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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 
 

OПШТИ   ДЕО  
 

 РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ  
 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 ЛИЦЕНЦА  ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

ТЕКСТУАЛНИ    ДЕО  
 
 П О Л А З Н Е     О С Н О В Е 
 

• ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  
• ОБУХВАТ ПЛАНА 
• ПОДЛОГЕ 

  
 П Л А Н С К И   Д Е О 
 
1. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА 
 1.1. ОЦЕНА СТАЊА И  ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 1.2. ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЉИШТЕ  И  НАЧИН  КОРИШЋЕЊА  ЗЕМЉИШТА 
  1.2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА  И  ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
  1.2.2. ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 СПИСАК ПАРЦЕЛА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

  1.2.3. ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

1.3. ОПШТА  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА     
  1.3.1. УРБАНИСТИЧКА  ПРАВИЛА  ЗА  ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА     

 1.3.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ    
 1.3.3. УСЛОВИ  И  НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ   
  И  ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА    

 1.4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ  
  ЗАСТУПЉЕНИХ  ГРАДСКИХ  ФУНКЦИЈА  
  1.4.1.  САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА                     
  1.4.2. ВОДОВОДНА  И  КАНАЛИЗАЦИОНА  ИНФРАСТРУКТУРА   
  1.4.3. ЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 електроенергетска инфраструктура, топлификација, гасификација   
  1.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНФРАСТРУКТУРА   
    фиксна, мобилна, кдс  
  1.4.5. РЕГУЛАЦИЈА  ВОДОТОКОВА     
     1.4.6.   КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И  ПОВРШИНЕ 
  1.4.7. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ 
  1.4.8. ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ        
  1.4.9. ЦЕНТРАЛНЕ  АКТИВНОСТИ     
  1.4.10. СТАНОВАЊЕ        

2. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  
 2.1. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА БЛОКОВЕ И УРБАНИ КАПАЦИТЕТ 
 2.2. ДИСТРИБУЦИЈА НАМЕНА И САДРЖАЈА 
 2.3. УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА ЗА БЛОКОВЕ  
      
3. УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  И  МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 3.1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

Опште мере, заштита ваздуха, заштита вода и земљишта, заштита од буке, 
заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, управљање комуналним 
отпадом 
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 3.2. ЗАШТИТА  КУЛТУРНОГ  НАСЛЕЂА     
 3.3. ЗАШТИТА  ПРИРОДНИХ  ДОБАРА   
 3.4. ОСТАЛИ ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА 

услови за кретање особа са инвалидитетом, мере заштите од пожара, 
елементарних и других већих непогода 

 3.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ   
  

4.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    

 4.1. ДАЉЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
   

  
ГРАФИЧКИ  ДЕО   

 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 

         
 1. КАТАСТАРСКА  ПОДЛОГА СА КАТАСТРОМ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

И ОРТОФОТО СНИМКОМ        1:2500 
 2. ИЗВОД  ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА     1:2500 
 3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА       1:2500 
 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: 

• ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  

 4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  И ЗАШТИТА ПРОСТОРА    1:2500 
 5. УРБАНИСТИЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ    1:1000 
 6. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА         1:1000 
 7. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА БЛОКОВЕ, ЊИХОВИ УРБАНИСТИЧКИ КАПАЦИТЕТИ  

И  ДАЉЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА       1:2500 
 

•  САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

 8. АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ  
 СА ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА САОБРАЋАЈНИЦА     1:1000 
 9. НИВЕЛАЦИЈА , ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И  РАНГ САОБРАЋАЈНИЦА  1:1000  
10. ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА       1:100/1000 
 

•  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

11. СИНХРОН ПЛАН ПЛАНИРАНИХ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ    1: 2500 
12. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА (ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА) 1 :2500 
13. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА (ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА)    1: 2500 
14. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА (ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА)  1: 2500 
15. ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИКАЦИЈА (ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА)    1: 2500 

 

ОСТАЛИ   ПРИЛОЗИ  
 

1. КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ  ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА 
2. КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА 
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ишта на подр
рији града Уж
извештају о а
ео приступачн
же бити посл
вишен је и са
љишта указује
Плана је 100 %
на селекција
ној градској зо
бзиром на оче
и VIII степен
ргилошисти, 
глинени шкр

еф, неповољ
у подлогу (
 На теренима
ецања, а пос
стабилност. Њ
корито скоро
мада је и ту с
ни услови у 
неповољне м
е паркирања 
ог значаја, не
зграђених и з
усобно повез
ст. 
рбани развој
х потреба ст
твено вишеп
жаја у призе
а намењених
тупачност за л
зона са вели
загађењем у
тног), малим
х блокова, не

имо различи
 урбанистич

ми у обухва
просторни к
вршина у  
већана бука
јавних садрж
анирање са  
изградње у об
и однос јавни
ланских усло
лова за зашти
е коришћење
е намене и ур
ивоа комуналн
отне средине
ладу са  ГУП
иватни интер

    ЈЈПП•  ДД

лације „У

db (А) ноћ).
ручју у обухва
жица у 2011.
анализи узор
ног олова у у
ледица атмос
адржај кобалт
е на њихово п
% покривен с
а отпада (у 
они).  
екивани макс
на MSK-64 ск
филити и се
риљци, може 

ан плувиоме
најзаступљен
а који леже н
себно на мес
Њихова неотп
о увек запуњ
северна пади
ширем градс
морфолошке 
у центалној 
еповољно ути
елених  повр
заних зелени

ј су: успоста
тановника кој
породичним 
емне и ниже 
х пешаку, на
лица са посе
иком густино
у зимском пер
 бројем зел
е пружа услов

ите интересе 
ки параметр

ату Плана, (
капацитет об
наслеђеној 

а, мали број 
жаја), не мог
ограничени
бухвату План
их и осталих и
ова за реали
иту и уређење
е грађевинско
рбанистичких 
не опремљен
е. 
П-ом, потреб
реси,  уз пош
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ату Плана не
години, узорк
рка констатова
укупном PbED
сферске дисп
та, хрома, ни
претежно при
системом орга
I фази је об

симални инте
кале.С обзир
ерицити, хло
се очекиват

етријски режи
нији шкриљц
на шкриљцим
стима где су
орност на ер

њено наносом
на од Поре ка
ском центру п
карактеристи
зони, недово
ичу на огргани
ршина  јавног
их површина

авити равноте
и ту и живе;
становањем 
етаже свих 
рушавање п
бним потреба
м насељенос
риоду године
лених површ
ве за висок к

и захтеве с
и који свака

просторни к
бјеката и пов

 урбаној м
отворених с
гу бити у пот
м развојним
на коме је у о
интереса, су:
изацију план
е планског по
ог земљишта;
параметара з
ности простор

бама и могућ
штовање про

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ема података
ковано је зем
ано је да је п
TA/T,  релатив
позиције олов
икла, бакра и
иродно-геохем
анизованог п
бухваћено око

ензитет земљ
ром на геоло
ритски, квар
ти да сеизми

им, висок ст
ци), постоје 
ма постоји опа
у шкриљци п
розију нарочит
м. У овом по
а Коштици на
проузрокован
ике терена, п
ољни  просто
изацију прост
г коришћења
, умањује фу

ежу централ
 интегрисати
и зеленим 
постојећих 
ешачких ток
ама због бари
сти, без обе
е, повећаном 
шина и дрво
квалитет живо

свих учесник
ако превазил

конфликти, 
вршина за па
матрици  це
слободних п
тпуности реш
м потенцијал
оваквим услов
 
