни објекти (у урбанистичкој целини 6).
ПРОЈЕКТОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ (са садржајем према чл. 65 и 66 наведеног Закона) за следеће блокове:
•
за део блока 6.1. – Заштитно зеленило (у урбанистичкој целини 6) за формирање парцеле ресторана на заравни денивелације, у
непосредној близини к.п. 75. као и за све остале случајеве формирања нових грађевинских парцела
ПРОЈЕКТОМ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА (са садржајем према чл. 68 наведеног Закона) за следећи блок:
•
за блок 1.2. – Библиотека (у урбанистичкој целини 2) оставља се могућност израде пројекта исправке граница парцела, на захтев
власника објеката, зато што постојеће међе иду преко неколико објеката.
ЛОКАЦИЈСКОМ ДОЗВОЛОМ (према чл. 57 наведеног Закона) за следеће блокове:
•
за блок 1.2. – Библиотека (у урбанистичкој целини 2), према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе;
•
за блок 1.3. – Дом културе (у урбанистичкој целини 1), за доградњу Дома културе;
•
за блок 1.4. – Саобраћај (у урбанистичкој целини 1);
•
за блок 2.2. - Паркинг (у урбанистичкој целини 2);
•
за блок 2.3. – Пост. породични објекат (у урбанистичкој целини 2);
•
за блок 3.1. – Археолошки парк (у урбанистичкој целини 3), због промене постојеће међе према градском тргу, уз мере техничке
заштите и конзерваторске услове надлежног Завода за заштиту споменика културе;
•
за блок 4.1. – Породично становање (у урбанистичкој целини 4);
•
за блок 4.2. – Заштитно зеленило (у урбанистичкој целини 4);
•
блок 4.3. – Јавно зеленило (у урбанистичкој целини 4) уређивати на основу положајног плана зеленила, у складу са условима надлежног
Завода за заштиту споменика културе и природе;
•
за део блока 6.1. – зеленило и саобраћајнице (у урбанистичкој целини 6), за уређење саобраћајних и зелених површина.
РАСПИСИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА пожељно је:
•
за блокове 1.1.; 3.2.; 5.1. и 5.2. ( Трг, Мали трг, Пешачки продор и Културни центар) јер они чине јединствену урбанистичку целину од
посебног интереса за локалну самоуправу а није их било могуће најдетаљније разрадити овом врстом урбанистичког плана (ПДР). О
овоме одлуку доноси локална самоуправа.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКИ ТРГ У АРИЉУ је урађен у четири (4) истоветна примерка у аналогном облику и пет
(5) истоветних примерка у дигиталном облику, од којих се налазе:
•
један (1) у аналогном облику и један (1) у дигиталном облику у архиви Општинске управе општине Ариље;
•
два (2) у аналогном облику и два (2) у дигиталном облику у Општинској управи општине Ариље, надлежном одељењу за послове
урбанизма;
•
један (1) примерак у дигиталном облику у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања;
•
један (1) у аналогном облику и један (1) у дигиталном облику у архиви обрађивача Плана.
План детаљне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Скупштине општине Ариље».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 Број: 350-97/10, 21.10.2011. године
Председник Скупштине општине Ариље
Горан Софијанић

