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1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07)   и члана 60. Статута општине 

Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 17. 4. 2012. године, 
разматрала је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Ариље, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

I
ПРИХВАТА СЕ Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Ариље. 
II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ
 Општинско веће 

01 број 021-2/2012, 17. 4. 2012. године
                                                                          Председница Општинског већа,

                                                                                                                        др Мирјана Авакумовић

2.
На основу члана 32.став 1.тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007) , члана 77. Закона о 

буџетском систему  (Службени гласник РС  54/2009 ,73/2010, 101/2010 и 101/2011) и члана 18. Статута општине Ариље ( Службени 
гласник општине Ариље 4/2002 и 8/2004 ), а на предлог извршног органа општине, Скупштина општине Ариље, на седници одржаноj 
19. 4. 2012. године, донела је 

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања као и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну буџета  општине Ариље 

за 2011. годину (рачун извршења буџета) износе у динарима : 
- остварени текући приходи , примања и пренета средства ............................417.557.688,91
- распоређени извршени текући расходи и издаци ..........................................409.732.713,43
- нераспоређена    средстава  ..................................................................................7.824.975,48.

Члан 2.
У нераспоређеним средствима су наменска средства која се преносе у буџет општине за 2012. годину и то:
- средства за реализацију Програма заштите, уређења  и коришћења пољопривредног 

земљишта.................................................................................................................................1.860.709,24
- средства за финансирање Програма унапређења безбедности саобраћаја........1.175.000,00
- средства за реализацију акције Очистимо Србију..................................................800.000,00
-.средства за реализацију пројекта Помоћ избеглим и расељењим лицима...........110.158,00
- средства  општинског  самодоприноса.................................................................1.920.571,00.

Члан 3.
Укупно планирани и остварени приходи и примања буџета, расходи и издаци буџета, према економској класификацији износе:

  
ек.кл

.  опис план
реализација 

плана
%

учешћа

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА  
 I УКУПНА ПРИМАЊА 404.541.100,00 387.440.019,23 92,79%
  7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 394.845.961,13 378.770.663,36 90,71%

  71 Порези 188.955.561,13 190.013.332,75 45,51%
  711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 128.795.561,13 129.440.103,91 31,00%
  712 Порез на фонд зарада 10.000,00 75.932,69 0,02%
  713 Порез на имовину 27.500.000,00 29.445.218,80 7,05%
  714 Порез на добра и услуге 13.650.000,00 12.263.121,40 2,94%
  716 Други порези 19.000.000,00 18.788.955,95 4,50%

  73 Донације и трансфери 179.270.400,00 170.293.695,59 40,78%
  732 Донације од међународних организација 66.458.400,00 67.912.974,59 16,26%
  733 Трансфери од других нивоа власти 112.812.000,00 102.380.721,00 24,52%

  74 Други приходи 26.250.000,00 18.308.756,30 4,38%
  741 Приходи од имовине 9.600.000,00 4.402.153,28 1,05%
  742 Приходи од продаје добара и услуга 9.950.000,00 9.227.568,72 2,21%
  743 Новчане казне и одузета имовинска корист 2.800.000,00 2.385.130,00 0,57%
  744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.900.000,00 852.101,20 0,20%
  745 Мешовити и неодређени приходи 1.000.000,00 1.441.803,10 0,35%

  77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 370.000,00 154.878,72 0,04%
  771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 350.000,00 115.450,34 0,03%
  772 Мем.. ставке за рефунд. расхода из претх. године 20.000,00 39.428,38 0,01%

  3 ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂ. РЕЗУЛТ. ПОСЛОВАЊА... 9.195.138,87 8.194.138,87 1,96%
  311 Капитал 9.195.138,87 8.194.138,87  

  8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ 500.000,00 475.217,00 0,11%
  812 Примања од продаје покретне имовине 500.000,00 475.217,00  

  
ек.
кл.  опис план

реализација 
плана

%
учешћа
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 II  УКУПНИ ИЗДАЦИ 429.467.100,00 402.459.986,33 98,23%

  4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 330.666.100,00 311.473.937,26 76,02%

  41 Расходи за запослене 91.361.700,00 88.736.385,00 21,66%

  411 Плате, додаци и накнаде запослених 74.940.000,00 73.234.357,00 17,87%

  412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.561.700,00 13.210.777,00 3,22%

  413 Накнаде у натури 26.000,00 0,00 0,00%

  414 Социјална давања запосленима 1.590.000,00 1.365.065,00 0,33%

  415 Накнаде трошкова за запослене 303.000,00 293.546,00 0,07%

  416 Награде запосленима и остали посебни расходи 941.000,00 632.640,00 0,15%

  42 Коришћење услуга и роба 141.126.800,00 130.929.209,62 31,95%

  421 Стални трошкови 24.496.900,00 23.451.490,04 5,72%

  422 Трошкови путовања 4.390.000,00 4.020.048,41 0,98%

  423 Услуге по уговору 41.968.380,00 40.549.269,45 9,90%

  424 Специјализоване услуге 30.975.540,00 26.464.529,56 6,46%

  425 Текуће поправке и одржавања 25.955.080,00 23.932.576,91 5,84%

  426 Материјал 13.340.900,00 12.511.295,25 3,05%

  44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 5.431.000,00 5.404.244,36 1,32%

  441 Отплата домаћих камата 5.376.000,00 5.350.032,55 1,31%

  444 Пратећи трошкови задуживања 55.000,00 54.211,81 0,01%

  45 Субвенције 20.242.000,00 15.727.225,78 3,84%

  451 Субвенције јавним нефинанс.предузећима и орг… 20.242.000,00 15.727.225,78 3,84%

  46 Донације, дотације и трансфери 38.753.600,00 38.593.600,10 9,42%

  463 Трансфери осталим нивоима власти 38.753.600,00 38.593.600,10 9,42%

  47 Социјално осигурање и социјална заштита 12.368.600,00 11.605.528,97 2,83%

  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12.368.600,00 11.605.528,97 2,83%

  48 Остали расходи 21.289.725,00 20.477.743,43 5,00%

  481 Донације невладиним организацијама 9.417.500,00 8.970.699,10 2,19%

  482 Порези, обавезне таксе и казне 1.347.000,00 1.171.267,78 0,29%

  483 Новчане казне и пенали по решењу судова... 1.652.000,00 1.508.556,21 0,37%

  484 Накнада за...штету насталу услед елемент. непогода 8.673.225,00 8.656.026,34 2,11%

  485 Накнада  за...штету нанету од државних органа 200.000,00 171.194,00 0,04%

  49 Адм. трансфери из буџета... и средства резерве 92.675,00 0,00 0,00%

  499 Средства резерве 92.675,00 0,00 0,00%

  5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 98.801.000,00 90.986.049,07 22,21%

  51 Основна средства 91.801.000,00 84.386.840,19 20,60%

  511 Зграде и грађевински објекти 68.310.000,00 61.125.688,22 14,92%

  512 Машине и опрема 23.016.000,00 22.792.001,12 5,56%

  513 Остале некретнине и опрема 135.000,00 129.793,00 0,03%

  515 Нематеријална имовина 340.000,00 339.357,85 0,08%

  54 Природна имовина 7.000.000,00 6.599.208,88 1,61%

  541 Земљиште 7.000.000,00 6.599.208,88  

 III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)                           I-II -24.926.000,00 -15.019.967,10  

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

 IV  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00  

 92 Примања од продаје финансијске имовине 0,00 0,00  

 V  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 32.200.000,00 30.117.669,68  

 91 Примања од задуживања 32.200.000,00 30.117.669,68 7,21%

 VI  НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00  

 62 Набавка финансијске имовине    

 VII  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.274.000,00 7.272.727,10  

 61 Отплата главнице 7.274.000,00 7.272.727,10 1,77%

 VIII  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ                                 (IV+V-VI-VII=-III) 24.926.000,00 22.844.942,58  

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

            Укупни фискални суфицит (дефицит) -24.926.000,00 -15.019.967,10  
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Члан 4.
Остварени приходи и извршени расходи средстава сталне буџетске резерве у 2011. години износе :

- приходи у 2011.години                                                           1.456.791,44
- расходи ............ ......................................................................      79.225,00
- вишак прихода.......................................................................  1.377.566,44

Члан 5.
Посебан део буџета је саставни део одлуке.

Члан 6.
Ова одлука биће објављена у " Службеном гласнику општине Ариље " .

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 400- 94/12 ,  19. 4. 2012. године
Председник Скупштине општине,
             Горан Софијанић

3.
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На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06 и 47/11) и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. 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 19. 4. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Ариље 01 број 

434-2/09 од 05.05.2009. године објављене у  „Службеном гласнику општине Ариље“ број 3/09.