нског решења
одручја; 
; 
за изградњу о
ра; 

ћностима На
описа утврђ
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а. У оквиру и
мљиште (трав
риступачни с
вно висок. По
ва из издувни
 цинка. Прис
мијско  али и 
рикупљања о
о 4500 дома

љотреса за по
ошку подлогу 
цни и други 
чки интензит

тепен урбани
услови за 

асност од пој
рожети ситни
то је изражен
огледу мало ј
ападнута дејс
ни неплански
погушћена  ф
орни капаците
тора за јавно 
а, низак ниво 
ункционалнос

них активнос
и централне 
површинам
и планирани
ова, конфли
ијера у прост
збеђеног дов
буком од ин

ореда и нар
ота и намеће

ка у градском
лазе  просто

велика изгр
аркирање, не
ентралне гр
простора, не
шени у услов
ом. 
вима планира

а и  утврђи

објеката; 

аручиоца Пл
ђених законс

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза       

испитивања к
вњак) само с
садржај олова
овишен садрж
их гасова аут
ступачни садр
антропогено 
отпада, а 201
аћинстава, ус

овратни перио
у простора у 
шкриљци, п
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изације и дег
развој инте
аве клизишта
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је боља ситу
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физичка струк
ети јавних де
коришћење. 
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а), увођење
их објеката; 
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нтензивног са
рушеним обл
е потребу поб

м животу, Пл
орне и функц

рађеност у г
едостатак сл
радске зоне,
едовољан пр
вима  рестри

ања , основн

вање  урбан

ана, са циљ
ском и подза
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квалитета 
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а у узорку 
жај олова 
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ржај ових 
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1. године 
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обухвату 
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градације 
ензивних 
а уколико 
воде, што 
ом потоку, 
уација са 
е. 
олисаним 
ктура која 
елатности 
 
дефицит 
ктонско – 

вања, без 
са другим 
м јавних 
спречити  
ионарним 

а паркинг 
аобраћаја 
ликовним 
бољшања 

ланом су 
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лободних 
, велико 
росторни 
иктивних 

и задатак 
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аконском 



 
 
 
 

 
План

 

 
Граница 
линија. П
Тачке кој
 
Г1 
Г2 
Г3 
Г4 
Г5 
Г6 
60.1 
60.2 
60.3 
60.4 
60.5 
60.6 
60.7 
60.8 
60.9 
60.10 
60.11 
60.12  
60.13 
60.14 
60.15 
60.16 
60.17 
60.18 
60.19 
60.20 
60.21 
60.22 
60.23 
59.1 
59.2 
59.3 
59.4 
59.5 
59.6 
59.7 
59.8 
59.9 
59.10 
59.11 
59.12 
59.13 
58.3 
58.4 
58.5 
58.7 
58.8 
58.9 
58.10 
58.11 
58.12 
61.53 
61.54 
61.55 
61.56 
61.57 
61.58 
61.59 
61.60 
61.61 
61.62 
61.63 
61.64 
61.65 
61.66 
61.67 
61.68 

ГГ  РР  АА  ДД    

н генерал

1.2. ГРА

1.2.1

Плана и гра
Површина 113
је дефинишу 

 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ЂЕВИНСКО

1. ГРАНИЦА

ница грађеви
3 09 53.64m².
 положај гра

07186.0535     4
07188.4147     4
07190.8837     4
07193.2305     4
07190.9525     4
07194.2112     4
07194.6191     4
07195.1294     4
07196.1474     4
07197.7530     4
07206.8500     4
07213.2800     4
07215.9200     4
07216.4200     4
07217.5100     4
07218.4353     4
07221.3300     4
07221.8200     4
07222.1600    4
07222.7900     4
07223.3400     4
07225.0400     4
07225.8700     4
07226.3738     4
07228.3700     4
07230.0500     4
07230.7100     4
07231.4200     4
07233.7200     4
07235.1300     4
07237.5400     4
07237.7100     4
07239.3200     4
07242.4200     4
07242.4200     4
07242.9400     4
07245.0600     4
07246.6434     4
07247.7400     4
07248.1966     4
07250.8900     4
07252.0900     4
07258.0578     4
07261.5755     4
07265.3679     4
07273.7365     4
07288.9466     4
07295.7079     4
07296.8000     4
07318.3900     4
07325.5433     4
07350.7300     4
07354.9600     4
07357.8200     4
07361.4200     4
07362.2700     4
07368.7900     4
07374.3100     4
07377.5900     4
07380.8700     4
07382.4900     4
07391.0500     4
07392.2000     4
07393.8600     4
07396.7800     4
07400.6500     4
07404.5300     4

    ЈЈПП•  ДД

лације „У

О  ЗЕМЉИШ

А ПЛАНА  И 

инског подруч
 
нице одређен

4858035.7759   
4858038.2436   
4858036.0636   
4858028.2910   
4858026.1261   
4858000.1793   
4857993.5755   
4857989.5118   
4857983.8279   
4857978.2813   
4857952.0700   
4857934.0600   
4857926.5600   
4857925.3000   
4857922.0500   
4857919.2218   
4857910.7700  
4857909.4000  
857908.3600    

4857906.7500   
4857905.3900   
4857900.5600   
4857898.2600   
4857896.6263   
4857891.4200   
4857886.4300   
4857884.5200   
4857882.5200   
4857876.0500   
4857872.3200   
4857865.1500   
4857864.5300   
4857860.1200   
4857851.0700   
4857851.0700   
4857849.6300   
4857843.4000   
4857839.1402   
4857836.1900   
4857834.7120   
4857827.0000   
4857823.8100   
4857816.0113   
4857811.1125   
4857806.4233   
4857797.4426   
4857781.9435   
4857778.6911   
4857775.4000   
4857753.9700   
4857747.1589  
4857726.7200   
4857726.6300   
4857726.6100   
4857726.7500   
4857726.6500   
4857726.6100   
4857726.2600   
4857726.0500   
4857725.2500   
4857725.1600   
4857724.8300   
4857724.7700   
4857725.4200   
4857726.1900   
4857727.2500   
4857728.4100   

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це
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ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ИН  КОРИШ

РАЂЕВИНСКО

ављена након

натама: 

61.69
61.1
61.2
61.3
61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9
61.10
61.11
61.12
61.13
61.14
61.15
61.16
61.17
61.18
61.19
61.20
61.21
61.22
71.1
70.11
70.12
70.13
70.14
70.15
70.16
70.17
70.18
70.19
70.20
70.21
70.22
70.23
70.24
Г7
Г8
Г9
Г10
Г11
Г12
Г13
Г14
Г15
Г16
Г17
Г18
Г19
Г20
Г21
Г22
Г23
Г24
Г25
Г26
Г27
Г28
Г29
Г30
Г31
Г32
Г33
Г34
Г35
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ШЋЕЊА  ЗЕМ

ОГ ЗЕМЉИШ

н одређивањ

 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 74074
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза       