10.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 39. Статута општине
Ариље (Службени гласник oпштинe Ариље, бр 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21.10.2011. донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ПЕСАК ПЕТРОЛ" У АРИЉУ
1.ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.1.ОПШТИ ДЕО
Правни основ за израду Плана детаљне регулације ''ПЕСАК ПЕТРОЛ'' у Ариљу (у даљем тексту План је) представљају: Закон о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09 и 81/09), Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (”Сл.гласник РС”
број 31/10), Правилник о о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената(„Службени гласник
РС“, бр.69/10) и Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације ''ПЕСАК ПЕТРОЛ'' у Ариљу, под бр. 01број 350-24/10 од 18.03.2010.
године.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља Генерални План Ариља до 2015. године, док је део плана везан за саму
саобраћајницу, државни пут 1.-ог реда био својевремено разрађен Регулационим планом за магистрални пут 22.август.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање законског и планског основа за изградњу станице за снабдевање горивом.
Подручје које захвата План детаљне регулације ''ПЕСАК ПЕТРОЛ'' у Ариљу, припада територији општине Ариље и обухвата катастарске
парцеле КО Ариље.
•
Са севера граница креће кат. парцелом 1294/7 КО Ариље
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•
Са истока се кат. парцелом 1417 КО Ариље (улицом 22.август)
•
Са југа се граничи кат. парцелом 1296/3 КО Ариље
•
Са запада кат. парцелом 1295/7 КО Ариље
Граница плана дефинисана је и координатама, датим у Нацрту плана .Преглед прикупљених података и услова надлежних институција налазисе у
Концепту плана, а допуњен је у Нацрту плана.
1.2.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
На основу фактичког стања изграђености у граници Плана детаљне регулације ''ПЕСАК ПЕТРОЛ'' утврђен је карактер, намена, индекс
изграђености и степен искоришћености простора.Изградња нових објеката у оквиру границе Плана није интензивна.
Дуж постојећег путног правца граде се углавном стамбено-пословни објекти, мада се карактер постојеће намене мења и поприма облик
централних функција са трговином, занатством и услугама и пословањем. Породичну стамбену градњу полако мења пословање и сам простор
почиње да поприма карактер сервисне зоне. Не сме се заборавити да се планирање није непороменљива ствар, да ако се нешто годинама није
реализовало, што је планом предвиђено, треба поново анализирати, променити, прилагодити простору.
Претежна намена:
•
становање са делатностима,
Парцела се налази у катастарској општини Ариље , на путном правцу Ариље – Ивањица. Локација се налази непосредно уз улицу 22. Август која
се поклапа са магистралним путем M-21.1 (државни пут II реда). На парцели нема изграђених објеката. Према начину коришћења и катастарској
класи представља пољопривредно земљиште, њива 2. класе.Терен је већим делом раван. Не примећују се трагови клизања, те се може закључити
да је терен стабилан. Не постоји геолошки елаборат за конкретну локацију. На основу постојеће документационе основе и већ изграђених објеката
у непосредној близини локације, начелно се може закључити да су услови тла за градњу повољни,али је пре приступања новој градњи потребно
извршити испитивање тла.
Нумерички показатељи – постојеће стање
Предметна парцела је неизграђена. Коефицијент изграђености и искоришћености парцеле у постојећем стању износе 0.
Постојећа јавна комунална инфраструктура
На самој локацији и у њеном ширем окружењу постоје изграђене мреже водова и инсталација основне комуналне инфрструктуре (водоводна и
енергетска мрежа), Водоводна мрежа је на удаљености око 100 м од локације. Електродистрибутивни објекти: преко предметног подручја
прелази DV 10kV Богојевићи на дрвеним стубовима чија се реконструкција предвиђа.
Стање животне средине
Када је у питању постојеће стање животне средине у оквиру комплекса и његовог непосредног окружења, може се рећи да нема загађења ваздуха
нити прекомерне буке. Животна средина је очувана.
Заштита природних и културних добара
Према условима добијеним о стране Завода за заштиту споменика културе, констатовано је да се на означеној територији не налазе утврђена нити
евидентирана културна добра. Будући да се на великом делу слободних површина предвиђа изградња објеката, неопходно је при извођењу радова
обезбедити присуство стручног лица из службе заштите. Уколико се наиђе на до сада непозната археолошка налазишта, инвеститор је дужан да
обустави радове и обавести завод , као и да обезбеди трошкове ископавања и конзервације налазишта и откривених налаза (Сл.гласник РС, бр.
71/94 члан 109).
1.3.ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Циљеви уређења и изградње комплекса –
До сада се на повшини плана углавном инвестирало у индивидуално становање са делатностима, што је препознато и самим Генералним
планом, што није остављало простор за изградњу других, пратећих објеката .Сагласно томе, циљеви уређења и изградње овог комплекса су:
• привођење земљишта планираној намени односно, остваривање високог степена њене заштите, наменског, рационалног и дугорочно одрживог
коришћења
• обезбеђивање вишег нивоа остваривања директних и индиректних економских и других развојних ефеката;
• стварање услова за што веће запошљавање локалног становништва;
•прерастање овог простора у простор са разноликим, специфичним атрактивним производома
Предвиђено грађевинско подручје –
Читаво подручје Плана детаљне регулације налази се према Генералном плану у границама грађевинског земљишта. Један од циљева овог плана
је и одвајање површине јавне намене од осталог грађевинског земљишта.
Планом се недвосмислено могу издвојити површине : јавне намене - резервисане за део магистралног пута који улази у обухват плана и остало
земљиште , предвиђено за сервисну зону.
Предвиђено грађевинско подручје обухвата укупну површину кат. парцеле бр. 1295/8 КО Ариље од приближно 19ар. На парцели величине 19 ари
планира се изградња комплекса који се састоји из више мањих објеката и пратећих објеката инфраструктуре.
Подела на урбанистичке целине
Простор обухваћен границама Нацрта Плана детаљне регулације укупне површине од око 90aр, има две урбанистичке целине:
ЦЕЛИНА 1- Локација се поклапа са магистралним путем М-21.1( површине јавне намене).У оквиру ове целине планирана је реконструкција и
изградња постојеће саобраћајнице, са планираним сервисним саобраћајницама.
ЦЕЛИНА 2- површине око 19ар, обухвата простор са леве стране магистрале на путу од Пожеге. У оквиру ове целине, као остало грађевинско
земљиште, налази се станица за снабдевање горивом (са пратећим садржајима)
1. Објекат бензинске станице П-84м2
2. Надстрешница
3. Резервоар за D2,V-40m2
4. Резервоар за EVRO dizel V-40m2
5. Резервоар за MB95 V-10m2
6. Резервоар за BMB95 V-10m2
7. Резервоар за TNG V-30m2
8. TNG претакалиште
9. Претакалиште за Dizel I benzin
10. Пумпа за претакање TNG-a
11. Пунионица боца
12. Складиште пуних боца
13. Складиште празних боца
14. Аутомат за TNG(duplex)
15. Multiplex automat (4+4)
16. Multiplex automat (2+2)
17. Одушни ''AT'' вентил
Планирани објекти су спратност П(приземље) у оквиру мера датих у графичком прилогу тако да на основу добијене површине под објектима
од 334м2 тако да је индекс заузетости ''Из'' је 017 . Бруто површина објеката је 334м2 тако да је индекс изграђености ''Ии'' је 18 %
Број зоне
целина
површина
1
Целина - саобраћајница
71 ар 91м2
2
Целина-станица за снабдевање горивом
18 ари 73м2
УКУПНО 90 ари 64м2
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Просторни обухват зона приказан је на графичком прилогу бр.6. Подела на типичне целине
Понуђеним планским концептом који обухвата наведене целине, омогућава се уобличавање овог простора и стварање новог квалитета уз
поштовање потреба и идентитета локације.
Намена површина Грађевинско земљиште комплекса ''Песак петрол'' садрши следеће основне комплементарне намене:
А. Саобраћајне површине 71 ар 91м2
Б.Саобраћајне објекте 18 ари 73м2
Предлог површина јавне намене Грађевинско земљиште обухваћено планом је планирано као грађевинско земљиште за јавну намену и остало
грађевинско земљиште.Као површина јавне намене предвиђена је пре свега магистрала са сервисним саобраћајницама .Укупна површина јавне
намене је приближно 72 ара.
За остало грађевинско земљиште планирана је парцела намењена изградњи станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима, интерном
саобраћајницом и секундарном комуналном инфраструктуром, оријентационе површине 19ари.
ПЛАНСКИ ДЕО
1.1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.Парцеле јавног и осталог грађевинског земљишта
Грађевинско земљиште обухваћено планом је планирано као грађевинско земљиште за јавну намену и остало грађевинско земљиште.За
грађевинско земљиште у јавној намени планирана је магистрала са сервисним саобраћајницама .За остало грађевинско земљиште планирана је
парцела намењена изградњи станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима, интерном саобраћајницом и секундарном комуналном
инфраструктуром,
Грађевинско земљиште у јавној намени и остало грађевинско земљиште
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
површина
Грађевинско земљиште у јавној намени
71 ар 91м2
Остало грађевинско земљиште
18 ар 73 м2
90 ари 64м2
УКУПНО