Члан 2.
 Тарифни број 1. став 1. тачка 4. Одлуке мења се и гласи:

- за правна лица која обављају делатности које нису наведене у тачкама 1.,2. и 3. а налазе се у првој, другој, трећој и 
четвртој зони плаћају таксу у годишњем износу од ............................. .....................          320.000,00
Обвезницима по овом тарифном броју утврђују се олакшице.
За предузећа са годишњим приходом у претходној години:

- до 3 милиона                                        98%
- од 3 - 5 милиона                                   97%
- од 5 -10 милиона                                  95,5%
- од 10 - 20 милиона                               93%
- од 20 - 40 милиона                               90%
- од 40 - 80 милиона                               85%
- од 80 - 150 милиона                             77,5%
- од 150 - 300 милиона                           70 %
- од 300 - 600 милиона                           55%
- од 600 - 1.200 милиона                        35%

                    Обвезницима из тачке 4., који се налазе у 4. зони, локална комунална такса, умањује се за 20%.
    Тарифни број 1. став 1. тачка 7. Одлуке мења се и гласи:
    - радње и други облици организовања који немају својство правног лица по Закону о привредним друштвима плаћају  

таксу у годишњем износу, и то:
- у првој зони ...............................................            15.000,00
- у другој зони ..............................................           10.000,00
- у трећој зони ..............................................             5.000,00

    - радње и други облици организовања који немају својство правног лица по Закону о привредним друштвима а налазе се у 
четвртој зони ослобођени су плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

    
Члан 3.

 У оквиру Тарифног броја 1. додаје се став 7. који гласи:
„Новоосновани обвезници, правна лица и радње, који су претежно регистровани за обављање производне делатности (у  

решењу о регистрацији Агенције за привредне регистре и Привредног суда), ослобађају се обавезе плаћања комуналне таксе из овог  
тарифног броја у години када су основани. Новооснованим се не сматрају обвезници који врше пререгистрацију, статусне промене,  
приватизацију, продају власништва, продаја из стечаја, ликвидације и слично. Новооснованим се не сматрају ни предузетничке радње 
основане од лица које је у претходном периоду већ било оснивач предузетничке радње. Новооснованим се не сматрају ни правна лица 
која обављају делатност од стране истог оснивача у истом простору.“

                                                      Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“

ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине -

01 број 434- 3 /12, 19. 4. 2012.год.
Председник Скупштине  општине,

Горан Софијанић

4.
На основу члана 32 а у вези са чланом 20, став 1, тачка 1, 5, 10, 11, 16, 18 и 25 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр. 
129/07), члана 2, став 1 и став 3, тачка 8, и члана 4, став 3 Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС бр. 88/11) и члана 
39 Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље бр. 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље на  седници одржаној 
дана 19. 4. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
 О УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Члан 1.
Ради унапређења јавног осветљења, а у циљу побољшања енергетске ефикасности, система заштите животне средине и  

визуелног комфора, приликом адаптације, санације или реконструкције постојећег, као и приликом изградње новог јавног осветљења,  
на територији општине Ариље уграђивати светиљке које испуњавају захтеве стандарда IEC 60598–1.

 Њихова отпорност на удар треба да износи најмање IK 08, док степен механичке заштите оптичког блока треба да буде 
најмање IP 65, а предспојних уређаја најмање IP 43. 

За путеве и улице за моторни, односно претежно моторни саобраћај, уграђивати сијалице са натријумом високог притиска 
или лед изворе светлости, а за улице са фреквентним пешачким саобраћајем, као и за пешачке зоне, односно просторе на којима се  
окупљају  људи  (тргови,  шеталишта,  паркови  и  комерцијалне  градске  зоне,  а  у  складу  са  планским  документом  општине) 
метал–халогене сијалице са керамичким гориоником или лед изворе светлости.

Снагу  и  остале  параметре  извора  светлости,  као  и  карактеристике  светиљки,  одредити  главним  пројектом,  за  који  је  
извршена техничка контрола и потврђена исправност и који садржи светлотехнички прорачун за конкретну врсту саобраћајнице,  
усклађен са прописима и препорукама које уређују дату област.

Члан 2.
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Ради  унапређења  унутрашњег  осветљења,  а  у  циљу  побољшања  енергетске  ефикасности  и  система  заштите  животне 
средине, на територији општине Ариље приликом адаптације, санације или реконструкције постојећег, као и приликом изградње  
новог унутрашњег осветљења објеката јавне намене, чији су трошкови за електричну енергију и текуће и инвестиционо одржавање у  
целини у надлежности  јединице локалне самоуправе  по основу изворних или поверених овлашћења, уграђивати светиљке са флуо 
цевима (ако је могуће са флуо цевима последње генерације), компакт флуо, метал-халогеним или лед изворима светлости. 

За осветљавање простора у којима репродукција боја није од значаја, могу се примењивати и светиљке са натријумовим  
изворима високог притиска.
Снагу и остале параметре извора светлости, као и карактеристике светиљки, одредити главним пројектом унутрашњег осветљења, за  
који  је  извршена  техничка  контрола  и  потврђена  исправност  и који  садржи светлотехнички прорачун усклађен  са  прописима  и 
препорукама које уређују дату област.

Члан 3.
Ради  унапређења  унутрашњег  осветљења,  а  у  циљу  побољшања  енергетске  ефикасности  и  система  заштите  животне 

средине, на територији општине Ариље, у оквиру текућег и инвестиционог одржавања свих објеката јавне намене, чији су трошкови 
за  електричну  енергију  и  текуће  одржавање  у  целини  у  надлежности  јединице  локалне  сампоуправе по  основу  изворних  или 
поверених овлашћења, инкандесцентне сијалице замењивати одговарајућим компакт флуо сијалицама, односно сијалицама са лед 
изворима  светлости,  или  њихове  светиљке  замењивати  светиљкама  са  флуо  цевима  (ако  је  могуће  са  флуо  цевима  последње  
генерације).  Инкандесцентне  сијалице  не  треба  мењати  компакт  флуо  изворима  ако  се  налазе  у  влажним  просторијама  или  у 
комплетно затвореним светиљкама.

Замену извора светлости вршити поступно, током редовног текућег одржавања објеката јавне  намене, са обавезом да се 
истовремено изврши замена свих сијалица у просторији. 

Снага компакт флуо извора треба да је око 4 пута мања од снаге инкандесцентне сијалице коју замењује. 
Ако се инсталирају светиљке са флуо цевима, снага и остали параметри извора светлости, као и карактеристике светиљки 

бирају се тако да се задовоље потребе за осветљеношћу просторија у складу са прописима који уређују дату област.

Члан 4.
Унапређење заштите животне средине на територији општине Ариље, а у вези са одлагањем прегорелих сијалица, вршити у складу са  
прописима који уређују ову област.

Члан 5.
За примену ове Одлуке надлежно је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ Ариље.
О примени ове  Одлуке  Јавно  предузеће  „Дирекција  за  изградњу“  Ариље  ће  извештавати  Агенцију  за  енергетску  ефикасност,  у  
формату који достави Агенција за енергетску ефикасност, и надежни орган општинске управе.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине 

01 број 352-17/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                   Председник Скупштине општине,
                                                                                                                Горан Софијанић

5.
На основу 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 19. 4. 2012. 
године, разматрала је Извештај пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ариље за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ“ АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ариље за 2011. годину, који је усвојио  

Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу», под бројем 85/2012, на седници одржаној 10. 4. 2012. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине 

01 број 023-20/2012, 19. 4.  2012. године
                                                                                                  Председник Скупштине општине,
                                                                                                             Горан Софијанић

6.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Народне библиотеке Ариље за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
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НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Народне библиотеке Ариље за 2011. годину. 

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-1/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                       Председник Скупштине општине,
                                                                                                                      Горан Софијанић

7.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2012. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

ЗА 2012. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2012. годину који је донео Управни одбор Народне 

библиотеке Ариље.
II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине
01 број 022-2/2012, 19. 4. 2011. године

                                                                                                                    Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                    Горан Софијанић

8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине 

Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАДУ У АРИЉУ

ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Центра  

за социјални рад у Ариљу Одлуком број  55100-32/12, на седници одржаној дана 15. 3. 20112. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-4/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                                     Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                     Горан Софијанић

9.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине 

Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о финансијском пословању Центра за социјални рад у Ариљу за период 1. 1. – 31. 12. 2011. године, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

 ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАДУ У АРИЉУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2011. ГОДИНЕ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о финансијском пословању Центра за социјални рад у Ариљу за период 1. 1.  – 31. 12. 2011. 

године, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу Одлуком број 55100-33/12, на седници одржаној дана 15. 3. 
2012. године.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-6/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                                    Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                Горан Софијанић
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10.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 

25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 12. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91) и члана 39. Статута општине 
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 19. 4. 2012. године, 
разматрала је План рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2012. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У АРИЉУ

 ЗА 2012. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2012. годину који је донео Управни одбор 

Центра за социјални рад у Ариљу под бројем 55100-35/12, на седници одржаној дана 15. 3. 2012. године.
II

Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине
01 број 022-5/2012, 19. 4. 2012. године

                                                                                                                            Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                              Горан Софијанић

11.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 

25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 12. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91) и члана 39. Статута општине 
Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08 и 6/10), Скупштина  општине  Ариље,  на  седници  одржаној  19.  4. 
2012. године, разматрала је Годишњи финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за 2012. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД У АРИЉУ ЗА 2012. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи финансијски план Центра за социјални рад у Ариљу за 2012. годину који је донео 

Управни одбор Центра за социјални рад у Ариљу под бројем 55100-34/12, на седници одржаној дана 15. 3. 2012. године.

II
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-7/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                                      Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                      Горан Софијанић

12.
На основу 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 19. 4. 2012. 
године, разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

„СВЕТИ АХИЛИЈЕ“ У АРИЉУ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Средње школе «Свети Ахилије» у Ариљу за 2011. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-12/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                                   Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                  Горан Софијанић

13.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе «Стеван Чоловић» у Ариљу за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“ У АРИЉУ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе «Стеван Чоловић» у Ариљу за 2011. годину.
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II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-8/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                                 Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                     Горан Софијанић

14.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ“ У ЛАТВИЦИ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици за 2011. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-10 /2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                                  Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                Горан Софијанић

15.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе Бреково за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„БРЕКОВО“ У БРЕКОВУ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе „Бреково“ у Брекову за 2011. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-9 /2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                               Председник Скупштине општине,
                                                                                                                             Горан Софијанић

16.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе «Ратко Јовановић» у Крушчици за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„РАТКО ЈОВАНОВИЋ“ У КРУШЧИЦИ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Основне школе «Ратко Јовановић» у Крушчици за 2011. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 022-11/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                              Председник Скупштине општине,
                                                                                                                                 Горан Софијанић

17.
На основу 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 19. 4.. 2012. године, 
разматрала је Извештај о финансијском пословању Дечјег вртића Ариље по обрачуну за  2011. годину, и донела



20. април 2012. године                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                                          Strana     21    -    Broj      3  

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

 ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о финансијском пословању Дечјег вртића Ариље по обрачуну за 2011. годину,  који је усвојио 

Управни одбор Дечјег вртића, под бројем 23-1/12, на седници одржаној дана 27. 2. 2012. године.
II

Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".
ОПШТИНА АРИЉЕ

Скупштина општине
01 број 022-95/2012, 19. 4. 2012. године

                                                                                                               Председник Скупштине општине,
                                                                                                                            Горан Софијанић

18.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду Комисије за превенцију болести зависности СО Ариље  за 2011. годину и План активности Комисије за  
2012. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ СО АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ И ПЛАНА АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

I
ПРИХВАТА СЕ:

- Извештај о раду Комисије за превенцију болести зависности СО Ариље  за 2011. годину и 
- План активности Комисије за превенцију болести зависности СО Ариље  за 2012. годину.

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 023-18/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                             Председник Скупштине општине,
                                                                                                                           Горан Софијанић

19.
На основу 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 19. 4. 2012. године, 
разматрала је Извештај о раду и финансијски извештај Општег удружења предузетника општине Ариље за 2011. годину, и донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

 ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај Општег удружења предузетника општине Ариље за 2011. годину. 

II
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље".

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 023-21/2012, 19. 4. 2012. године
                                                                                                               Председник Скупштине општине,
                                                                                                                             Горан Софијанић

20.
На основу члана 35.  и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09 и 81/09) и члана 39. Статута општине 
Ариље ("Службени гласник општине Ариље", број 6/08 и 6/10), Скупштина општине Ариље на седници одржаној  19. 4. 2012. године, 
донела је
                                                                                 О Д Л У К У

 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ"

Члан 1. 
У Одлуци о изради плана генералне регулације "Ариље" ("Службени гласник општине Ариље" бр. 8/09) у члану 10., први  

став, иза друге тачке која гласи:  
• школски центар – око основне школе, оивичен улицама Браће Михајловића, Светог Ахилија, Бојовића поток и Војводе  

Мишића,
додаје се нова тачка која гласи:

• Комунална зона „Груда“ – која обухвата следеће кат.парцеле: 823/4, 824, 828/1, 829/1 и 883/1 KO Ариље.

Члан 2. 
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Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Ариље.
 ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 350-101/09, 19. 4. 2012. године
                                                                                                         Председник Скупштине општине,
                                                                                                                       Горан Софијанић

21.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009 и 81/2009) и члана 32. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007), Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 19.04.2012. године, 
донела је 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «РЕКС ТРАНС» У АРИЉУ

План детаљне регулације за комплекс «Рекс Транс» у Ариљу (у даљем тексту: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) се састоји од: 
СВЕСКЕ 1. – правила уређења и правила грађења; 
СВЕСКЕ 2. – графичког дела, и 
СВЕСКЕ 3. – документације

Напомена: СВЕСКА 3. – документација се не објављује али се ставља на јавни увид.
1. УВОДНИ ДЕО 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду и доношење ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је:

• Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009 и 81/2009);
• Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину 

стављању плана на јавни увид («Службени гласник РС» број 12/2004);
• Одлука о изради Плана детаљне регулације «Рекс Транс»,број 350-37/10 од 25.02.2010. године.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Плански основ за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је:

Генерални  план  Ариља  из  1996.  године  –  Одлука  о  одређивању  делова  Генералног  плана  Ариља,  1996.  који  се  могу  
примењивати  у  складу  са  Законом о  планирању и  изградњи до  доношења  новог  плана,  број  350  –  44/03  од  13.11.2003.  године 
(«Службени гласник општине Ариље», број 5/2003).

За предметно подручје примењује се преиспитан Генерални план «Ариље» (1996.) («Службени гласник општине Ариље», број 
5/2003).

Простор је обухваћен Регулационим планом за магистрални пут „22. август“ који је преиспитан и чији су поједини делови 
остали на снази («Службени гласник општине Ариље», број 5/2003), а парцеле које су захваћене овим Планом су додирнуте са једне 
стране сервисно-радном зоном а са друге стране Државним путем првог реда 21.1 Пожега-Ивањица.

Одлуком о изради Плана генералне регулације „Ариље“ («Службени гласник општине Ариље», број 8/09) предметна локација је 
одређена  између  осталих  као  локација  за  који  може  пре  завршетка  израде  ПГР-а  радити  засебан  План  детаљне  регулације  са  
претежном наменом сервисно-радне зоне.

Скупштина општине Ариље је на седници од 25.02.2010.године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Рекс Транс“ 
у Ариљу (01 број 350-37/10) којим је детаљније проширила зону разраде и то на к.п.бр. 730/1, 731/2, 732/6 (целе) и 721/6 и 716/4 (део)  
све КО Ариље уз евентуално граничне парцеле, у зависности од саобраћајно-техничких услова за прикључење на Државни пут првог 
реда.
1.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ГРАНИЦИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Предметно  подручје  обухвата  простор  стоваришта  за  продају  грађевинског  материјала  и  мини  погона  за  производњу 
једноставних префабрикованих грађевинских елемената попут Ферт гредица и припреме арматуре за грађење  који јеу потпуности 
комунално опремљен и изграђен објектима потребним за складиштење и производњу грађевинских материјала. 

Локација се граничи са левом обалом реке  Рзав.  Део постојећих објеката је  захватио парцелу реке  Рзав у приближној 
површини од 30,0 м2 те је ради њихове легализације потребно регулисати имовинске односе са власником земљишта речног корита. 

Са супротне стране водотока у  односу на  локацију  која  је  предмет  овог  Плана  налази  се  ненасељено пољопривредно 
земљиште.

Са  супротне  стране  Државног  пута  број  1  Пожега-Ариље,  северозападно  од  предметног  подручја,  изграђено  је  мање 
стамбено  насеље  са  једнопородичним  стамбеним  објектима,  оријентисаним  ка  интерној  саобраћајници  која  је  повезана  са 
магистралним путем али није обухваћена овим планом и чији прикључак на јавни пут је удаљен најмање 50,0 м1 од места прикључка  
предметног простора.

У односу на Државни пут првог реда постојећи саобраћајни прикључак локације не испуњава потребне техничке услове и 
неопходно га је реконструисати у складу са техничким условима надлежног јавног предузећа.