МЉИШТА 

ШТА 

а нових регул

417.7174     485
431.4999     485
432.4700     485
434.3400     485
436.2400     485
437.6600     485
438.7700     485
440.5200     485
443.4600     485
444.2100     485
448.6200     485
450.1900     485
451.3700     485
456.5100     485
457.2800     485
462.1400     485
467.3500     485
484.1300     485
489.3300     485
493.6400     485
500.1000     485
501.4800     485
512.0000     485
531.3600     485
542.2000     485
547.1800     485
548.5300     485
553.7400     485
553.6100     485
555.4300     485
555.6056     485
558.0426     485
560.3472     485
583.7867     485
593.1996     485
596.9813     485
601.0398     485
611.6662     485
621.6751     485
626.5082     485
628.0900     485
652.3800     485
667.5353     485
668.2500     485
675.5600     485
680.4000     485
687.6300     485
695.3900     485
696.2100     485
703.6070     485
709.9961     485
731.5866     485
738.6300     485
748.8800     485
757.4800     485
767.2700     485
778.4900     485
792.2400     485
798.8017     485
804.5785     485
810.6573     485
818.9900     485
821.0000     485
834.5066     485
831.1880     485
832.7489     485
876.3171     485

      4 

лационих 

57735.1628     
57742.1300     
57742.0000     
57742.1200     
57741.9200     
57741.7700     
57741.5600     
57740.9300     
57739.4100     
57738.8900    
57735.7800     
57734.3600     
57733.2900     
57728.4300     
57727.7500     
57723.0400     
57719.2200  
57706.4100    
57702.4500     
57698.0100     
57691.4600     
57689.9700     
57676.9800     
57663.7100     
57662.6600     
57667.1000     
57668.6700     
57672.7200     
57672.9100     
57674.2100     
57673.9759     
57675.4090    
57677.0466 
57695.1871     
57703.1777     
57706.0683     
57708.5553     
57714.3379     
57722.2609     
57727.3928     
57721.8200     
57723.8400     
57726.0446     
57723.5800     
57724.0000     
57724.7100     
57726.6400     
57729.9900     
57730.5200     
57735.6650     
57740.5398     
57760.0917     
57767.8600    
57776.5600     
57783.8500    
57793.0400     
57799.8100      
57808.7300    
57813.1429     
57815.6365     
57815.6667     
57818.4000     
57818.6400     
57805.6562     
57801.0538     
57795.5987    
57746.9426     

     



 
 
 

 
П

Г36 
Г37 
Г38 
Г39 
Г40 
Г41 
Г42 
Г43 
Г44 
Г45 
Г46 
Г47 
Г48 
Г49 
Г50 
Г51 
Г52 
Г53 
Г54 
Г55 
Г56 
Г57 
Г58 
Г59 
Г60 
Г61 
Г62 
Г63 
Г64 
Г65 
Г66 
Г67 
Г68 
Г69 
Г70 
Г71 
Г72 
Г73 
Г74 
Г75 
Г76 
Г77 
Г78 
Г79 
Г80 
Г81 
Г82 
Г83 
Г84 
Г85 
Г86 
Г87 
Г88 
Г89 
Г90 
Г91 
Г92 
Г93 
Г94 
Г95 
Г96 
Г97 
Г98 
Г99 
Г100 
Г101 
Г102 
Г103 
Г104 
Г105 
Г106 
Г107 
Г108 
Г109 
Г110 
Г111 
Г112 

 ГГ  РР  

План гене

 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740

АА  ДД     УУЖЖИИ

ералне р

07887.9529     4
07870.9409     4
07866.8646     4
07769.4736     4
07763.0465     4
07756.2185     4
07756.9857     4
07760.1896     4
07763.4131     4
07771.7886     4
07774.4158     4
07776.7765     4
07781.9200     4
07792.0200     4
07794.3000     4
07798.5200     4
07799.0000     4
07799.0803     4
07799.2800     4
07801.7900     4
07802.8200     4
07804.4800     4
07806.0900     4
07808.3600     4
07810.3400     4
07812.0900     4
07815.3800     4
07814.9400     4
07801.4493     4
07803.2409     4
07805.7896     4
07808.8656     4
07837.1134     4
07844.8428     4
07848.7893     4
07847.2383     4
07848.2112     4
07853.8641     4
07856.4677     4
07857.7824     4
07858.0629     4
07858.5240     4
07859.2967     4
07859.6000     4
07864.0600     4
07866.9703     4
07870.6737     4
07876.9226     4
07881.5567     4
07882.3936     4
07883.1193     4
07891.4062     4
07895.1841     4
07902.5909     4
07914.6300     4
07920.1715     4
07926.8305     4
07928.5819     4
07925.4337     4
07925.8234     4
07931.2484     4
07938.1308     4
07968.6818     4
07971.7231     4
07974.9250     4
07991.8612     4
07999.7727     4
08007.6865     4
08023.7890     4
08025.6864     4
08026.6085     4
08035.5054     4
08035.0263     4
08035.6500     4
08036.4981     4
08041.7549     4
08053.7481     4

ИИЦЦЕЕ      ЈЈ

регулаци

4857733.8601   
4857718.7293   
4857715.1039  
4857628.4170   
4857623.1281   
4857618.3681   
4857614.7084   
4857614.3182   
4857614.1549   
4857613.4508   
4857613.8888   
4857613.5619   
4857610.8500   
4857605.4900   
4857604.1900   
4857606.5200   
4857598.6900   
4857597.0638   
4857594.8300  
4857588.0400   
4857586.0800   
4857583.9300   
4857581.9300   
4857580.0900   
4857579.1000   
4857579.1200   
4857580.1400   
4857576.2500   
4857564.0651   
4857559.9709   
4857554.0639   
4857538.0297   
4857519.6832   
4857514.6941   
4857512.5318   
4857507.0713   
4857501.4787   
4857488.6329   
4857480.7037   
4857472.4623   
4857468.9001   
4857465.0557   
4857461.2616   
4857461.1800   
4857441.2900   
4857426.0221   
4857411.2020   
4857388.5428   
4857376.1965   
4857370.9006   
4857365.5883   
4857299.7251   
4857285.4219   
4857272.6160   
4857257.0217   
4857253.3102   
4857253.6851   
4857245.7709   
4857242.4956   
4857237.9693   
4857230.2834   
4857223.8696   
4857200.7809   
4857198.6702   
4857196.8123   
4857187.8809   
4857185.7782   
4857187.8728   
4857204.8053   
4857207.5820   
4857210.8162   
4857209.6942   
4857201.4872   
4857193.2900   
4857187.4031   
4857167.1777   
4857122.0888   

ПП•  ДДИИРРЕЕКК

ије „Ужиц

   
   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   

ККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА

це- центр

Г113
Г114
Г115
Г116
Г117
Г118
Г119
Г120
Г121
Г122
Г123
Г124
Г125
Г126
Г127
Г128
Г129
Г130
Г131
Г132
Г133
Г134
Г135
Г136
Г137
Г138
Г139
Г140
Г141
Г142
Г143
Г144
Г145
Г146
Г147
Г148
Г149
Г150
 Г151
Г152
67.17
67.18
67.19
67.20
67.21
67.22
67.23
Г153
Г154
Г155
Г156
Г157
Г158
Г159
Г160
Г161
Г162
Г163
Г164
Г165
Г166
Г167
Г168
Г169
Г170
Г171
Г172
Г173
Г174
Г175
Г176
Г177
Г178
Г179
Г180
Г181
Г182

АА  ИИЗЗГГРРААДД

рални део

 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7408
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407
 7407