1.2.Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
УСЛОВИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Саобраћај и везе
Према Просторном плану РС, план саобраћајне мреже заснован је на целовитом –мрежном приступу, при чему планиране трасе представљају
стратешке коридоре (посебно аутопутеви и пруге велике брзине), који ће бити коначно дефинисани на основу генералних пројеката и просторних
планова мреже инфраструктуре, по приоритетима зависно од саобраћјно економских критеријума и стратешких државних опредељења.
Преко Ариља пролази Државни пут I реда – Магистрални пут M-21.1-Пожега – Граница Црне Горе (Пољица) и то деоница број 0207, између
чвора 0242 Ариље и чвора 0243 Прилике.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Саобраћајна мрежа
Предметна локација налази се у градском подручју који је Генералним Урбанистичким планом намењен пословно стамбеној зони. Локација се
налази непосредно уз Улицу 22. август која се поклапа са магистралним путем М21.1 на путној стационажи km 13+896.5 (између чворова 0242
Ариље и чвора 0243 Прилике, деоница 0207) са леве стране. Унутар самог предметног простора, осим магистрале, не постоји изграђена
саобраћајна мрежа.Може се закључити да је потребно доградити мрежу саобраћајница, како би се саобраћајно повезале све функционалне целине
око предметне локације а превасходно остварила веза ширег простора са постојећим магистралним путним правцем.Магистрални правац М21.1 у
зони предметне локације има попречни профил који се састоји од коловоза ширине 7.0m и банкина ширине 1.2-1.5m.Терен је на обрађиваном
подручју прилично раван са благим падом према североистоку.
ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ
Према прикупљеним подацима и извршеним анализама може се закључити следеће:
-Саобараћајно решење на предметном подручју је засновано на концепцији саобраћајног решења и смерница које су дате ПП-ом, пројектним
задатком и условима који су дати од инвеститора, као и на свеобухватној анализи постојећег стања. На овом простору не може се говорити о
изграђености саобраћајне мреже у оквиру самог простора . Обзиром да се ова локација налази уз магистрални правац, потребно га је повезати на
главну путну мрежу.Примарну саобраћајницу представља постојећа деоница магистралног пута М-21.1 а секундарну –новопланирана улица бр.1.
САОБРАЋАЈ
Будућа станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима лоцирана је на к.п. бр.1295/8 КО Ариље. Предметна локација налази се у оквиру
зоне која је Генералним планом намењен становању са делатностима.Планом детаљне регулације задржава се магистрални правац М21.1 са
својом трасом, као примарна саобраћајница у обухвату Плана.Планирано проширење магистрале у смислу увођења посебних саобраћајних трака
за лева и десна скретања на раскрсницама, као и тротоара са једне стране ширине 1.5 m раздвојеног од коловоза појасом зеленила, док је према
предметној локацији планирана банкина.Предвиђена је и доградња саобраћајне мреже у смислу нових саобраћајница које су планиране са
североисточне стране локациј. Предметну парцелу тангира новопланирана секундарна саобраћајница са слпим завршетком са профилом који се
састоји од коловоза ширине 6.0 m и обостраних тротоара ширине 2.0 m. Имајући ово у виду станица за снабдевање горивом са пратећим
садржајима, пројектована је према условима и режиму градског саобраћаја као једносмерни прикључак, за режимску брзину Vr+50km/h.Улаз на
станицу за снабдевање горивом предвиђен је преко изливне саобраћајне траке за успоравање возила из правца Ивањице дужине 30+25=55m и
ширине 3.0m. Сам улаз на плато бензинске станице заобљен је радијусом R=15m..
За излаз са бензинске станице је предвиђена саобраћајна трака за убрзавање возила дужине 40+30=70m. Излаз са платоа бензинске станице
заобљен је радијусом R=15m.Улазно и излазно грло станице за снабдевање горивом пројектовано је у ширини од 6.0m.
Пошто се магистрални пут на овом делу поклапа са градском саобраћајницом и налази на правцу, прегледност приликом изласка возила је
одлична, тако са де не угрожава безбедност саобраћаја.Плато бензинске станице са острвима где су смештени аутомати за истакање горива и
саобраћајним тракама за приступ возила, одвојен је од градске магистрале острвом зеленила ширине 2.0m, одмакнут од коловоза магистрале за
1,0м. Саобраћајне траке за приступ возила острвима са аутоматима за истакање горива су ширине 5.0m i 5.5m. Острва на којима су смештени
аутомати су ширине 1.2m.Иза објекта станице за снабдевање горивом пројектована је приступна саобраћајница са паркингом за путничке
аутомобиле (6 подужних паркинг места стандардних димензија (6 х 2.0).Наспрам острва са аутоматима пројектован је објекат станице за
снабдевање горивом са потребним садржајима и надстрешницом.Око објекта станице за снабдевање горивом, пројектован је тротоар минималне
ширине 1.0m.
Укупна површина под саобраћајницама је 445m2 .
У зони путног појаса није дозвољена градња објеката .Паркирање возила запослених и посетилаца је организовано у оквиру грађевинске парцеле.
Током израде техничке документације усагласити нивелацију радијуса кривина и падова интерних саобраћајница са стандардима и прописима за
саобраћајну мрежу.
Одводњавање са платоа станице за снабдевање горивом решено је гравитационо преко попречних и подужних падова према најнижем делу, где је
смештена сливничка решетка која је преко сепаратора прикњучена на кишни колектор (упојни бунар као привремено решење)
УСЛОВИ
Саобраћајно решење, геометрију саобраћајница радити на основу графичког прилога у ком су дати сви елементи за обележавање : координате
укрсних тачака, темена кривина, радијуси на раскрсницама и поречни профили.Приликом израде главног пројекта, могућа су мања одступања
трасе у смислу усклађивања са постојећим стањем.
Уливно-изливну саобраћајну траку уз Магистрални пут пројектовати за режимску брзину Vr=50km/h.
Приступне улице и интерне саобраћајнице пројектовати за Vr ≤ 40km/h (30km/h).
Приликом израде главног пројекта саставни део је и пројекат саобраћајно техничке опреме.
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Паркирање путничких аутомобила решити у оквиру саме локације станице за снабдевање горивом према нормативима за паркирање за овакве
врсте објеката.У оквиру комплекса планирано је 6 паркинг места за путничка возила .
Нивелационо решење, нивелету саобраћајних површина радити на основу висинских кота које су дате у графичком прилогу, а служе као
оријентација при изради главног пројекта. Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом ip=2%.
Коловоз свих саобраћајних површина извести застором од асфалта.Оивичење коловоза радити од бетонских ивичњака 18/24cm.
Тротоаре и платое радити са застором од асфалта или бетонских полигоналних плоча (бехатона) или неког другог материјала по избору
пројектанта.
Паркинг у оквиру локације радити са застором од бетонских елемената или асфалта, а оивичење од бетонских ивичњака 18/24cm или баштенских
7/20cm.
Коловозну конструкцију за све саобраћајне површине срачунати на основу претпостављеног саобраћајног оптерећења за период од 20. Год. и
геолошко –геомеханичког елабората из кога се види носивост постељице природног терена, а према методи JUS.U.C.012.
Пре извођења уливно-изливне саобраћајне траке уз магистрални пут извести све потребне уличне инсталације које су предвиђене планом, а налазе
се у поречном профилу а на основу услова ЈКП и овог плана.
1.3. Планиране мреже комуналне инфраструктуре
ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
На подручју, које је предмет израде Плана детаљне регулације, Телеком Србија има телекомуникациона инфраструктуру.
Од постојећих подземних ТК каблова на локацији је евидентиран оптички кабал Пожега – Ивањица ТОSM 03(7x4) x II x 0.4 x 3.5 CMAN који је
положен на дубини од 80-120цм. У истом рову положен је мрежни кабал ТК 59 ГМ 150 x 4 x 0.4 , парцелом 1295/8 на7-8 м од ивице пута . Траса
постојећег оптичког кабла је геодетски снимљена и она прати пут крајем предметне парцеле целом дужином
Постоји могућност за задовољење нових захтева.
РАЗВОЈ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
Постојећа телекомуникациона мрежа не омогућава реализацију захтева за прикључцима и сервисима који се очекују после изграње објеката
дефинисаних Нацртом плана детаљне регулације .
Нужна је изградња потпуно нове телекомуникационе инфраструктуре на подручју ПДР-а, али и на подручју које га окружује.
Подручје за које се ради План детаљне регулације треба инфраструктурно уредити изградњом дистрибутивне кабловске канализације. То ће
омогућити да се касније, према потреби, без грађевинских радова, постављају одговарајући бакарни или оптички каблови и повезују на
приступну телекомуникациону мрежу MSAN-а.
Сви изграђени пословни објекти морају бити прикључени на дистрибутивну кабловску канализацију.
Кабловску канализацију могу користити и други телекомуникациони оператери за своје инсталације, у складу са правилима која прописује
РАТЕЛ.
Постоји могућност да оператери мобилне или фиксне бежичне телефоније поставе базну станицу на неки од објеката на подручју ПДР-а ради
реализације мањих ћелијских структура. По правилу је у питању стуб решеткасте или цевне констукције, висине око 5м изнад крова објекта.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Израда новог ПДР-а, и његово привођење намени, када су питању телекомуникације мора обезбедити:

Изградња дистрибутивне ТК канализације дуж магистрале у фази радова на њеној реконструкцији.
У оба случаја је потребна израда пројектне документације са прецизним подацима о просторним димензијама и нивелетама коловоза и околног
терена.
Нужна је израда синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се обезбедила могућност постављања свих инсталација у
расположивим коридорима. Обавезно је поштовање техничких норми везаних за одстојања при паралелном вођењу и укрштању:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Врста подземног или
надземног објекта

9.

Водоводне цеви
Цевоводи одводне канал.
Цевоводи централног грејања
Цеви гасовода
Од енергетских каблова
- до 10 кV
преко 10 кV
Од регулационе линије зграда у насељу
Од доње ивице насипа железничких пруга, путева и
аутопутева
Од инсталације и резервоара са запаљивим и експлозивним
горивом
Од блокова ТК канализације

10.

Од упоришта енергетских водова до 1 кV

5.
6.
7.
8.

Паралелно вођење или
приближавање
(м)
0.6
0.5
0.5
0.4
0.5
1.0
0.5

Укрштање
(м)
0.5
0.5
0.8
0.4
0.5
0.5
0.5

5.0
1.5
0.5
0.8
0.3

0.2
без механич. заштите
са механичк.
заштитом

Од упоришта енергетских водова преко 1 кV без
непосредног уземљења
0.8
12.
Код неуземљених дрвених упоришта
0.5
13.
Код бетонских и челичних уземљених упоришта преко 1 кV
са непосредним уземљењем
15.0
14.
Гасовод - дистрибутивна мрежа
0,5 (0,3) мин.
0,5 (0,3) мин.
a.
У објектима корисника је потребна уградња успонских и хоризонталних канала, евентуално цеви за унутрашње инсталације, како
би се у њих постављали бакарни или оптички каблови са свођењем у тачку концентрације у којој ће се прикључити на јавну мрежу
Телекома или неког другог оператера. За веће објекте тачку концентрације сместити у посебну просторију површине 6-9м2 са
обезбеђеним нисконапонским ЕЕ приључком. У њој ће бити смештени различити телекомуникациони уређаји. У истој просторији
је и завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман за телекомуникационе уређаје минималних
димензија 1,0x1,0 и дубине 0,35м.
b. Пројекти свих објеката у зони постојеће телекомуникационе инфраструктуре морају доћи у Телеком ради усаглашавања.
c.
За прикључак стамбених и пословних објеката на телекомуникациону мрежу се морају пре добијања одобрења за градњу тражити
услови Телекома:

Приводна канализација или кабл подлежу прибављању одобрења за градњу.