Према постојећем стању, јавним наменама припада простор:
• Парцела Државног пута првог реда 21.1 Пожега-Ариље.
• Парцела Водотока реке Рзав
Према постојећем стању, осталим наменама припада простор:
• Парцела пословног центра „Рекс транс“
• Парцела приступне саобраћајнице
• Парцела која се налази јужно од приступне саобраћајнице

1.4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
За израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  израђен је  катастарско топографски план, у размери 1:500,  од стране  Агенције 

«Мапа» - Ариље.
1.5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПЛАНОМ  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  се  ближе  одређује  намена  грађевинског  земљишта,  сагледава  постојеће  стање 
инфраструктуре  и  услови  прикључења  планираних  објеката,  даје  нивелационо  и  регулационо  решење  са  правилима  уређења  и 
грађења.

Непосредни циљеви уређења и грађења у предметном простору односно, циљеви израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
су стварање правног и планског основа за:

• планско уређење простора, уз могућност реконструкције постојећих и увођења нових садржаја, у циљу очувања постојећих 
и увођење нових вредности простора;

• уређење и изградњу предметног подручја у складу са позитивним законским прописима, кроз  разраду у одговарајућем 
урбанистичком плану, чиме се стичу услови за издавање одговарајућих дозвола;

• обезбеђење адекватне заштите животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, земљишта и ваздуха;
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• обезбеђење адекватне комуналне, инфраструктурне опремљености простора, у складу са планираном наменом земљишта.
2. ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Граница ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухвата следеће катастарске парцеле:
1. целе катастарске парцеле број: 731/2, 732/6, 732/7, 730/1 све КО Ариље;
2. делови катастарских парцела број: 721/1 КО Ариље (улица 22. августа, Државни пут првог реда 21.1 Пожега- Ариље) и 

252/1 КО Ариље (део водотока реке Рзав);
Границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухваћена је површина од око 01.49.60 ha.
Подручје  обухваћено границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ приказано  је  на  графичком прилогу  број  1.  -  «Катастарско – 
топографски план са границом плана детаљне регулације». 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
3.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И КАРАКТЕР ПРОСТОРА 
Планско  подручје,  у  целини,  припада  грађевинском  земљишту (изграђеном  и  неизграђеном),  које  је  овим  ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ подељено на земљиште за јавне и остале намене.  
Планиране  намене  површина  у  грађевинском  земљишту  и  функционална  организација  простора  су  дефинисани  кроз  режим 
коришћења грађевинског земљишта, односно поделу на јавне и остале намене.
Јавним наменама припада простор планиран за уређење и изградњу јавних објеката и јавних површина, за које се утврђује општи  
интерес, у складу са Законом о експропријацији земљишта («Службени гласник РС», број 53/95 и 20/09). 
Јавним наменама у граници обухвата плана припада земљиште намењено за:

• саобраћајне површине (постојеће и планиране саобраћајнице);
• тротоаре, пешачке комуникације и паркинг површине;
• земљиште водотока (река Рзав);

Осталим наменама у граници обухвата плана припада земљиште намењено за:
• трговинске и услужне делатности;
• производне делатности у области производње грађевинских материјала;

ТАБЕЛА БР. 1 - ПЛАНИРАНА НАМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 број       Намена Површина (ha) Проценат  учешћа (%)

Ј а в н е   н а м е н е 
1 Улица 22. августа 5784 38,66
2 приступна саобраћајница 422 2,82

Укупно – јавне намене 6206 3559
О с т а л е   н а м е н е 

3 Интерна саобраћајница 190 1,27
4 Целина 1 7317 48,91
5 Целина 2 1256 8,34

Укупно – остале намене 8754 8763 
                  У К У П Н О (обухват плана) 14960 100,00 %

На графичком прилогу број  2 .  - «План намене површина са границом површина јавних намена» приказана је планирана намена  
земљишта у граници обухвата плана. 
Намене земљиште, територија обухваћена ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, подељена је на карактеристичне целине са истим 
правилама грађења. 
Подела на карактеристичне целине је извршена на основу анализе предметног простора и карактеристика постојећих урбанистичких 
параметара, уз поштовање услова и смерница из урбанистичке документације вишег реда. 
Предметни простор је подељен на: 
Целина 1: пословна зона која заузима северни део простора. Настала је у првој деценији 21. века. Карактерише је јединствен простор 
који је организован око централног саобраћајног платоа око кога су према реци Рзав распоређени објекти за потребе складиштења и  
производње грађевинског материјала у објекту и под надстрешницом. Према Државном путу првог реда је простор за складиштење 
грађевинског материјала на отвореном и који својим особинама НЕ УГРОЖАВА саобраћај на јавној саобраћајници.
Целина 2: пословна зона која заузима јужни део локације и није изграђена. Тренуто се користи као паркинг за грађевинске машине.
Целина 3:  интерна  саобраћајна зона која  заузима централни део локације и не поклапа се у целости са катастарском пацелом 
издвојеном  за  саобраћајницу.  Постојећа  изграђена  саобраћајница  има  подложну  конструкцију  за  камионе  са  полуприколицом  а 
ширина коловоза је око 6,0 метара и омогућава двосмерни саобраћај. Дуж приступне саобраћајнице у деоници од Државног пута првог 
реда до капије комплекса није изграђен тротоар.
Подела на карактеристичне целине је приказана на графичком прилогу број 3 – «Подела на целине у обухвату Плана».
3.2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА
3.2.1. Саобраћајна инфраструктура 
Постојеће  стање саобраћајне инфраструктуре карактерише изграђени саобраћајни прикључак на Државни пут првог реда који не 
задовољава потребне техничке услове. Исти је потребно реконструисати у складу са техничким решењем које је саставни део Плана  
али тек након прибављања потребних дозвола и сагласности. Пројектованим решењем је предвиђено да се паралелено са осовином 
државног пута  изгради трака за заустављање и убрзавање која се на  предвиђеном месту спаја  са приступном саобраћајницом са 
грађевинске парцеле. Планирано је искључиво ДЕСНО скретање из правца Ариља док је из правца Пожеге скретање забрањено. Сви 
предвиђени радијуси кривина саобраћајница су у складу са планираним меродавним возилом тако да је кретање несметано. Ширина  
коловоза  је  у  складу са  предвиђеним меродавним возилом,  усвојеном брзином возила и саобраћајним оптерећењем. Решењем је  
предвиђена сва неопходна хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација. Пешачки саобраћај ће се одвијати преко постојећих 
и планираних тротоара. 
За паркирање возила, предвиђен је паркинг у оквиру парцеле пословног центра „Рекс транс“ са издвајањем путничког и теретног 
паркинга на засебне површине.
Решење интерних саобраћајница је приказано на графичком прилогу број 4. - «План саобраћајница са регулационим и нивелационим 
решењем».
3.2.2. Комунална инфраструктура 
3.2.2.1. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода 

За потребе израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ прибављени су следећи технички услови:
1. Подаци о постојеће стању јавне инфраструктуре Плана детаљне регулације „Рекс Транс“ у Ариљу, ЈКП «Зелен», Ариље, 

број 35/7 од 21.01. 2011. године;
2. Мишљење, ЈВП  „Србијаводе“  Београд,  Водопривредни  центар  „Морава“  Ниш,  Секција  „Ужице“  Ужице,Мишљење  у 

поступку израде Плана детаљне регулације локалитета „Рекс-Транс„ општина Ариље, број 7239/3 од 31.01.2011.године.
3. Обавештење,  МУП  Републике  Србије,  Сектор  за  ванредне  ситуације,  Одељење  за  ванредне  ситуације  у  Ужицу, број 

217-3/284-2010 од 31.12. 2010. године;
У предметној  зони  је  десном страном Државног  пута  изграђена  градска  водоводна  мрежа  пречника  Ø100 која  напаја  село 

Грдовићи и 19 домаћинстава из Милићевог села која гравитирају општини Ариље. Предузеће  „Рекс транс“ се снабдева водом са 
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водоводне линије  Ø100 која  пролази поред к.п.бр.732/6  КО Грдовићи и напаја  Грдовачко поље.  На улазу у предузеће се  налази 
прикључни шахт за овај пословни објекат.

У оквиру предметног подручја је изграђена градска канализациона мрежа трасом десен стране Државног пута Пожега-Ариље  
Ø400 од бетонских цеви. На овај крак су прикључени објекти „Стефан“, „Дечани“ и „Рекс транс“. Овај колектор прикупља отпадне  
воде и води их у градски колектор.