ДДЊЊУУ  • УУЖЖИИ

о“ I фаза

055.8387     485
056.4065     485
056.0210     485
053.8460     485
052.1634     485
050.0143     485
039.6964     485
038.2666     485
037.2507     485
037.2903     485
038.0397     485
048.1400     485
058.0300     485
062.5300     485
056.2899     485
054.3001     485
044.5300     485
043.6900     485
051.5800     485
055.0500     485
083.1665     485
084.4300     485
089.1100     485
098.7500     485
112.9900     485
122.4299     485
136.6127     485
140.5434     485
143.2115     485
156.4875     485
158.9181     485
160.6667     485
163.6623     485
170.0100     485
166.7700     485
164.0200     485
154.0086     485
152.7747     485
141.9445     485
119.6320     485
100.4043     485
078.3351     485
975.1424     485
871.7963     485
809.7736     485
770.0348     485
745.1208     485
733.2727     485
730.5000     485
726.4700     485
724.3700     485
722.3600     485
720.9000     485
722.9303     485
724.3100     485
725.7800     485
726.3600     485
726.8000     485
726.5600     485
725.1639     485
719.4594     485
713.3000     485
708.3200     485
701.1900     485
694.3700     485
681.1600     485
674.7200     485
668.0400     485
659.0000     485
655.0100     485
651.4500     485
624.3700     485
615.1500     485
603.1500     485
584.4000     485
572.5700     485
566.3200     485

ИИЦЦЕЕ  

а             5

57111.2455     
57100.2171     
57078.8788     
57060.0979     
57053.8955     
57047.8390     
57021.9321    
57017.7657     
57013.4796     
57011.2712     
57009.1936     
57008.5400     
57010.0000    
56991.4400     
56991.0800     
56990.5400     
56990.4200     
56984.7900  
56959.3100  
56954.7000     
56875.1585     
56868.6801    
56857.6900     
56840.7300     
56820.1600     
56807.8301     
56784.7977     
56777.1078     
56768.8939     
56713.3648    
56701.7045     
56689.9226    
56682.3340     
56677.2089     
56652.3500     
56645.9300     
56590.0858     
56576.8497    
56534.3284     
56496.5460     
56490.1432     
56482.7942     
56465.8180     
56481.8337     
56501.8482     
56525.8206     
56564.9760     
56542.9350     
56548.3600     
56559.2800     
56567.7000     
56580.0800     
56606.9000     
56627.4295     
56636.9400 
56650.4500     
56659.1200     
56671.1800     
56678.0600     
56685.0636     
56702.3496     
56716.9000     
56726.8300     
56740.8000     
56753.8300     
56777.8300     
56788.5000     
56798.0200     
56808.9900     
56813.5400   
56817.1600     
56844.1700    
56854.1400    
56867.1400     
56884.9700      
56897.2400    
56905.5600     

5 

    



 
 
 

 
П

Г183 
Г184 
Г185 
62.2.3 
62.2.4 
62.2.5 
62.2.6 
62.2.7 
62.2.8 
62.2.9 
62.2.10 
62.2.11 
62.2.12 
62.1.1 
62.1.2 
62.1.3 
62.1.4 
Г186 
Г187 
Г188 
Г189 
Г190 
Г191 
Г192 
Г193 
Г194 
Г195 
Г196 
Г197 
Г198 
Г199 
Г200 
Г201 
Г202 
Г203 
Г204 
Г205 
Г206 
Г207 
Г208 
Г209 
Г210 
Г211 
Г212 
Г213 
Г214 
Г215 
Г216 
Г217 
Г218 
Г219 
Г220 
Г221 
Г222 
10.7 
10.8 
10.9 
10.10 
34.4 
34.5 
34.6 
34.7 
34.8 
34.9 
34.10 
34.11 
34.12 
34.13 
34.14 
34.15 
34.16 
34.17 
34.18 
34.19 
34.20 
34.21 
34.22 

 ГГ  РР  

План гене

 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
  74
 740

АА  ДД     УУЖЖИИ

ералне р

07561.4000     4
07549.0800     4
07541.6600     4
07532.7591     4
07529.7600     4
07491.2900     4
07485.8400     4
07485.1200     4
07481.6200     4
07481.0600     4
07476.7503     4
07469.7403     4
07467.1300     4
07462.0116     4
07461.2983     4
07459.8678    4
07448.8779     4
07446.3142     4
07453.5204     4
07455.5903     4
07455.6300     4
07455.0203     4
07453.5203     4
07451.0803     4
07447.5600     4
07429.6700     4
07411.9007     4
07395.7594     4
07390.2609     4
07385.5691     4
07362.5299     4
07347.7085     4
07314.5100     4
07281.3500     4
07259.4400     4
07232.1603     4
07228.8400     4
07212.7021     4
07202.6127     4
07192.6889     4
07181.8682     4
07164.1410     4
07157.0408     4
07148.6900     4
07140.2999     4
07132.5908     4
07129.1661     4
07125.9100     4
07119.9700     4
07116.0000     4
07110.5300     4
07101.7100     4
07096.8674     4
07108.7700     4
07105.3000     4
07101.2800     4
07102.6667     4
07097.3845     4
07088.0210     4
07081.0300     4
07069.4800     4
07065.6500     4
07064.1100     4
07054.2300     4
07046.8900     4
07044.3200     4
07038.6500     4
07030.1200     4
07029.2200     4
07025.7600     4
07021.1200     4
06994.9028     4
06993.8502     4
06992.7925     4
06994.9680     4
07001.0262     4

07005.8200     4

ИИЦЦЕЕ      ЈЈ

регулаци

4856913.3400   
4856930.5600   
4856944.2500   
4856960.8850   
4856966.4900   
4857045.4000   
4857059.7700   
4857061.6000   
4857071.1300   
4857072.5900   
4857087.3295   
4857117.0493   
4857122.7900   
4857135.8147   
4857138.5521   
857138.1992    

4857182.1983   
4857192.1353   
4857188.7199   
4857195.6309   
4857202.3200   
4857206.7995   
4857213.3795   
4857220.3395   
4857227.5000   
4857254.8200   
4857276.9991   
4857292.6904   
4857296.1395   
4857296.6601   
4857307.7596   
4857311.4100   
4857310.6200   
4857307.4500   
4857305.3800   
4857303.2761   
4857302.9800   
4857302.4699   
4857303.5793   
4857306.2903   
4857312.3707   
4857326.1490   
4857333.7090   
4857344.8600   
4857362.4102   
4857387.0376   
4857396.6228   
4857397.8600   
4857405.4100   
4857409.8100   
4857414.3000   
4857420.4500   
4857423.3155 
4857433.5500   
4857456.0000   
4857464.7500   
4857472.4877   
4857474.0458   
4857476.8431   
4857478.9700   
4857482.4400   
4857483.5700   
4857483.9800   
4857486.8100   
4857489.1500   
4857489.8900   
4857491.6800   
4857494.0000   
4857494.4300   
4857495.3200   
4857496.6100   
4857504.3434   
4857505.5937   
4857514.7026   
4857520.6260   
4857522.3919  

4857521.5000   

ПП•  ДДИИРРЕЕКК

ије „Ужиц

   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
      
    
   

ККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА

це- центр

35.7
35.8
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
36.10
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.8
38.9
38.10
38.11
38.12
38.13
38.14
38.15
38.16
38.17
38.18
38.19
38.20
39.16
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
40.8
40.9
Г223
Г224
Г225
Г226
Г227
41.1
41.2
41.3
41.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
42.10
42.11
42.12
42.13
42.14
42.15
42.16
42.17
42.18
42.19
42.20
42.21
42.22
42.23
42.24
42.25
42.26
42.27
42.28