Телеком мора утврдити на којој тачки своје мреже може задовољити потребу корисника.
Графички прилог је ситуациони цртеж постојеће и новопланиране телекомуникационе инфраструктуре за подручја Плана детаљне регулације .
Телекомуникационе инсталације других оператера (Telenor, VIP, SBB и Телемарк) и других ималаца (Електросрбија, Железнице Србије, МУП, ВЈ,
Радио и ТВ станице, интернет провајдери ... ), нису биле предмет ове обраде.
11.
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ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Дописом ''Електросрбије'', д.о.о, ,Електродистрибуција Ужице ,бр.720 од 30.07.2010.год,достављени су следећи подаци:
•
Преко предметногподручја прелази DV 10kV Богојевићи на дрвеним стубовима чија се реконструкција предвиђа
•
Предметно подручје до сада није третирано плановима развоја
Трасе за будуће каблове 0.4 kV и каблове јавног осветљења биће одређиване кроз појединачна одобрења за прикључење и кроз услове за изградњу
објеката појединачних потрошача, а према динамици њихових потреба.
Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за изградњу објеката;
Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електроенергетских објеката испоручиоца. Уколико приликом изградње објекта овај
услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да ЕД Краљево поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање
електроенергетских објеката на прописом утврђено одстојање;
ВОДОВОДНА, КАНАЛИЗАЦИОНА И АТМОСФЕРСКА МРЕЖА
Предвиђене линије по регулационом плану из 2000-те за магистрални пут ˝22.август˝ Ариље су промера Ǿ 100 са линијом у улици Војводе
Зевника
•
Канализација
Предвиђена је изградња канализационе линије промера Ǿ 600 која би пролазила новопланираном улицом и спајала се са постојећом
колекторском канализацијом у улици В.Зевника као и канализациони крак промера Ǿ 600 улицом 22.-ог августа
Потребно је будућу канализацију пројектовати у саобраћајницама у супротном инвеститор мора да реши имовинске односе са власницима
парцеле и предвиди манипулативни простор од 2.5 м лево и десно од осовине будуће канализације, за потребе одржавања исте (варијантно
решење за фекалну канализацију).
Новопројектовану канализацију изградити политиленским (ПП) или полипропиленским (ПЕ) цевима за уличну канализацију, мин. носивости
СН4.
Профил и пад цевовода одређује пројектант у зависности од количине отпадних вода, дужине цевовода и услова на терену. Кинета будућег
цевовода може се прикључити у висини горње ивице постојеће канализације која је изграђена од ребрастих канализационих цеви профила ДН 315
мм.
Уличне шахте извести од армирано бетонских прстенова кружног попречног пресека димензија 1000/500 и завршног конусног прстена димензија
960/1000/600 за изградњу ливено – гвозденог шахт поклопца за тежак саобраћај.
Шахт поклопци се имају урадити у нивоу нивеле будућег асфалта на овако изграђену уличну канализацију могуће је прикључити будуће објекте
на предметној локацији.
Прикључење објеката на нову уличну фекалну канализациону мрежу извршити изградњом ревизоног окна (РО) максимално 1.0-3.0 м од
регулационе линије у парцели инвеститора.
Шахту израдити од армирано – бетонских прстенова кружног попречног пресека димензија 1000мм и завршног конусног прстена за уградњу
ливено – гвозденог шахт поклопца.
Деоницу од ревизионог окна (РО) до шахте прикључка (Шпр) извести од КЦ-ПВЦ, ПП, ПЕ) мин. Профила ∅150 мм, са минималним падом од 11.5%.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
У близини предметне парцеле не постоји изграђена атмосферска канализациона мрежа.Неопходно је све воде са будућег крова планираних
објеката прикључити путем олука, ригола или сливника упустити у отворени канал, водоток, понирући бунар или разлити по зеленим
површинама.
НАПОМЕНА
на основу претходног, неопходно је израдити пројектну документацију инсталација, од стране овлашћеног пројектана, у потпуности са
претходно назначеним условима. Ови услови су саставни део Акта о урбанистичким условима за изградњу објекта на поменутој локацији;
по изради пројектне документације исту је потребно доставити ЈКП «Водовод»-у на сагласност;
пре добијања употребне дозволе, инвеститор је дужан да измири све финансијско-материјалне обавезе према ЈКП «Водовод»радове прикључења (спајање унутрашњих са спољним – јавним инсталацијама) објекта на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи
ЈКП «Водовод» а трошкове сноси инвеститор. Под радовима прикључења подразумева се спајање унутрашњих инсталација са јавним
инсталацијама које су у надлежности ЈКП «Водовод»-;
технички услови важе 12 месеци од дања издавања.
Све радове предвидети у свему према правилима и прописима предвиђеним за ову врсту радова.
1.4.Остали услови за уређење простора
1.4.1. Инжењерско-геолошки услови терена и геотехничке препоруке
За прецизно дефинисање параметара који описују геомеханичке карактеристике стена и утврђивање апсолутног нивоа подземних воданеопходно
је извршити истражне радове, који подразумевају истражнобушење. Истражним бушењем би се установио ниво подземних вода иприбавили
узорци за геомеханичку лабораторију. Неопходно је, да се пре израде техничке документације, која мора бити у свему према одредбама Закона, а
у оквиру претходних радова изврше сва потребна инжењерско-геолошка истраживања, дефинише режим подземних вода и обезбеде одговарајуће
подлоге на основу којих треба спровести све потребне анализеи прорачуне ради давања адекватног техничког решења. Изградњу и коришћење
простора комплекса прилагодити геотехничким условима и хидрогеолошким карактеристикама тла.Стабилност терена комплекса је добра, а
евентуалну угроженост ерозивним деловањем површинских вода предупредити правилним избором техничких решења ( оптималним
пројектовањем ) објеката и површина , као иреализацијом предвиђених решења озелењавања (садња дрвећа, растиња и затрављивање) слободних
површина комплекса.
1.4.2. Услови заштите природних и културних добара (градитељског наслеђа)
Уколико се током било каквих земљаних радова открију материјални остаци прошлости, извођач радова је обавезан да привремено обустави
радове и о налазу обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе из Краљева.Такође, уколико се током било каквих земљаних радова
наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла за које се претпоставља да има својство
природногспоменика, сходно Закону о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'',бр.66/91), извођач радова је дужан да о налазу одмах обавести
Министарство животне средине и просторног панирања, привремено обустави радове, односно предузме све мере, како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица
1.4.3.Услови за евакуацију отпада
Примарно сакупљање комуналног отпада организовати у оквиру појединачних објеката.Сакупљање комуналног отпада у оквиру комплекса
вршити у контејнерима предвиђеним за ту намену. Примарно разврставањекомуналног отпада који се може рециклирати (папир, картон, стакло,
метал идр.), је пожељно.
Евакуацију и трајно депоновање комуналног отпада организовати под условима и на место које одреди надлежна комунална служба.
1.4.4.Услови заштите од елементарних непогода и заштите од интереса за одбрану
У циљу задовољења услова заштите од природних катастрофа,земљотреса, неопходно је применити потребне мере у току пројектовања играђења
на основу геомеханичких особина тла и сеизмичких карактеристика подручја. Ради заштите од потреса, планиране објекте и садржаје
комплексатреба реализовати у складу са одредбама из важећег Правилника опривременим техничким нормативима за изградњу објеката који не
спадају увисокоградњу у сеизмичким подручјима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 39/64).
У складу са Обавештењем Министарства одбране Србије-Сектор за материјалне ресурсе-Управа за инфраструктуру, нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребамаодбране земље.
1.4.5. Услови заштите од пожара
У циљу задовољења услова за заштиту од пожара потребно је применити посебне мере, прописе и нормативе противпожарне заштите током
израде техничке документације.У погледу потребних мера заштите од пожара, приликом пројектовања објеката и садржаја комплекса неопходно
је придржавати се мера (услова)из одредаба следећих нормативних аката:
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- Закон о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09 и 81/09),
- Закон о заштити од пожара (“Сл. гл. СРС”, бр. 37/88 и “Сл. гл. РС”,
бр.101/05 ),
- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
од пожара (“Сл. лист СРЈ”, бр. 8/95),
- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (“Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96),
- Правилник о техничким нормативима за спољњу и унутрашњу
хидрантску мрежу за гашење пожара (“Сл. лист СРЈ”, бр. 30/91),
- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 и “Сл. лист СРЈ”, бр. 28/95) .
Саставни део пројектне документације мора бити противпожарни елаборат. Током коришћења објекта власник је обавезан да предузима све
неопходне противпожарне мере, а у складу са важећим прописима.Приступне стазе морају бити тако коришћене како се њихове техничке
карактеристике не би битно измениле, да не дође до ометања несметаног приступа противпожарних возилима.
1.4.6. Услови за кретање лица са инвалидитетом
При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално
кретање и приступ у све планиране објекте и сдржаје у складу са Правилником о условима за планирање и ппројектовање објеката у вези са
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица(''Сл.гласник РС'',бр.18/97).
1.4.7.Потреба за израдом Стратешке процене утицаја плана на животну средину
Општина није донела Одлуку о изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину. Став и Комисије за планове Општине
Ариље је, да нема потребе за израдом Стратешке процене за предметни план.
1.4.8.. Мере енергетске ефикасности изградње
Поштовати мере енергетске ефикасности приликом изградње свих планираних објеката што је и у економском погледу оправдано и од
значаја је за заштиту животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса.За остварење ових циљева
неопходно је техничком документацијом датаљно сагледати стање потрошње енергената (према структури и врсти),предвидети
изолацију објеката и одговарајући тип столарије.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.Правила изградње објеката
Организација и формирање групације објеката у оквиру комплекса,извршено је по принципу гравитације мотивационом центру (централном
објекту). Објекти су планирани и пројектовани у складу са захтевима за такве врсте објеката. У даљој разради је потребно у свему поштовати
правила материјализације и пропорције.
2.2.Правила изградње саобраћајних површина
У оквиру комплекса
- Трасе новопројектованих саобраћајница у ситуационом и нивелационом плану прилагодити терену и котама изведених саобраћајница са
одговарајућим падовима.
- Димензионисање коловозних површина извести у складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем по важећим прописима.
- Димензионисање коловозних површина споредних и интерних саобраћајница извести са минималним осовинским оптерећењем возила за
одвожење смећа и других интервентних возила.
- Нивелацију нових колских и пешачких површина ускладити са околним простором и садржајима као и са потребом задовољавања
ефикасногодводњавања атмосферских вода.
- Одводњавање атмосферских вода извршити путем сливника и цевовода до канализације, а избор сливника ускладити са обрадом површине на
којој се налази (коловоз или тротоар)
- Коловозне засторе свих планираних и постојећих – задржаних саобраћајница радити са асфалтним материјалима.
- Површинску обраду тротоара извести са завршном обрадом од асфалтног бетона или поплочавањем префабрикованим бетонским елементима.
- Оивичење коловоза, пешачких површина и паркиралишта извести уградњом бетонских префабрикованих ивичњака.
- На сваком пешачком прелазу обавезно уградити упуштене ивичњаке или друге одговарајуће префабриковане елементе како би се омогућило
неометано кретање инвалидских колица и бициклиста.
У делу прикључка на државни пут
Поштујући услове ЈП ''Путеви Србије'' бр.953-255/10 од 12.01.2010.год, планско решење саобраћаја је усклађено са са Законом о јавним путевима
(„Сл.гласник РС“, бр.101/05) и Законом о планирању и изградњи(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09).
Предмет разматрања је пут првог реда (магистрални пут) М 21 М21 на путној стационажи km 13+896.5 , према референтном систему ЈП˝Путеви
Србије˝ а у оквиру граница предметног плана од км13+806.50 до км13+981.5.
Планом су испоштовани следеши услови:
Будући објекат у функцији саобраћаја- станица за снабдевање горивом са пратећим садржајима, лоцирана је на кат. парцели бр.1295/8 КО
Ариље и налази се непосредно уз улицу 22.август која се на том делу поклапа са магистралним путем М21 на путној стационажи km 13+896.5
(између чвора 0242 Ариље и чвора 0243 Прилике, деоница 0207) са леве стране.
Имајући у виду напред наведено, бензинска станица је пројектована као једносмерни прикључак, за режимску брзину 50 км/h.
Улаз на бензинску станицу предвиђен је преко изливне саобраћајне траке за успоравање возила из правца Ивањице дужине 30+25=55м и
ширине 3,0м. Сам улаз на плато бензинске станице заобљен је радијусом Р=15m
За излаз са бензинске станице је предвиђена саобраћајна трака за убрзавање возила дужине 40+30=70м. Излаз са платоа бензинске станице
заобљен је радијусом Р=15m
Улазно и излазно грло бензинске станице пројектована су са ширином од 6.0m.За димензионисање радијуса
коришћено је меродавно возило камион са полуприколицом (шлепер.Обзиром да се магистрални пут на овом делу поклапа са градском
саобраћајницом и налази у правцу, прегледност приликом изласка возила је одлична, тако да се не угрожава безбедност саобраЋаја. Графичким
прилогом није обухваћено разделно острво на правцу ка Ивањици које се завршава на стацонажи 13+1080.
Приликом израде техничке документације придржавати се закона и прописа из ове области.Повезивање постојећих и нових садржаја планирано је
уз обезбеђењеприоритета безбедног одвијања саобраћаја на државном путном правцу.Повезивање је искључиво планирано унутар граница плана
на већпостојећем, планом дефиисаном прикључном месту. Уколико се појави тенденција изградње нових објеката повезивати их путем сервисне
саобраћајнице на горе наведен прикључак. Предвиђено планирати и спроводити уз поштовање и примену свих важећих прописа и норматива из
области саобраћаја и услова ЈП ''Путеви Србије''.У циљу просторно-планског и саобраћајног планирања израђене су анализе постојећих и
планираних токова на предметном путу, уз анализу стања на коловозу, са предлогом мера у наредном периоду. Извршена је анализа безбедности
новопланираног прикључка са закључком.
Планом је предвиђен приоритет саобраћаја и транзит на предметном путном правцу.
Разрешена је проблематика постојећег и перспективног пешачког,стационарног, бициклистичког и јавног саобраћаја, као и заштита постојећих и
евентуално нових инсталација.Техничком документацијом ће се решити адекватно прихватање и
одводњавање површинских вода, уз усклађивање са са системом одводњавања предметног пута.
2.3.Правила регулације
2.3.1.Регулационе линије Регулационом линијом, простор комплекса, разграничава се од површина пута , а границом кат.парцеле од парцела у
своме непосредном суседству: кат. парцела бр.1250/10,1187/1,1255/2,1294/7 КО Ариље.
2.3.2.Грађевинске линије
Грађевинска линија утврђује се овим планом у односу на регулациону линију, односно аналитичко геодетским подацима и представља линију на
којој се граде објекти (дефинисана је зонама дозвољене градње)
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2.3.3.Нивелација
Планом се дефинише нивелација интерне саобраћајнице комплекса која се базира на постојећој нивелацији приступног пута, из које проистиче и
нивелација простора за изградњу објеката.
Висинске коте на раскрсницама саобраћајница су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају поступком
интерполације.
Аналитичко геодетски подаци планираних објеката дати су у графичком прилогу ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ,НИВЕЛАЦИЈЕ И САОБРАЋАЈА
1.
X = 7428650.4319 Y = 4845378.7514
2.
X = 7428660.1997 Y = 4845380.8937
3.
X = 7428662.3420 Y = 4845371.1259
4.
X = 7428656.4813 Y = 4845369.8405
5.
X = 7428655.6244 Y = 4845373.7476
6.
X = 7428651.7173 Y = 4845372.8907
7.
X = 7428666.2469 Y = 4845385.9968
8.
X = 7428676.0147 Y = 4845388.1392
9.
X = 7428680.2993 Y = 4845368.6035
10.
X = 7428670.5315 Y = 4845366.4612
Нивелација свих површина је генерална и она се кроз израду пројектне документације може прецизније односно тачно дефинисати у складу са
техничким захтевима и решењима. Материјал за насипање мора да задовољи геолошке и санитарне услове.
2.4. Постигнути урбанистички параметри и биланси
Целина 2. Планирани централни објекат је спратности П(приземље) 319м2 (у оквиру мера датих у графичком прилогу)тако да је индекс
заузетости у оквиру целине ''Из'' је 0,17 . Бруто површина објекта је 319м2 тако да је индекс изграђености у оквиру целине ''Ии'' је 18 %
3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Процена потребних средстава за реализацију ПДР-а, структура инвестиционих
улагања на уређењу и изградњи јавних површина и објеката
Намена
m2
din/m2
Изградња уливно-изливне тракеширине 3.5m u
445
5000
коридору магистралног пута ; M-21.1
Укупно