На простору није изграђена градска мрежа атмосферске канализације. 
Најближи водоток  река  Рзав  није  регулисан,  тангира  локацију  са  источне  стране,  припада  сливу  Западне  Мораве  и  према  

Мишљењу  прибављеном од стране надлежног Јавног предузећа  не угрожава локацију нити постојећи објекти који су саграђени у 
непосредној близини речног корита не угрожавају водоток.
3.2.2.2. Електроенергетика 
За потребе израде Плана детаљне регулације, прибављени су:

Подаци  о  постојећем  стању  јавне  инфраструктуре,  условима  кориштења  и  развојним  плановима  за  потребе  израде  Плана 
детаљне регулације „Рекс транс“ у Ариљу, «Електросрбија» д.о.о. Краљево, Погон Ариље број 31 од 13.01. 2011. године;

Подручје  Плана  се  снабдева  са  електричном  енергијом  из  ТС  11/35/10  „Ариље“,  преко  10  кВ  „Кланица“  (уз  могућност 
преусмерења напајања на извод „Клик“),  односно ТС 10/0,4 „Грдовићи 3“, која се у енергетском смислу налази на  овом изводу 
односно на к.п.бр. 674/1 КО Ариље.

Од ТС „Грдовићи 3“ до објеката на к.п.бр. 732/6 КО Ариље изграђен је кабловски вод 0,4 кВ са каблом ПП00-А 4*150 мм2 и  
предузеће  „Рекс транс“ је једини купац који се снабдева преко овог кабловског вода, односно припадајућег НН вода „Ресимић“ у 
трафостаници. Инсталисана снага 10/0,4 кВ „Грдовићи 3“ је 630 КВА а очекивано максимално оптерећење трафостанице не прелази 
30% од инсталисане снаге.
3.2.2.3. Телекомуникације 
За потребе израде Плана детаљне регулације, прибављени су услови:

Технички услови – смернице за израду Плана детаљне регулације, Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија», Извршна 
једница Ужице, број 171-392031/2 од 07.02. 2010. године;
На предметној локацији постоје следећи телекомуникациони капацитети:

1. Магистрални оптички кабл, крак „Пожега-Ивањица“
2. Претплатнички кабал за село Грдовиће. 
3. Спољни извод број 3-02 са 20 уводно/изводних пари.  Са овога извода су прикључени, ваздушно, објекти „Рекс транс“ и 

стамбени објекти преко пута локације.
Уколико приликом грађења  прикључне саобраћајнице  буде угрожен Магистрални оптички кабл  који  се  налази  на  траси датој  у 
Топографско-катастарској подлози за његово измештање тражити посебне услове.
3.2.2.4. Гасификација 
За предметну локацију прибављени су услови:

Одговор на захтев са Идејним пројектом дистрибутивне гасоводне мреже општине Ариље, «СИГАС» д.о.о. Пожега, број 309/10 
од 29.12. 2010. године;

Локација је обухваћена Генералним и Идејним пројектом ДГМ Ариље и Главним пројектом ДГМ фазе 1 општине Ариље који 
обухвата и прдметну локацију и предвиђа изградњу крака дуж улице 22. августа.
3.3. УРЕЂЕЊЕ ОДНОСА СА ЈАВНИМ ЗЕМЉИШТЕМ
3.3.1. Прикључак на Државни пут првог реда 21.1. Пожега-Ариље
За предметну локацију прибављени су услови ЈП«Путеви Србије» Београд, Услови за израду Плана детаљне регулације „Рекс Транс“ у 
Ариљу број 953-2888/11 од 07.03.2011.године;
Условима је предвиђено:

Прихвата се једносмерни саобраћајни прикључак на државни пут првог реда број 21.1 код км 11+421, са леве стране у правцу 
раста стационаже, уз испуњење следећих услова:
1. Предвидети двострано проширење државног пута на законом пројектовану ширину,
2. Обезбедити зоне преглредности
3. Планирати  додатне  саобраћајне  траке  за  улив/излив  са  државног  пута,  дужине  срачунате  према  рачунској  брзини  на 

предметном путу,
4. Новопројектовану коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење од најмање 11,50 тона по осовини,
5. Полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавног возила,
6. Укрштај мора бити изведен под правим углом у односу на осовину пута
7. У оквиру плана може бити дефинисан само један саобраћајни прикључак тако да је постојећи саобраћа јни прикључак 

потребно укинути
8. Нове објекте прикључивати тако да се обезбеди приоритет безбедног саобраћаја на државном путу
9. Повезивање парцела са прикључном саобраћајницом вршити искључиво на простору плана на већ планираном прикључном 

месту
10. Урадити анализу постојећих и планираних токова на предметном путу, уз анализу стања коловоза, са предлогом мера.
11. Извршити анализу безбедности новопланираног прикључка са закључком
12. Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње тако да први садржај високоградње морају  

бити удаљени минимално 20,0 м1 од ивице земљишног појаса државног пута уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања 
саобраћаја на предметном путном правцу.

13. Планским решењем проблематику постојећег  и планираног пешачког,  стационарног,  бициклистичког и јавног градског 
саобраћаја, као и заштита постојећих и евентуално нових инсталација

14. Планским  решењем  адекватно  решити  прихватање  и  одводњавање  површинских  вода  уз  усклађивање  са  системом 
одводњавња прдметног пута,

15. Све ограде и дрвеће поред пута се подижу тако да не ометају прегледност и безбедност саобраћаја.
3.3.2. Јавно водопривредно земљиште 
За  потребе  израде  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ прибављени су  услови  ЈВП  „Србијаводе“  Београд,  Водопривредни центар 
„Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ Ужице, Мишљење у поступку израде Плана детаљне регулације локалитета „Рекс Транс „ општина  
Ариље, број 7239/3 од 31.01.2011.године.
3.4. ОБЈЕКТИ ЈАВНИХ НАМЕНА 
Овим ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ нису планирани објекти јавне намене.
3.5. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
Овим ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ нису планирани објекти јавног зеленила.
3.6. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Имајући у виду карактер простора, потребна средстава за уређивање грађевинског земљишта која треба да обезбеде из буџета општине 
Ариље су минимална услед комуналне опремљености локације  и обавезе  изградње прикључка на  јавну саобраћајницу од стране  
инвеститора. 
Приближно потребна средства су приказана у табелама 2 – 5. 

ТАБЕЛА БРОЈ 2. - ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ВОДОТОКОВА
1 Изградња прикључних саобраћајних површина 

600 m² x 4.000,00 = 2.400.000,00 дин.
2.400.000,00
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                     УКУПНО             2.400.000,00

ТАБЕЛА БРОЈ 3. - ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1 Изградња  уличне  мреже  водовода,  заједно  са  трошковима  земљаних, 

грађевинских и инсталатерских радова
Напомена: потребна мрежа је изграђена 0,00

2 Набавка и уградња ливених хидраната Ø80mm
kom. 6 x 50.000,00 = 300.000,00 дин. 300.000,00

3 Изградња  уличне  мреже  фекалне  канализације,  заједно  са  потребним 
земљаним, грађевинским и инсталатерским радовима 
Напомена: потребна мрежа је изграђена 0,00

4 Изградња уличне мреже кишнe канализацијe Ø400, заједно са потребним 
земљаним  радовима.  шахтовима,  сливницима  са  решеткама  и  свим 
потребним инсталатерским радовима
Ø400   m´ 120 x 6.000,00 = 720.000,00 дин 720.000,00

                     УКУПНО           1.020.000,00 

 ТАБЕЛА БРОЈ 4. - ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1 Измештање постојећег 10 kV кабла 

Напомена: потребна мрежа је изграђена
0,00

2 Изградња нове трафостанице 10/0,4 KV 630 КVA '' Рекс Транс'' сличне 
типу МБТС 630   -  комада 1
Напомена: потребна мрежа и објекти је изграђена

0,00

3 Изградња прикључака планираних објеката паушално
Напомена: потребна мрежа је изграђена

0,00

4 Изградња мреже јавне расвете на челичним канделабрима, са 
натријумовим или металхалогеним светиљкама
km 1,8 x 800.000,00

1.440.000,00

                     УКУПНО 1.440.000,00 

 ТАБЕЛА БРОЈ 5. - ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА
1 Трасирање, ископ рова димензија 0,8 × 0,4 у земљи са полагањем и 