АА  ИИЗЗГГРРААДД

рални део

 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406

ДДЊЊУУ  • УУЖЖИИ

о“ I фаза

994.1500     485
992.6100     485
982.3000     485
980.3400     485
976.5400     485
971.4500     485
966.2500     485
957.2900     485
955.1600     485
949.1500     485
943.9700     485
938.3700     485
935.4900     485
930.3500     485
927.1100     485
924.2900     485
915.8200     485
910.4011     485
898.0000     485
895.2100     485
885.7800     485
877.8600     485
870.2900     485
868.9400     485
860.5900     485
853.2500     485
847.7300     485
845.1700     485
835.6100     485
825.4400     485
815.3600     485
813.4500     485
811.4700     485
810.2600     485
805.5100     485
802.9800     485
798.3824     485
786.7400     485
784.8500     485
784.0800     485
783.0200     485
776.9600     485
777.1600     485
757.4600     485
740.7342     485
720.2441     485
715.2429     485
710.2726     485
705.7737     485
669.7607     485
622.1139     485
606.0638     485
589.9509     485
580.2000     485
573.6540     485
552.1386     485
548.6431     485
545.1712     485
535.5500     485
528.1900     485
524.5300     485
524.2100     485
522.1300     485
512.0500     485
507.9800     485
495.1900     485
492.6100     485
489.4800     485
485.9829     485
451.0688     485
409.8425     485
402.9496     485
395.7256     485
375.1945     485
367.3137     485
345.4056     485
326.8540     485

ИИЦЦЕЕ  

а             6

57538.8700     
57540.5200   
57543.8800     
57541.4600     
57542.1700    
57543.2000     
57544.2100     
57545.8700     
57546.1700    
57547.2600     
57548.2200    
57547.9300     
57547.8400     
57547.4400     
57547.1600     
57547.0300     
57546.2400     
57545.5071     
57544.1300     
57543.8500     
57542.7800     
57541.8700    
57541.0300     
57540.8800     
57539.9100     
57539.0000     
57538.3200  
57538.2100     
57537.0900     
57535.9100     
57534.6900     
57535.0600     
57536.3100     
57537.1400     
57540.3900     
57542.2000     
57547.8820     
57540.2700     
57532.4500     
57532.7800     
57528.2800     
57526.8000     
57525.9900    
57521.1300     
57512.8754     
57508.1694    
57507.6688     
57508.4161     
57492.5777     
57493.2903    
57486.2966     
57484.8398     
57485.1608     
57486.7300     
57487.1957     
57490.3915     
57490.9760     
57491.6875    
57494.8500     
57497.6700     
57499.5400    
57499.6800     
57500.9700     
57507.0000     
57510.2600    
57518.5300    
57520.2200    
57522.4000     
57523.8950     
57548.0914     
57576.3791     
57580.8522     
57584.7682     
57594.8381    
57599.7098     
57616.4115     
57632.9354   
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П

43.1 
43.2 
43.3 
43.4 
43.5 
43.6 
43.7 
43.8 
43.9 
43.10 
43.11 
43.12 
43.13 
43.14 
43.15 
43.16 
43.17 
43.18 
43.19 
43.20 
43.21 
43.22 
43.23 
43.24 
43.25 
43.26 
43.27 
43.28 
43.29 
43.30 
43.31 
43.32 
43.33 
43.34 
43.35 
43.36 
43.37 
43.38 
43.39 
43.40 
43.41 
43.42 
43.43 
43.44 
43.45 
43.46 
43.47 
43.48 
43.49 
43.50 
 43.51 
43.52 
43.53 
43.54 
43.55 
43.56 
43.57 
43.58 
43.59 
43.60 
43.61 
43.62 
43.63 
43.64 
43.65 
43.66 
43.67 
43.68 
43.69 
43.70 
43.71 
Г228 
Г229 
Г230 
Г231 
Г232 
Г233 

 ГГ  РР  

План гене

 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740

АА  ДД     УУЖЖИИ

ералне р

06314.2165     4
06311.7496     4
06309.2213     4
06309.0149     4
06306.5443     4
06290.9234     4
06286.7983     4
06282.5844     4
06272.9741     4
06270.8549     4
06268.7561     4
06267.8100     4
06266.3500     4
06262.5000     4
06259.4400     4
06258.6800     4
06256.9900     4
06247.7200     4
06244.9200     4
06243.8700     4
06233.6600     4
06232.7400     4
06222.6800     4
06220.3800     4
06214.9900     4
06204.8600     4
06201.5700     4
06195.5300     4
06191.3500     4
06185.9600     4
06169.6118     4
06168.4600     4
06163.4100     4
06162.1300     4
06156.7300     4
06142.6400     4
06141.4000     4
06141.2300     4
06136.0300     4
06134.7900     4
06130.6400     4
06128.6000     4
06125.2500     4
06125.3500     4
06116.2200     4
06115.6200     4
06114.8100     4
06106.9400     4
06102.6400     4
06096.0800     4
06091.9400     4
06091.8600     4
06089.7100     4
06088.1100     4
06086.5700     4
06084.8600     4
06077.2900     4
06076.4400     4
06072.2882     4
06067.3091     4
06065.5200     4
06063.8700     4
06061.7600     4
06061.1400     4
06060.0600     4
06057.9500     4
06057.0500     4
06059.1038     4
06054.9800     4
06063.2300     4
06069.3600     4
06070.9300     4
06068.6186     4
06055.4300     4
06054.4300     4
06053.9800     4
06052.1300     4

ИИЦЦЕЕ      ЈЈ

регулаци

4857642.2111   
4857643.4440   
4857644.5456   
4857644.0358   
4857644.9637   
4857650.3815   
4857651.6232   
4857652.5188   
4857654.1482   
4857654.5567   
4857655.0599   
4857655.3200   
4857655.7200   
4857656.8000   
4857657.5900   
4857657.8000   
4857658.2600   
4857660.6200   
4857661.3400   
4857661.6200   
4857664.3500   
4857664.5900   
4857667.6800   
4857667.8100   
4857669.2300   
4857671.9500   
4857673.0200   
4857675.2100   
4857676.7600   
4857679.2300 
4857687.3435   
4857687.9400   
4857690.5900   
4857691.2700   
4857694.0000   
4857701.9100   
4857702.6200   
4857702.7200   
4857705.2700   
4857705.8700   
4857707.7200   
4857708.5800   
4857709.9400   
4857710.5500   
4857714.0900   
4857715.0400   
4857714.6800   
4857718.6900   
4857719.9100   
4857724.3000   
4857727.8900   
4857727.9600   
4857732.9100   
4857735.4100   
4857738.2100   
4857741.4300   
4857754.8100   
4857754.4000   
4857761.7348   
4857771.0479   
4857774.8700   
4857778.3500   
4857784.1800   
4857785.9900   
4857789.8100   
4857798.0200   
4857801.8700   
4857802.8823   
4857814.7100   
4857820.0100   
4857823.9500 
4857839.7700   
4857840.5633   
4857845.0900   
4857850.5900   
4857853.0900   
4857863.1000   

ПП•  ДДИИРРЕЕКК

ије „Ужиц

   
   
  
   
   
   
 
   
   
  
  
   
   
   
   
  