укупно
2.225.000,00
2.225.000,00

4. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
Изградња нове инфраструктуре је приоритет и услов за изградњу осталих објеката.
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Нацрт Плана детаљне регулације представља основ за израду планског документа.
На основу члана 49. Закона, пре излагања на јавни увид Нацрт Плана подлеже стручној контроли у складу са Законом о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', бр 72/09 и 81/09).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПЕСАК ПЕТРОЛ" У АРИЉУје урађен у четири (4) истоветна примерка у аналогном облику и пет (5)
истоветних примерка у дигиталном облику, од којих се налазе:
•
један (1) у аналогном облику и један (1) у дигиталном облику у архиви Општинске управе општине Ариље;
•
два (2) у аналогном облику и два (2) у дигиталном облику у Општинској управи општине Ариље, надлежном одељењу за послове
урбанизма;
•
један (1) примерак у дигиталном облику у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања;
•
један (1) у аналогном облику и један (1) у дигиталном облику у архиви обрађивача Плана.
План детаљне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Скупштине општине Ариље".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 Број: 350-24/10, 21.10.2011. године
Председник Скупштине општине Ариље
Горан Софијанић

11.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље"
број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21.10. 2011. год. донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2011. годину састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
У динарима
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
Буџетски дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине

341.000.000
373.200.000
-23.726.000
-

32.200.000
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8.474.000
23.726.000

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

50.206.000

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2011. годину (у даљем тексту буџет) састоје се од:

1.
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Други порези
2. Непорески приходи, од чега:
2.1. Приходи од имовине
2.2. Приходи од продаје добара и услуга
2.3. Новчане казне
2.4. Добровољни трансфери
2.5. Мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4. Донације
5. Трансфери
Извори капитала, утврђивање резултата пословања:
1. Пренета средства из претходне године
Капитални приходи:
1. Примања од продаје нефинансијске имовине
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Трансфери
Капитални расходи:
1. Издаци за нефинансијску имовину
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)
(I-II)

Економска
класификациј
а
2.