испоруком каблова, 
Напомена: потребна мрежа је изграђена

0,00

                     УКУПНО     0,00 

3.7. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
3.7.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС, број 135/2004), Општинска управа  
општине  Ариље,  Одељење за имовинско  –  правне  послове,  урбанизам и  стамбено -  комуналне  послове је  спровело  поступак  и 
утврдила да није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину.
За активности у предметном простору поступаће се у складу са Законом о процени утицаја на животну средину («Службени гласник»  
РС, број 135/2004), односно, у даљој разради, анализираће се међусобни утицаји постојећих и планираних активности у простору, као 
и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину. 
Заштита ваздуха
Заштита ваздуха се спроводи, пре свега, кроз 1) анализу потенцијалних извора аерозађавања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија 
и имисија), применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и мера мониторинга стања и квалитета  
ваздуха,  2)  обавезним мерама биолошке заштите (озелењавање,  пејзажно уређење),  уз  поштовање принципа аутохтоности,  као и 
других критеријума (брз раст, естетске вредности, веће фитонцидно и бактерицидно дејство, отпорност на градску прашину и издувне 
гасове и слично)
Заштита вода (површинских и подземних)
Опште  мере  за  заштиту  вода  су:  1)  све  отпадне  и  атмосферске  воде  спровести,  градском  канализацијом,  до  постројења  за  
пречишћавање отпадних вода; 2) редовна контрола састава воде за пиће, као и састава отпадних вода, 3) дефинисати кроз Правилник,  
на нивоу општине Ариље, санитарно – техничке услове за  испуштање отпадних вода у канализацију и дати максималне граничне 
вредности по појединим параметрима, у циљу заштите и поузданости рада постројења за пречишћавање отпадних вода. 
Посебни услови за заштиту вода, обзиром на карактер зоне и планирану изградњу су: 1) атмосферске воде са паркинг површина,  
потребно је  одвести  у  сливнике  и  пре  упуштања  третирати  их  на  таложнику са  сепаратором;  2)  након  третмана  на  сепаратору 
атмосферске воде се могу упустити у реципијент; учестаност вађења, чишћења и одвожења талога и уља из сепаратора одредиће се  
током експлоатације уређаја; 3) санитарне отпадне воде из свих објеката је потребно одвести до градске канализације.
Заштита земљишта
Заштита земљишта се спроводи кроз: 1) реконструкцију, изградњу и функционисање канализационог система у планском подручју; 2)  
пре испуштања вода у реципијент обавезно је њихово пречишћавање, у складу са законским прописима који регулишу категоризацију 
водотокова;  3)  унапређење  и  заштиту  зелених  површина  (квалитетним  вишегодишњим  садницама),  ради  адекватне  заштите  
земљишта, осим у непосредном појасу заштите инфраструктурних коридора. 
3.7.2.  Урбанистички услови за заштиту градитељског наслеђа
На  простору  плана  не  налазе  се  објекти  градитељског  наслеђа  нити  је  земљиште  захваћено  Планом  у  зони  заштите  
културно-историјског објекта.
3.7.3. Урбанистички услови за заштиту природе 
У предметном простору нема заштићених природних добара, нити евидентираних за заштиту.
Обавеза  је  инвеститора  да  уколико  у  току  извођења  радова  наиђе  на  природно  добро  које  је  геолошко  –  палеонтолошког  или  
минералошко – петрографског порекла,  а  за  које  се претпоставља да  има својство споменика природе,  о  томе обавести Завод за 
заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
3.7.4. Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса 
Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових објеката и кроз трасирање главних 
коридора  комуналне  инфраструктуре  дуж  саобраћајница  и  зелених  површина  на  одговарајућем  растојању  од  објеката.  Подручје 
општине Ариље се налази у зони од 8º MCS скале. 
Ради  заштите  од  земљотреса,  планирани  објекти  мора  да  буду  реализовани  и  категорисани  према  Правилнику  о  техничким  
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима («Службени лист СФРЈ», број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  
52/90).
3.7.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
За предметно подручје је  прибављено  Обавештење,  МУП Републике Србије,  Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Ужицу, број 217-3/284-2010 од 31.12. 2010. године;
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Заштита  од  пожара  се  обезбеђује  изградњом  планираног  система  водоснабдевања  и  хидрантске,  противпожарне  мреже,  као  и 
профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила. Применом ових мера остварени су основни, 
урбанистички услови за основну заштиту од пожара.
У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују, пре свега, према:

• Закону о заштити од пожара («Службени гласник СРС», број 111/2009);

• Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређења платоа за ватрогасна возила у близини 
објекта повећаног ризика од пожара («Службени лист СРЈ», број 8/95), према коме најудаљенија тачка коловоза није даља од  
25 m од габарита објекта;

• Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења («Службени лист СРЈ», број 
41/93);

• Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона («Службени лист СФРЈ», број 53/88, 54/88 и  
28/95);

• Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења («Службени лист СРЈ», број 11/96) и  
стандардима JUS IEC 1024-1 и JUS IEC 1024-1-1;

• Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара («Службени лист СФРЈ», 
број 30/91);

• Правилнику за стабилне инсталације за дојаву пожара (Службени лист СРЈ, број 87/93);

• осталим позитивним законским прописима. 
Приликом  даље разраде, при изради пројектне документације,  у зависности од врсте  објекта, неопходно је  прибавити сагласност 
надлежног Одељења за заштиту од пожара и спасавања. 
3.7.6. Урбанистичке мере за заштиту од ратних разарања 
Градско насеље Ариље, на основу Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите («Службени гласник РС» број 21/92),  
сврстани су, у односу на степен угрожености становништва и материјалних добара, у трећи степен угрожености. 
3.7.7. Услови и мере за евакуацију комуналног отпада
За сакупљање комуналних отпадака, неопходно је поставити одговарајући број судова за смеће – контејнера, на бетонираном платоу 
или у оквиру посебно изграђене нише у објекту, који ће празнити надлежно комунално предузеће. 
За сакупљање комуналних отпадака, у оквиру партерног уређења јавних површина поставити довољан број  корпи за отпатке а у  
оквиру објеката уколико је то потребно, комунални отпад се мора привремено одлагати у посебним просторијама за ту намену и сврху 
да би се спречило развејавање ветром и тако даље, одакле ће га транспортовати надлежно предузеће. 
3.8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
Простор  обухваћен границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ припада зони повољној за градњу, односно представља релативно 
раван терен без деформација. Ниво подземне воде на дубини 2–4 m, што указује на могућност планирања грађевинских објеката  са 
подрумским просторијама.
4.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА 
4.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена
4.1.1.1.  На графичком прилогу број  4. - «План парцелације са елементима за обележавање јавних површина», приказане су парцеле  
које се тренутно користе за јавне намене са потребним аналитичко – геодетским елементима. 
4.1.1.2.  Овим планом НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНО да се мења постојећа граница према Државном путу првог реда 21.1. Пожега-Ариље и  
постојећа граница СЕ ЗАДРЖАВА У ЦЕЛОСТИ.
4.1.1.3. У односу НА ГРАНИЦУ комплекса према водотоку реке Рзав планирана је корекција границе парцеле у складу са графичким 
прилогом. За реализацију ове корекције потребна је сагласност власника парцеле водотока реке Рзав.
4.1.1.4.Након доношења ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, потребно је урадити Пројекат препарцелације у коме ће се дефинисати  
тачне површине планираних парцела и координате преломних тачака границе парцеле која је предмет припајања парцели комплекса 
„Рекс транс“.
У  складу  са  прописима,  у  планском  подручју, је  потребно  формирати  привремене  парцеле  намењене  за  легализацију  објеката 
комплекса „Рекс транс“ које настају од постојеће парцеле водотока реке „Рзав“ и које се након потребне процедуре припајају парцели  
комплекса „Рекс транс“. Иста је приказана у табели број 6.

ТАБЕЛА БРОЈ 6. - парцела (привремена) настала од постојеће парцеле реке Рзав (П1)
КО Ариље Површина 

кп.бр. 252/1 (део) 0,04.22
Укупно 0.04.22

4.1.2. Правила грађења за јавне саобраћајнице и паркинг површине
4.1.2.1. Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи, дати су на графичком прилогу број 5. - 
«План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима» су  приближни док се дефинитивни подаци утврђују у  Главном 
пројекту.
4.1.2.2. Елементе саобраћајница и геометрију у потпуности прецизирати приликом израде Главног пројекта.
4.1.2.3. Коловозну констукцију саобраћајница димензионисати за средње тежак саобраћај (повремени транспорт теретних возила).
4.1.2.4. Рачунска брзина (V rac) је 40 km/h.
4.1.2.5. Хоризонтална и вертикална сигнализација  у подручју се  решава израдом одговарајућих пројеката,  у  складу са  законским 
прописима.
4.1.2.6. Обавезна је примена одредби Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем  
деце, старијих и хендикепираних лица («Службени гласник РС» број 18/97) и то посебно: 1) тротоари и пешачки прелази мора да имају 
нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:2),  2) попречни нагиб тротоара на правац кретања износи максимално 2%, 3) за савладавање 
висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи 20% (1:5).
4.1.2.7. Препоручује се да се тротоари и паркинзи израђују од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а  
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина;  ово, поред обликовног и  визуелног 
ефекта, има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова и прикључних инсталација.
4.1.2.8. За озелењавање паркинг простора користити лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 – 5,0 m (Crataegus 
monogyna stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и слично), по 
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво.
4.1.2.9. У оквиру паркиралишта комплекса обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање  
возила инвалида (2% од укупног броја паркинг места), у складу са стандардом ЈУС У.А9.204.
4.1.2.10. Пре упуштања у реципијент, обавезан је  претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих  паркинг 
површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа.
4.1.2.11.  Пре приступања изради Главних пројеката  планираних  објеката  у зони водотока мора се прибавити Решење о издавању 
водопривредних услова, сходно Закону о водама.
4.1.3. Правила за регулацију водотокова
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4.1.3.1.  Пре приступања изради Главних пројекта,  мора  се  у  посебном поступку прибавити  Решење  о издавању водопривредних 
услова, сходно Закону о водама. 
4.1.3.2. У случају фазне изградње за реконструкцију протицајног профила и уређења  корита, дати решења којима ће се сагледати 
техничко – технолошка целина за коначну фазу. 
4.1.3.3.  На местима улива кишне канализације, у зони испуста предвидети уклапање у профил и осигурање косина и дна у циљу  
спречавања ерозије корита; излив треба да је на мин.30 cm изнад дна корита. 
4.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру 
Објекте и мреже комуналне инфраструктуре (водовод, одвођење отпадних и атмосферских вода, електроенергетика, ТТ инсталације и  
гасификација) изводити у складу са техничким условима и нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу 
са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.
У даљој разради поштовати услове надлежних институција који су саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и то:

• Подаци о  постојеће  стању јавне  инфраструктуре  Плана  детаљне  регулације  „Рекс  Транс“  у  Ариљу,  ЈКП «Зелен», 
Ариље, број 35/7 од 21.01. 2011. године;

• ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Секција „Ужице“ Ужице,  Мишљење у поступку 
израде Плана детаљне регулације локалитета „Рекс Транс „ општина Ариље, број 7239/3 од 31.01.2011.године.

• Технички услови – смернице за израду Плана детаљне регулације, Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија», 
Извршна једница Ужице, број 171-392031/2 од 07.02. 2010. године;

• Подаци о постојећем стању јавне инфраструктуре, условима кориштења и развојним плановима за потребе израде 
Плана детаљне регулације „Рекс транс“ у Ариљу, «Електросрбија» д.о.о. Краљево, Погон Ариље број 31 од 13.01. 2011. 
године;

• Одговор на захтев са Идејним пројектом дистрибутивне гасоводне мреже општине Ариље,  «СИГАС» д.о.о. Пожега, 
број 309/10 од 29.12. 2010. године;

4.1.4.1. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода
4.1.4.1.1. 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.

4.1.4.1.2. Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна, а узимајући у обзир потребну количину 
воде  за  гашење  пожара,  у  складу  са  позитивним законским прописима;  уколико се  хидрантска  мрежа  напаја  водом недовољног 
притиска (минимално потребни притисак је 2,5 bara) обавезна је уградња уређаја за повишење притиска.
4.1.4.1.3. Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m од врха цеви до коте терена, а падови према техничким нормативима и  
прописима, у зависности од пречника цеви.
4.1.4.1.4. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што омогућава сигурнији и поузданији начин водоснабдевања. 
4.1.4.1.5. Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању од 1,0 m од ивичњака.
4.1.4.1.6. Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда и других затечених објеката, не сме  
бити мање од 2,5 m.
4.1.4.1.7. Растојање  водоводних  цеви  од  осталих  инсталација  (гасовод,  топловод,  електроенергетски  и  телефонски  каблови)  при 
укрштању, не сме бити мање од 0,5 m1.
4.1.4.1.8. Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, а испод електоенергетских каблова при укрштању.
4.1.4.1.9. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m.
4.1.4.1.10. Димензионисање фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, а уколико се прорачуном добије мањи 
пречник од Ø 200 mm, усвојити као минимални пречник градске фекалне канализације Ø 200 mm, а за кућне прикључке  Ø 150 mm.
4.1.4.1.11. Минимална дубина укопавања треба да је таква да омогући прихватање отпадних вода из свих објеката који треба да се 
прикључе на фекалну канализацију.
4.1.4.1.12. 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 160 D, постављају се ревизиони силази од бетонских цеви Ø 1000 mm са 
бетонским дном у облику кинете, са ливено – гвозденим шахт поклопцима, чија је носивост усаглашена са очекиваним саобраћајним  
оптерећењем.
4.1.4.1.13. За кућне прикључке пречника већих од Ø 50 mm обавезни су одвојци са затварачима.
4.1.4.1.14.  Димензионисање  градске  атмосферске  канализације  извршити  у  складу  са  хидрауличким  прорачуном,  а  на  бази 
специфичног отицаја. 
4.1.4.1.15. Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру паркинга, платоа и слично) обавезно је предвидети изградњу сепаратора  
уља и масти пре упуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију.
4.1.4.1.16. Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у  
оквиру комплекса.
4.1.4.2. Електроенергетика 
4.1.4.2.1.  Изградња електроенергетских објеката за напајање објеката у планском подручју, врши се на основу одобрене техничке  
документације,  усаглашене  са  техничким условима  надлежне  електродистрибуције,  важећим прописима,  техничким препорукама 
Електродистрибуције Србије и прибављеним дозволама.
4.1.4.2.2. Извођење радова, у планском подручју, се може вршити, без издавања грађевинске дозволе, уз прибављање информације о  
локацији и решења којим се одобрава извођење радова, сагласно члановима 54. и 145. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС», број 72/2009).
4.1.4.2.3. Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других врста инсталација и објеката, који 
износе: 

• 0,4 m од цеви водовода и канализације;
• 0,5  m од телекомуникационог кабла;
• 0,6  m од спољне ивице топловода;
• 0,8  од гасовода у насељу;
• ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски кабл се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2,0  m  са обе 

стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3 m.
4.1.4.2.4. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и канализације.
4.1.4.2.5.  Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод телекомуникационог, а  
угао укрштања треба да је најмање 30°, односно што ближе 90º.
4.1.4.2.6. У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског кабла треба да је 1 m, не мање од 0,3 m.
4.1.4.2.7.  На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним цевима, одговарајућег пречника, на д убини мин. 
0,80 m испод површине коловоза. У пешачким стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се исти не могу 
користити за одвод атмосферске воде. 
4.1.4.3. Телекомуникације         
4.1.4.3.1. Сви главни и дистрибутивни каблови полажу се слободне цеви кабловске канализације.
4.1.4.3.2. Сви положени каблови су типа ТК59 GM.
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4.1.3.3.3. Сви проводни каблови (од окана кабловске канализације до увода у објекте) су типа ТК59 GM и слободно су положени у 
земљу у складу са важећим техничким условима ЗЈПТТ.
4.1.4.3.4. Сви изводи у месној мрежи у зонама намењеним трговини или пословним делатностима су унутрашњи изводи потребног 
капацитета који се димензионише по принципу на 6 m2 пословног просорa један телефонски прикључак.
4.1.4.3.5. Приликом полагања телекомуникационих каблова, неопходно је, у свему се придржавати важећих техничких прописа ЗЈПТТ 
око паралелног вођења и укрштања са другим инфраструктурним објектима, као и других прописа који регулишу ову материју.
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ НАМЕНА
4.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена 
4.2.1.1. На осталом грађевинском земљишту, Пројектом парцелације или препарцелације се може вршити формирање грађевинских 
парцела, поступцима  деобе или спајања постојећих катастарских парцела, ради испуњења услова за примену правила грађења из овог  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. 
4.2.1.2.  Грађевинска парцела мора да има облик и површину који омогућавају изградњу објеката у складу са решењима из ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и техничким прописима. 
4.2.1.3. Елементи  грађевинске  парцеле  су:  регулациона  линија  према  јавној  саобраћајници или  земљишту,  границе  грађевинске 
парцеле према суседним парцелама и преломне тачке парцеле утврђене аналитичко – геодетским елементима.
4.2.1.4. Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу, односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 
4.2.1.5. Најмања дозвољена величина грађевинске парцеле износи:

• за зону Ц1 и Ц2 300 m²; 
• за зану интерне саобаћајнице – према потреби и зехничким захтевима.

4.2.1.6. Најмања дозвољена ширина фронта грађевинске парцеле износи 10 m.
4.2.2.  Правила  грађења  за  трговинске  и  услужне  делатности  у  области  грађевинарства  са  производњом  грађевинских 
материјала (Ц 1)
4.2.2.1. Намена: трговина и услуге у области грађевинарства, у комбинацији са производним делатностима у области грађевинарства. 
4.2.2.2. Тип изграђености: слободностојећи објекат на парцели.
4.2.2.3. Индекс изграђености: максимално 1,6
4.2.2.4. Степен заузетости земљишта: 

• до 50% под објектима високоградње, заједно са надстрешницама;
• до 35% под саобраћајним, манипулативним,складиштима на отвореном и паркинг површинама;
• до 15% под зеленим површинама.