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

ККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА

це- центр

Г234
Г235
Г236
Г237
Г238
Г239
Г240
Г241
Г242
Г243
Г244
Г245
Г246
Г247
Г248
Г249
Г250
Г251
Г252
Г253
Г254
Г255
Г256
Г257
Г258
Г259
Г260
Г261
Г262
Г263
Г264
Г265
Г266
Г267
Г268
Г269
Г270
Г271
Г272
Г273
Г274
Г275
Г276
Г277
Г278
Г279
Г280
Г281
Г282
Г283
Г284
Г285
Г286
Г287
Г288
Г289
Г290
Г291
Г292 
Г293
Г294
Г295
Г296
Г297
Г298
Г299
Г300
Г301
Г302
Г303
Г304
Г305
Г306
Г307
Г308
Г309
Г310

АА  ИИЗЗГГРРААДД

рални део

 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7405
 7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
 7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406
  7406

ДДЊЊУУ  • УУЖЖИИ

о“ I фаза

052.8600     485
047.8800     485
043.6600     485
038.3700     485
037.8400     485
033.6700     485
035.5300     485
034.4300     485
038.5100     485
038.1500     485
036.0800     485
037.0800     485
032.0600     485
031.3900     485
026.0100     485
025.7300     485
025.5800     485
020.4500     485
012.0700     485
999.9600     485
992.7100     485
987.1700     485
981.2800     485
978.6000     485
971.9300     485
953.9900     485
958.2200     485
960.7900     485
956.5700     485
953.6700     485
949.8700     485
955.5500     485
951.8600     485
948.8900     485
947.2100     485
945.6200     485
944.2000     485
943.0000     485
941.8000     485
940.4000     485
937.3000     485
934.7000     485
932.2000     485
927.7000     485
929.5600      48
929.2000     485
930.7700     485
930.6000     485
930.5400     485
930.4200     485
933.3900     485
933.3300     485
931.8100     485
934.4630     485
936.2200     485
937.0300     485
936.6300     485
940.1874     485
012.1600    485

6011.9400    485
6011.8900    485
6012.1400    485
6011.9800    485
6011.8700    485
6011.6600    485
6011.2800    485
6011.4900    485
6011.8500    485
6014.1300    485
017.0200    485

6019.3300    485
6022.8200    485
6030.1700    485
6036.5500    485
6036.5800    485
6036.8000    485
6037.6400    485

ИИЦЦЕЕ  

а             7

57863.3700     
57880.8800     
57880.8400     
57890.4900     
57900.4000     
57907.8900     
57908.8400     
57911.3100     
57913.8800     
57915.0300     
57921.6700    
57922.6100     
57932.2400     
57933.4200     
57942.8200    
57943.5200     
57943.9000     
57952.2700     
57957.8500    
57973.0400     
57981.8600    
57989.2700     
57995.3600     
57998.1300     
58011.9400     
58058.1700     
58055.2400     
58058.1500    
58063.8800     
58069.4900     
58082.9300    
58085.9200     
58094.6400     
58103.2500     
58115.8900     
58121.6900     
58140.6000     
58141.4000     
58143.0000     
58145.8000     
58155.7000     
58164.4000     
58172.2000     
58185.9900     

858193.5000     
58207.0100    
58223.1600     
58246.6700     
58252.9000     
58266.1000    
58271.2900     
58276.1300     
58277.3300     
58291.9900     
58291.8100     
58299.2200     
58300.6300     
58320.4335      

58550.2800     
58548.3500     
58544.9000    
58544.9100     
58542.6700     
58541.0700    
58533.9100    
58529.1500    
58522.6600     
58516.5000     
58509.3500     

58501.9600     
58500.4300    
58492.5900     
58476.8600    
58452.8400    
58448.9700     
58444.7700     
58442.0300     
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П

Г311 
Г312 
Г313 
Г314 
Г315 
Г316 
Г317 
Г318 
Г319 
Г320 
Г321 
Г322 
Г323 
Г324 
Г325 
Г326 
Г327 
Г328 
Г329 
Г330 
Г331 
Г332 
Г333 
Г334 
Г335 
Г336 
Г337 
Г338 
Г339 
Г340 
Г341 
Г342 
Г343 
Г344 
Г345 
Г346 
Г347 
Г348 
Г349 
Г350 
Г351 
Г352 
Г353 
Г354 
Г355 
Г356 
Г357 
Г358 
Г359 
Г360 
Г361 
Г362 
Г363 
Г364 
Г365 
Г366 
Г367 
Г368 
Г369 
Г370 
Г371 
Г372 
Г373 
Г374 
Г375 
Г376 
Г377 
Г378 
Г379 
Г380 
Г381 
Г382 
Г383 
Г384 
Г385 
Г386 
Г387 

 ГГ  РР  

План гене

  74
  74
  74
  74
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740

АА  ДД     УУЖЖИИ

ералне р

06040.0500    4
06039.9496    4
06040.2669    4
06040.5218    4

06042.7180    4
06043.5849    4
06043.6945    4
06043.3160    4
06043.3401     4
06044.0728     4
06045.6937     4
06046.3182     4
06047.3176     4
06050.6600     4
06056.7000     4
06064.0800     4
06067.2993     4
06078.0327     4
06078.6935     4
06080.1841     4
06081.1000     4
06081.9700     4
06082.6800     4
06082.8934     4
06085.0699     4
06088.4432     4
06104.9115     4
06106.4595     4
06107.7761     4
06110.5300     4
06111.4800     4
06110.6626     4
06110.5329     4
06110.2025     4
06108.4996     4
06108.0000     4
06108.3400     4
06108.2500     4
06109.0600     4
06109.8400     4
06109.9996     4
06122.5129     4
06127.3584     4
06128.2512     4
06128.9991     4
06130.2144     4
06133.8100     4
06136.5600     4
06137.9400     4
06138.9560     4
06143.7500     4
06148.7057     4
06169.9730     4
06172.8865     4
06174.8245     4
06177.0690     4
06178.5475     4
06178.1265     4
06177.6067     4
06177.4618     4
06177.3922     4
06181.1883     4
06196.2500     4
06197.0701     4
06203.6649     4
06209.7500     4
06220.3734     4
06225.3023     4
06230.8904     4
06247.2800     4
06262.5200     4
06274.0500     4
06284.0200     4
06289.9200     4
06297.6300     4
06303.4600     4
06311.3132     4

ИИЦЦЕЕ      ЈЈ

регулаци

4858433.8300   
4858433.8049   
4858432.5049   
4858431.1913   
858418.2213    
858410.8280    
858403.3848    
858392.9635    

4858383.8544   
4858374.7748   
4858361.2701   
4858356.6253   
4858352.0465   
4858343.8900   
4858333.5500 
4858318.2500   
4858301.5158   
4858267.6491   
4858266.1539   
4858265.2558   
4858260.5800   
4858256.1500   
4858247.7200   
4858241.3325   
4858233.8213   
4858226.7661   
4858198.5281   
4858195.6186   
4858192.5972   
4858189.7500   
4858182.9100 
4858176.8249   
4858173.9101   
4858171.0111    
4858159.5927   
4858159.5100   
4858153.9800   
4858150.3900 
4858147.7000   
4858143.8900   
4858143.9181   
4858105.3487   
4858092.6205   
4858090.1060   
4858087.5448   
4858083.0051   
4858076.1000   
4858070.8200   
4858066.7300   
4858064.0904   
4858049.7100   
4858039.7987   
4858009.3424   
4858004.2334   
4857998.6806   
4857989.6812   
4857979.8209   
4857969.8594   
4857966.1117   
4857964.5345   
4857962.9522   
4857941.9425   
4857927.7600   
4857916.1550   
4857906.8785   
4857897.2600   
4857879.5095   
4857871.8470   
4857864.6512   
4857848.0000 
4857836.9400   
4857830.3500   
4857825.9600   
4857823.5100   
4857824.8600   
4857824.1600   
4857822.3537   