Средства из буџета

3.

341.000.000
7

330.800.000

71
711+712
713
714
716
74
741
742
743
744
745
771+772
731+732
733
3
321
8
8

155.660.000
99.510.000
23.500.000
13.650.000
19.000.000
25.370.000
9.600.000
9.950.000
2.800.000
2.020.000
1.000.000
370.000
37.000.000
112.400.000
9.700.000
9.700.000
500.000,00
500.000,00373.200.000

4
41
42
44
45
47
48+49
46
5
5
(7+3+8)-(4+5)

264.514.000
87.630.000
97.073.000
4.801.000
19.535.000
8.342.500
15.196.500
31.936.000
100.212.000
100.212.000
-23.726.000

92
91
911
912
62
61
611
612

32.200.00032.200.0008.474.0008.474.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
2. Примања од иностраног задуживања
VI НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V-VI-VII=-III)

+23.726.000
-23.726.000

В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ)
(III+IV-VI)

Члан 3.
Члан 3 мења се и гласи:
Примања од задуживања у износу од 32.200.000 динара, у целости ће се користити за финансирање и рефинансирање капиталних
инвестиционих расхода, у складу са овом Одлуком и Одлуком о задуживању.
Члан 4.
У члану 7. Посебног дела Одлуке о буџету општине Ариље за 2011. годину, у приходном делу, врше се измене на следећим
позицијама:
КЛАСА 9 –ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
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-На позицији 17, економска класификација 911, примања од домаћих задуживања, износ „0“, замењује се износом „32.200.000
КЛАСА 9 –укупно: износ „0“, замењује се износом „32.200.000
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ УКУПНО: износ „341.000.000“ замењује се износом „373.200.000“
У табели: РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА, врше се измене на сследећим позицијама:
РАЗДЕО I : ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Глава 3: Општинска управа
Функција 620, развој заједнице
Пројекат: „Реконструкција зграде општине“
-на позицији 76, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, знос од „1.500.000“ замењује се износом „6.500.000“
Пројекат: „Надградња школске кухиње“
-на позицији 78, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ „11.000.000“, замењује се износом „27.000.000“
Пројекат: „Локални пут Драгојевац-Миросаљци“
-после позиције 107, додаје се позиција 108, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти и билансира се износ од „10.200.000“
РАЗДЕО II : OБРАЗОВАЊЕ
функција 920: средње образовање
Глава3: Средње образовање
Средња школа Ариље
-на позицији 154, економска класификација 463, трансфери осталим нивоима власти, износ „6.650.000“ замењује се износом „8.650.000”
РАЗДЕО 6: КОМУНАЛНА ОБЛАСТ
Глава 1: ЈП Дирекција за изградњу
Функција 451: друмски транспорт
-На позицији 207, економска класификација 511, зграде и грађевински објекти, износ од „22.000.000“ замењује се износом од „17.000.000“`
Глава 2: Фонд за заштиту животне средине
Регионална депонија Дубоко
Функција 510: управљање отпадом
-на позицији 237, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од «6.400.000»
замењује се износом од «10.400.000»
РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА УКУПНО: износ «341.000.000» замењује се износом «373.200.000».
Члан 5.
Све остале измене у Одлуци о буџету општине Ариље за 2011. годину, а које се односе на укупне збирове по врстама прихода и расхода
по организационој, функционалној, економској класифакацији и класификацији по изворима финансирања, аутоматски се усклађују са наведеним
изменама.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље»
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине 01 број 400-238/2011, 21.10.2011. годинe
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић

12.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11), члана 33. 34 и 36. Закона о јавном
дугу («Службени гласник РС» број 61/05 и 107/09) и члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10),
Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21.10.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
РЕФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.
Општина Ариље задужује се дугорочно, за рефинансирање и финансирање капиталних инвестиционих расхода на износ од 32.200.000
динара и то:
-За суфинансирање радова на Реконструкцији зграде општине у износу од 5.000.000 динара;
-За завршетак инвестиције на Регионалној депонији „Дубоко“ у износу од 3.000.000 динара;
-За радове на Школској кухињи у ОШ Ариље, у износу од 24.200.000 динара од чега се 18.200.000- односи на рефинансирање сопствених
инвестиционих расхода у протеклом периоду и 6.000.000 на финансирање будућих инвестиционих расхода;
Члан 2.
За избор најповољнијег повериоца-банке, у складу са Законским прописима и за спровођење ове Одлуке, задужује се Општинско веће.
Члан 3.
Овлашћује се Председница општине, др Мирјана Авакумовић, да потпише уговор о кредиту из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље»
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 400-239/2011, 21.10. 2011. године
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић
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13.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07и 54/11) и члана 20. и 39. Статута општине Ариље
(«Службени гласник општине Ариље» број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21. 10. 2011. године, разматрала је
Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа «Регионална санитарна депонија Дубоко» Ужице за 2010. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа «Регионална санитарна депонија Дубоко» Ужице за 2010. годину
који је усвојио Управни одбор Јавног комуналног предузећа «Дубоко» под бројем 50/3, на седници одржаној 18. 4. 2011. године.
II
Решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-40/2011, 21. 10. 2011. године
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић

14.
На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 54/11) и члана 39 Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21. 10. 2011. године, разматрала
је Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Регионална санитарна депонија Дубоко» Ужице за 2011. годину, и донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Регионална санитарна депонија Дубоко» Ужице за 2011.
годину који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа «Дубоко» Ужице под бројем 47/6, на седници одржаној дана 27. 1. 2011.
године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 023-41/2011, 21. 10. 2011. године
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић

15.
На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 54/11) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и
6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21. 10. 2011. године, на основу Извештаја о непосредном изјашњавању грађана о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Миросаљци, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИРОСАЉЦИ
ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Миросаљци, коју су донели грађани Месне
заједнице Миросаљци непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног дана 11. и 12. јуна 2011 године.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-10/2011, 21. 10. 2011. године
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић

16.
На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06), члана 25. став 3. Закона о
референдуму и народној иницијативи («Службени гласни РС» број 48/94 и 11/98)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједницe Миросаљци („Службени гласнику општине Ариље“ број 3/11) и одредби Одлуке о начину изјашњавања грађана Месне
заједнице Миросаљци о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Миросаљци („Службени гласнику општине
Ариље“ број 3/11) грађани Месне заједнице Миросаљци, непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном дана 11 и 12 јуна 2011. године,
донели су