4.2.2.5. Спратност и висина објеката: максимално П+2; изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, с тим да се не 
урачунавају у максимално дозвољену бруто грађевинску површину на парцели, уколико је кота пода приземља максимално 1,20 m од 
коте терена и ако је светла висина ове етаже до 2,40  m; висина надзитка у поткровљу, максимално 1,60 m; при планирању подрумских 
просторија водити рачуна о нивоу подземних вода.
4.2.2.6. Број објеката на грађевинској парцели: није ограничен, под условом да се испоштује максимално прописани урбанистички 
параметри (индекс изграђености и степен заузетости земљишта), као и растојање између два објекта, које износи минимално ½ висине 
вишег објекта уколико објекти имају отворе на фасади према суседном објекту или су планирани као објекат у низу у ком случају се  
планира дилатациона спојница. 
4.2.2.7. Положај објекта на грађевинској парцели: објекте постављати на или унутар зоне дефинисане грађевинским линијама. Објекти 
се могу постављати на грађевинску линију или повлачити од ње према унутрашњости парцеле.Препусти преко грађевинске линије су 
дозвољени на етажама које су од коте тротоара око објекта више за најмање 3,2 м1 и износе највише 1,2 м1.
4.2.2.8. Најмање дозвољено растојање основног габарита слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске парцеле износи 3,00 
m.
4.2.2.9. Слободне  –  зелене  површине:  најмање  15% од  укупне  површине  грађевинске  парцеле,  по  реализацији  свих  планираних 
објеката на парцели.
4.2.2.10. Паркирање и гаражирање возила: на сопственој грађевинској парцели, према критеријумима за пословни простор – једно 
паркинг место за путничко возило на 70 m² бруто грађевинске површине; 
4.2.2.11. Ограђивање парцеле: Транспарентном оградом до висине од 2,0 м1.
4.2.2.12. Нивелациони услови: Потребно је у комплексу извршити одговарајућу припрему земљишта и нивелацију терена у односу на  
планирану нивелету јавне саобраћајнице.
4.2.2.13.  Дозвољена је фазна реализација на појединачној грађевинској парцели.  
4.2.2.14. При пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих позитивних законских прописа и норматива, који важе  
за конкретан објекат. 
4.2.2.15. Инфраструктурни  објекти:  водоснабдевање,  одвођење  отпадних  вода,  електроенергетика,  ТТ  инсталације,  у  складу  са 
правилима из поглавља 3.2.2. Комунална инфраструктура, 4.1.4.Правила грађења за комуналну инфраструктуру.
4.2.2.16. Евакуација комуналног отпада: у оквиру партерног уређења површина поставити довољан број корпи за отпатке а у оквиру 
објеката комунални отпад се мора привремено одлагати у посебним просторијама  или посудама  за ту намену и сврху, одакле ће га 
транспортовати надлежно предузеће; евакуацију осталог отпада спровести у складу са смерницама из Извештаја о стратешкој процени  
утицаја и на основу Студије о процену утицаја на животну средину. 
4.2.2.17. Заштита водотока: забрањено је испуштати било које отпадне воде осим условно чистих атмосферских вода које по Уредби о  
категоризацији одговарају II  класи вода.
4.2.3. Правила грађења за зону трговинске и услужне делатности у области грађевинарства (Ц 2)
4.2.3.1. Намена: трговина и услуге НА ОТВОРЕНОМ и БЕЗ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ.
4.2.3.2. Тип изграђености: због тога што се парцела налази У ЦЕЛОСТИ у зони заштите Државног пута првог реда 21.1 Пожега-Ариље 
на парцели НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ.
4.2.3.3. Индекс изграђености: 0,0
4.2.3.4. Степен заузетости земљишта: 

• до  85%  под  саобраћајним,  манипулативним,  складиштима  на  отвореном  и паркинг  површинама -  У  НИВОУ 
ПАРТЕРА, под условом да не угрожавају прегледност јавне саобраћајнице и безбедност саобраћаја на истој;

• до 15% под зеленим површинама.
4.2.3.5.  Спратност и висина објеката:  Могућа је градња таложника песка и сепаратора уља и масти монтажно-демонтажног типа за 
потребе третмана површинских вода прикупљених са простора паркинга ради њиховог испуштања у реципијент.
4.2.3.6. Број објеката на грађевинској парцели: Могућа је градња таложника песка и сепаратора уља и масти монтажно-демонтажног 
типа за потребе третмана површинских вода прикупљених са простора паркинга ради њиховог испуштања у реципијент.
4.2.3.7. Положај објекта на грађевинској парцели: /
4.2.3.8. Најмање дозвољено растојање основног габарита слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске парцеле: За подземне 
монтажмно-демонтажне објекте за третман површинских вода са простора паркинга пре испуштања у реципијент минимално 3,0 м1  
од границе парцеле.
4.2.3.9. Слободне – зелене површине: најмање 15% од укупне површине грађевинске парцеле.
4.2.3.10. Паркирање возила: паркирање је дозвољено за потребе парцеле и за потебе суседних објеката.
4.2.3.11. Ограђивање парцеле:  Транспарентном оградом до висине од 2,0 м1. На простор парцеле могуће је изградити само један 
колски приступ и то искључиво са интерне приступне саобраћајнице након њене реконструкције у складу са условима ЈП „Путеви“.
4.2.3.12. Нивелациони услови: Потребно је у комплексу извршити одговарајућу припрему земљишта и нивелацију терена у односу на  
планирану нивелету јавне саобраћајнице.
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4.2.3.13.  Дозвољена је фазна реализација на појединачној грађевинској парцели.  
4.2.3.14. При пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих позитивних законских прописа и норматива, који важе  
за конкретне грађевинске радове. 
4.2.3.15. Инфраструктурни  објекти:  водоснабдевање,  одвођење  отпадних  вода,  електроенергетика,  ТТ  инсталације,  у  складу  са 
правилима из поглавља 3.2.2. Комунална инфраструктура, 4.1.4.Правила грађења за комуналну инфраструктуру.
4.2.3.16. Евакуација комуналног отпада: у оквиру партерног уређења површина поставити довољан број корпи за отпатке одакле ће га  
транспортовати надлежно предузеће; евакуацију осталог отпада спровести у складу са смерницама из Извештаја о стратешкој процени  
утицаја и на основу Студије о процену утицаја на животну средину. 
4.2.3.17. Заштита водотока: забрањено је испуштати било које отпадне воде осим условно чистих атмосферских вода које по Уредби о  
категоризацији одговарају II  класи вода тек након третмана површинских вода кроз таложник песка и сепаратор уља и масти.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
5.1. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА
Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је Свеска 2.ГРАФИЧКИ ДЕО, која се састоји од следећих графичких приказа:
1. Катастарско – топографски план са границом Плана 1:1000
2. План намене површина 1:1000
3. Подела на целине у обухвату плана 1:1000
4. План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима 1:1000
5. План парцелације са елементима за обележавање јавних површина 1:1000
6. Правила грађења и регулације 1:1000
7. Планирани систем мрежа и објеката комуналне инфраструктуре 1:1000
5.2. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је Свеска 3. ДОКУМЕНТАЦИЈА, која садржи: 

• Концепт плана детаљне регулације (текстуални део, графички део,
захтеви поднети надлежним институцијама, услови, сагласности и мишљења надлежних институција)

• Оверен катастарско топографски план 
• Документација Општинске управе општине Ариље о току израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
• Образложење плана 

5.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
Овај  ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ представља  основ  за  издавање  Информације  о  локацији,  Локацијске  дозволе,  Пројекта 
препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница суседних парцела,  у складу са 
одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 и 81/2009).
Трасе планиране инфраструктуре у оквиру јавних површина могу се мењати, кроз израду урбанистичких пројеката, у зависности од  
додатних услова надлежних комуналних предузећа, у фазама спровођења ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. 
5.4. ОСТАЛО 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је урађен у три (3) истоветна примерка у аналогном облику и четири (4) истоветна примерка у  
дигиталним облику, од којих се: 1) један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе у архиви  
Општинске управе општине Ариље, 2) два (2) примерка у аналогном облику и два (2) примерка у дигиталном облику се налазе у 
Општинској управи општине Ариље, Одељењу за имовинско – правне послове, урбанизам и стамбено – комуналне послове и 3) један 
(1) примерак у дигиталном облику се налази у Министарству животне средине и просторног планирања. 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Ариље».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
01 број 350-71/10, 19.04.2012.г.

                                                              Председник
                                                                                                                  Скупштине општине Ариље
                                                                                                                         Горан Софијанић

Издавач: Народна библиотека Ариље,                    Штампа: Скупштина општине Ариље,                                Тираж: 100 примерака