ПП•  ДДИИРРЕЕКК

ије „Ужиц

  
   
   
  
  
  
  
 
    
  
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
  
   
   
   

   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
   
   
   
  
   

   
   
   
   
   
   
   

ККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА

це- центр

Г388
Г389
Г390
Г391
Г392
Г393
Г394
Г395
Г396
Г397
Г398
Г399
Г400
Г401
Г402
Г403
Г404
Г405
Г406
Г407
Г408
Г409
Г410
Г411
Г412
Г413
Г414
Г415
Г416
Г417
Г418
Г419
Г420
Г421
Г422
Г423
Г424
Г425
Г426
Г427
Г428
Г429
Г430
Г431
Г432
Г433
Г434
Г435
Г436
Г437
Г438
Г439
Г440
Г441
Г442
Г443
Г444
Г445
Г446
Г447
Г448
Г449
Г450
Г451
Г452
Г453
Г454
Г455
Г456
Г457
Г458
Г459
Г460
Г461
Г462
Г463
Г464

АА  ИИЗЗГГРРААДД

рални део

 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 74064
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406
 7406

ДДЊЊУУ  • УУЖЖИИ

о“ I фаза

312.9545     485
313.3100     485
314.6773     485
316.8700     485
317.0100     485
320.1000     485
320.2100     485
323.7900     485
323.8400     485
327.6200     485
327.6400     485
338.4500     485
341.9300     485
347.2200     485
353.0029     485
357.6578     485
370.8088     485
371.6381     485
372.4914     485
375.4049     485
378.4926     485
405.5998     485
425.2167     485
431.4227     485
437.8601     485
450.6514     485
450.6799     485
456.7544     485
462.7666     485
463.2546     485
463.7421     485
469.4000     485
494.9090     485
524.8995     485
531.1778     485
537.6778     485
568.2958     485
589.0135     485
609.0234     485
659.0084     485
669.9648     485
676.4000     485
684.8700     485
692.1400     485
696.4500     485
701.8800     485
704.0400     485
711.4700     485
719.5700     485
726.9800     485
736.3900     485
737.9121     485
741.5000     485
743.3400     485
749.8500     485
766.8300     485
771.0700     485
775.0100     485
790.7400     485
798.2600     485
804.4800     485
811.4500     485
818.4600     485
820.3400     485
832.0300     485
845.9692     485
843.6673     485
843.4616     485
842.6213     485
842.4415     485
842.6765     485
843.0793     485
844.0657     485
846.5796     485
847.9395     485
845.7658     485
844.4379     485

ИИЦЦЕЕ  

а             8

57822.8532     
57822.7800     
57823.9202     
57823.6600    
57824.0700     
57823.1600     
57823.5400     
57822.6100    
57822.8100     
57822.1300     
57822.2600     
57820.0500     
57818.5200 
57816.7700     
57812.9297     
57810.1401     
57801.8754   
57801.3275     
57800.8179     
57799.2299     
57798.0148     
57789.2463     
57781.0757      
57778.9851     
57777.7823     
57776.3096     
57776.5579    
57775.6753    
57774.4380     
57774.3213     
57774.2022     
57772.1700     
57763.2711     
57749.9993     
57748.2970     
57748.5504     
57754.4649     
57755.2711     
57749.8419     
57727.7074     
57722.8557     
57720.1200     
57716.1500  
57712.3900    
57709.4000     
57705.0500     
57703.0100     
57695.1700     
57683.9300     
57673.4700    
57667.4700      
57666.4463     
57664.4000     
57663.4100     
57663.4600     
57665.0900     
57665.3600     
57666.4300     
57667.3600    
57667.9800     
57669.0700    
57669.9100     
57670.7700     
57671.2500   
57674.2900     
57677.7296    
57722.5375     
57726.5404     
57742.8964     
57748.6728     
57761.4755     
57774.2739     
57781.3620     
57788.0623     
57790.7444     
57810.8843     
57812.5453     
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П

Г465 
Г466 
Г467 
Г468 
Г469 
Г470 
Г471 
Г472 
 

 
У случ
 

Површ
јавних 
За пов

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Површ
 

 
улице : 

Ул.Ужичке
Ул. Свето
Ул. краља
Ул. Стева
Ул. Ужичк
Ул. Устани
Ул. Вука К
Ул. Херце
Ул. Крцун
Ул. Курла
Ул. Д. Туц

Ул. Страх
Ул. Росуљ
Ул. Београ
Ул. Студе
Ул. Церск
Ул. Јакши
Ул. Војвод
Ул. Мариј
Ул. Видов
Ул. Топли
Ул. Друге 
Ул. Југ Бо
Ул. Војвод
Ул. Досит
Ул. Вишег
Ул. Метох
Ул. Косов
Ул. Љубе 
Јавни пар
 
Јавна гар
саобраћај
 
 
Објекти ја
Дом учени
Дечији врт
Народно П
Антитурбе
Центар за
Основна ш
Дом здрав
Ужичка Ги

 ГГ  РР  

План гене

 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740
 740

чају неслагањ

1.2.2. ПО
 

ине јавне на
површина, за
ршине јавне 
површине п
површине и
отворени гр
самосталне
површине и
површине и
 

ине  јавних  н

• 

е републике   
озара  Маркови
а Петра првог 
ана Синђелића 
ке републике 
ичка   
Караџића  
еговачка  
ова   
гина   
цовића 

хињића бана 
ље  
адска  
еничка  
ка  
ићева  
де Путника 
е Маге Магази
вданска  
чка  
пролетерске б

огданова  
де Маслаћа 
тејева  
градска  
хијска  
ска  
Стојановића 

ркинг  
  
ажa  
јне површине 
  

авне намене : 
икa средњих ш
тић „Бамби“ 
Позориште 
екулозни диспа
а мајку и дете 
школа „Нада М
вља  
имназија  

АА  ДД     УУЖЖИИ

ералне р

06843.2748     4
06842.2257     4
06842.4392     4
06827.0530     4
06820.1876     4
06810.1091     4
06807.4447     4
06806.8321     4

ња  ових под

ОВРШИНЕ  ЈА

амене јесте п
а које је пред
намене одређ
постојећих  и 
и објекти  јав
радски просто
е зелене повр
и објекти  за с
и објекти  ком

намена одређ

СПИСАК ПА

 к
ћа  к

 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к

к
1

 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к

новић к
 к
 к

бригаде к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 к
 9
 к
 к
 д

школа  
  
  

анзер  
  

Матић“  
  
  

ИИЦЦЕЕ      ЈЈ

регулаци

4857814.1108   
4857815.7549   
4857815.8849   
4857841.9928   
4857853.9440   
4857872.5579   
4857876.8535   
4857877.7775   

датака са гра

АВНЕ НАМЕН

простор одре
виђено утврђ
ђене су :  
планираних 
них служби,
ори, 
ршине, 
спорт и рекре
муналне инфр