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ MИРОСАЉЦИ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице Миросаљци уводи се самодопринос у новцу,
раду, превозничким и другим услугама.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
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Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева
Финансирање основних послова месних заједница из Одлуке о месним заједницама, а уз обавезну одлуку одбора месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 8. 2011. године до 31. 7. 2016. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 8.000.000,00 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немају пребивалиште на подручју Месне заједнице, ако на овом подручју имају
непокретну имовину, пошто се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 6.
Самодопринос се плаћа:
на нето зараде запослених и остала лична примања по стопи од 2,%
на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 4%
двадесетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства
Члан 7.
Средства самодоприноса приход су буџета општине и строго су наменског карактера. Користиће се за финансирање намена из члана 2.
ове Одлуке, а у складу са одлуком Одбора Месне заједнице.
Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и списак грађана - обвезника самодоприноса
са подручја Месне заједнице.
Члан 8.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
Средства самодоприноса уплаћују се на уплатне рачуне број:
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57, модел 97,
контролни број-004-ПИБ послодавца-15,
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни
број-004-ПИБ предузетника-15,
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-матични број физичког лица-15.
Члан 10.
Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета од опорезивања.
Члан 11.
За обавезнике самодоприноса уводи се и самодопринос у раду и превозничким услугама, и то:
- по домаћинству – два радна дана годишње
- у превозничким и другим услугама за домаћинства која поседују тракторе, утовариваче, булдозере, култиваторе, камионе и запреге један дан годишње ангажовањем једне машине коју одреди Одбор Месне заједнице.
О распореду задужења у раду, превозничким и другим услугама одлучује Одбор Месне заједнице према потребама Месне заједнице.
У случају када обвезници из претходног става нису у могућности да испуне своју обавезу, та обавеза замењује се плаћањем новчане
накнаде у висини одговарајуће наднице у новцу коју ће одредити Одбор Месне заједнице у време када се буду изводили радови на територији
Месне заједнице,
Уколико обвезник не изврши уплату новчане накнаде по налогу Одбора Месне заједнице, Месна заједница може наплату извршити
судским путем.
Члан 12.
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања врше исплатиоци тих примања, истовремено са њиховом
исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодопринос од самосталне делатности утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске
управе општине Ариље.
Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску
администрацију Општинске управе Општине Ариље.
Члан 13.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Одбор Месне заједнице информише грађане на збору грађана подношењем
финансијског извештаја једном годишње, преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Члан 14.
У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је самодопринос заведен, средства
самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног
чланом 3. ове Одлуке.
Члан 15.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог, што
није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 16.
Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не обрачуна, не наплати и на прописани уплатни
рачун не уплати самодопринос (члан 14. ове Одлуке):
исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 динара.
исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Миросаљци која је донета на референдуму, проглашава Скупштина
општине Ариље.
Члан 18.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
У Миросаљцима, 11. и 12.јуна 2011. године
01 број 432-6/2011
Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије: Мирослав Савић
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17.
На основу члана 24. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, брoj 48/94 и 11/98), 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 i 54/11) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и
6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 21. 10. 2011. године, на основу Извештаја о непосредном изјашњавању грађана о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице Крушчица, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЧИЦА
ПРОГЛАШАВА СЕ Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Крушчица, коју су донели грађани Месне
заједнице Крушчица непосредним изјашњавањем путем референдума оджаног дана 10. јуна 2011. године.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 432-11/2011, 21. 10. 2011. године
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић

18.
На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06), члана 25. став 3. Закона о
референдуму и народној иницијативи («Службени гласни РС» број 48/94 и 11/98)), одредби Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједницe Крушчица („Службени гласнику општине Ариље“ број 3/11) и одредби Одлуке о начину изјашњавања грађана Месне
заједнице Крушчица о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Крушчица („Службени гласнику општине
Ариље“ број 3/11) грађани Месне заједнице Крушчица, непосредним изјашњавањем на референдуму одржаном дана 10 јуна 2011. године, донели
су

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЧИЦЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју Месне заједнице Крушчица уводи се самодопринос у новцу,
раду, превозничким и другим услугама.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се за:
1. Изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева
2. Асфалтирање пута Стара општина-граница са Северовом и Стара општина Гуреши до границе са селом Равни
3. Изградњу и реконструкцију водоводне мреже за амбуланту у Крушчици
4. Учешће у изградњи моста на реци Велики Рзав, на граници Крушчица-Северово-Равни
5. Одржавање станбених зграда, одржавање зграде и сале Дому Месне заједнице
6. Социјалне помоћи
7. Финансирање основних послова месних заједница из Одлуке о месним заједницама, а уз обавезну одлуку одбора месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 8. 2011. године до 31. 7. 2016. године.
Члан 4.
Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 3.000.000,00 динара.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице.
Обвезници самодоприноса су и грађани који немају пребивалиште на подручју Месне заједнице, ако на овом подручју имају
непокретну имовину, пошто се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 6.
Самодопринос се плаћа:
на нето зараде запослених и остала лична примања по стопи од 2,%
на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 3%
десетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства
Члан 7.
Средства самодоприноса приход су буџета општине и строго су наменског карактера. Користиће се за финансирање намена из члана 2.
ове Одлуке, а у складу са одлуком Одбора Месне заједнице.
Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу самодоприноса и списак грађана - обвезника самодоприноса
са подручја Месне заједнице.
Члан 8.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
Средства самодоприноса уплаћују се на уплатне рачуне број:
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-57, модел 97,
контролни број-004-ПИБ послодавца-13,
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, контролни
број-004-ПИБ предузетника-13,
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71,
модел 97, контролни број-004-матични број физичког лица-13.
Члан 10.
Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета од опорезивања.
Члан 11.
За обавезнике самодоприноса уводи се и самодопринос у раду и превозничким услугама, и то:
- по домаћинству – два радна дана годишње
- у превозничким и другим услугама за домаћинства која поседују тракторе, утовариваче, булдожере, култиваторе, камионе и запреге један дан годишње ангажовањем једне машине коју одреди Одбор Месне заједнице.
О распореду задужења у раду, превозничким и другим услугама одлучује Одбор Месне заједнице према потребама Месне заједнице.
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У случају када обвезници из претходног става нису у могућности да испуне своју обавезу, та обавеза замењује се плаћањем новчане
накнаде у висини одговарајуће наднице у новцу коју ће одредити Одбор Месне заједнице у време када се буду изводили радови на територији
Месне заједнице,
Уколико обвезник не изврши уплату новчане накнаде по налогу Одбора Месне заједнице, Месна заједница може наплату извршити
судским путем.
Члан 12.
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања врше исплатиоци тих примања, истовремено са њиховом
исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодопринос од самосталне делатности утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске
управе општине Ариље.
Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску
администрацију Општинске управе Општине Ариље.
Члан 13.
О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Одбор Месне заједнице информише грађане на збору грађана подношењем
финансијског извештаја једном годишње, преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Члан 14.
У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека рока за који је самодопринос заведен, средства
самодоприноса прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до извршења Програма намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног
чланом 3. ове Одлуке.
Члан 15.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог, што
није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 16.
Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа самодопринос не обрачуна, не наплати и на прописани уплатни
рачун не уплати самодопринос (члан 14. ове Одлуке):
исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 – 300.000 динара.
исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 25.000 – 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 – 75.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Крушчица која је донета на референдуму, проглашава Скупштина
општине Ариље.
Члан 18.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље».
У Крушчици, 10.јуна 2011. године
01 број 432-6/2011
Комисија за спровођење референдума
Председник Комисије: Драгован Јовановић

19.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 54/11) и члана 39. Статута општине
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници од 21. 10. 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА
У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У АРИЉУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник за коришћење простора у Спортској хали у Ариљу, који је донело Општинско веће општине Ариље
под бројем 66-3/2011 на седници одржаној дана 7. 10. 2011. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље“.
ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01 број 66-3/2011, 21.10. 2011. године
Председник Скупштине општине,
Горан Софијанић
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