ђене су  регул

АРЦЕЛА ПОСТ

к.п. 12060/1  
к.п. 12059/1 
к.п. 12064/2 и 1
к.п. 6399 
к.п.6438- део 
к.п.6437 
к.п.6638/2 и 663
к.п.6641/2 и 664
к.п.6549/1 и 654
к.п.12061 
к.п.12062/5, 12
12062/4 
к.п.12063 
к.п. 8310/2 и 56
к.п.5263 
к.п. 5789/1 
к.п.5200 и 5846
к.п.5680 и 5897
к.п.5219 
к.п.5136/3 и 513
к.п.12065/1 
к.п.5183 
к.п.5846/1 
к.п.12068/1- де
к.п.5905 
к.п.5954 и 8374
к.п.8337 
к.п.5136/2 
к.п.5081/1 
к.п.5071 
к.п. 5190/3, 838
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к.п.45
к.п.45
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38/1 
41/1 
49/2 
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588 
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Ул. Хаџи М
Ул. Курсул
Ул. Неранџ
Ул. П. М. Ђ
Ул. Слануш
Ул. Војводе
Ул. Жичка
Ул. Немањ

Ул. трг Све
Ул. Обилић
Ул. Петра Ћ

Ул. Дечанс
Ул. Вуколе
Ул. Момчи
Ул. Липа 
Ул. Љубиш
Ул. Железн
Ул. Ристе Т
Ул. Доварје
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Ул. Димитр
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.п.9034 
.п.9004 
.п.9349 
.п.12077/1 и 12
.п.9444 
.п.9816 
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трафоста
котларниц
гас МРС 
пијаца 
поток 
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катастар
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1.2.3. ПОВ
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не инфрастру

1.3. ОПШТА
  

1.3.1. 
  

се може град
рских  парцел
у складу са З
евинској парц
ункционалну 
а више објек
ије, уз услов д
ћи објекти који

• пост
неоп
хори

• пост
пост
макс
и пра

• до р
изгра

АА  ДД     УУЖЖИИ
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а   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ори (тргови, скв
5126/2, 5159/2
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5/2, 9145/3, 914

НИРАНЕ ПОВР
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к.п.92
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к.п.91
к.п.91
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к.п. 93
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к.п.95
к.п.48
к.п.65
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к.п.89
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81, 9086/1, 908
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РШИНЕ И ОБЈЕ
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ОСТАЛЕ НАМ
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А  ГРАЂЕЊА

СТИЧКА  ПРА
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вају услове де
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ржаји у циљ
гулације, а ма
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складу са пр
ГП, при чему д
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планских ре
могу  се  ада

ПП•  ДДИИРРЕЕКК
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175 
067 
356 
107/2 
087/3 
208 
200/1 
184 
180 
575/1, 9574/1 и
395/2, 9395/4, 9
 9818, 9819, 98

817/1, 9817/2 и 
577 
82, 5073, 5882, 
588/5, 9209/2 и 
454/4 и 8496/8
983 
969/1, 8975, 921
377 
ничке блок. пов
1, 5192, 5846/3
86/2, 9091/1, 90
9135, 9188, 91

ЕКТИ  ЈАВНИХ

ловљене   с

ршине јавне
). Планом је 
ације,  у сл
а остале нам

МЕНЕ 

грађено и зем
намене.  
тор на коме 
тности, секу
ти-гараже и 
њење и оста
ите, културе

А  

АВИЛА  ЗА  И

ђевинској пар
ра да пре изд
зградњи. 
а или више о
ничко коришћ
сани парамет
објеката на па
ефинисане П
РГП већа од
љу функцио
аксимално 30
БРГП мања 
равилима хор
дограђени де

ешења, посто
аптирати, реко

ККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА

е- центра

Зграда јед
Народни м
Дечији дис
ЕПС 
Радишиће
Регионалн
Националн
Ватрогасни

и 9315/3 
9423, 9438, 943
820, 9822, 6540
9823 

6505/1-део, 65
9374/2 

15/9, 9217, 922

вршине) : 
, 5880, 6527,65
091/2, 9091/4, 
89, 9202/1, 920

Х НАМЕНА 

су   планира

 намене је 
дата могућно
лучају да ре
мене, парцел

мљиште наме

су заступље
ундарна прод
станице за 
лих  услова,
е и уметност

ИЗГРАДЊУ О

рцели. Грађев
давања употр

објеката, под 
ћење парцел
три за блок ил
арцели износ
ланом, могу с
д максималн
онисања обј
0 m², 
од максима
ризонталне р
ео објекта мо

ојећи објекти
онструисати и

ИИЗЗГГРРААДДЊЊ

ални део“

иница лок. сам
музеј 
спанзер стари  

в пролаз 
а  привредна к
на служба за за
и дом 

39, 9427/4,   
0/2, 6417, 1481 

581, 6588/12,  3

26,12050/1,1205

540/1, 6575/2, 6
9091/5, 9092/1

03, 9326/1, 932

аном  намено

 обавезујућа
ост корекције
егулационе л
лација и пре

ењено за изгр

не, као прете
дукција, пов
снабдевање
и објеката ја

ти, спорта, ј

ОБЈЕКАТА  

винску парцел
ребне дозволе

условом да 
ле. Ако је на
ли парцелу, п
си мин. 1/4 h в
се доградити
не прописане
јекта, у скл

алне прописа
регулације, м
ра поштовати

и предвиђен
или  доградит

ЊЊУУ  • УУЖЖИИ
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                  к.п.9
  
  

комора  
апошљавање 

  

 

382/2, 9440 и 95

50/4 и 12053/1 

6582, 6588/2, 8
, 9093/1, 9093
6/3, 9335/1 и 94

ом, као и по

а  и  дефин
е регулациони
линије разгра
парцелација 

радњу објека

ежне намене
вршине на т
е горивом. 
авнe  наменe
авне гараже

лу може чин
е изврши спа

објекти пред
а парцели пл
правила хори
вишег објекта
и: 
е, могу се д
ладу са пр

ане за блок
могу се догр
и прописана у

и за уклања
ти. макс. 30 m

ИИЦЦЕЕ  
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к.п.835
к.п.932

9090/2 и 9090/3
к.п.903
к.п.120
к.п.931
к.п.938
к.п.896

578  

8237, 8238, 
3/2, 9093/3, 
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остојећим 

нисана је 
их линија 
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се може 

ата, а које 

е, градске 
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На овим 

e (објекти 
е, објекти 

ити више 
ајање тих 

дстављају 
ланирана 
изонталне 
а.  

доградити 
равилима 

к, а нису 
адити до 
удаљења 

ање због 
m². 

0 

56 
25/1 
3 
35 
062/2 
18/1 
89 
67
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У блоков
(гараже, 
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ХОРИЗО

обрађен

регулац
предвиђе

парцеле 
случајев
премера
се План
тачака р
кроз изр
планских

парцеле 
на подло
линије 2
локацијс
докумена

тачака. 
дозвоље
овереног
урбанист
одступањ
грађеви
односу н
регулаци

дефинис
тачке ГЛ
координа
катастар
за спров

која пред
2 само у
подлогам
линије 1
локацијс
докумена

преломн
тачне ко
могу  се 
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дозвоље

претходн
се може
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координа
катастар
за спров

(или прв
Дозвоље

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

вима који су у
шупе...). 
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- за грађевин
- за парцеле
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ОНТАЛНА РЕГ
габарит обје
им зидовима
основни габ
циона лини
ених за друге
регулациона
која је ујед

има, постоје 
а  и  података
 израђује на
регулационе л
раду локациј
х докумената
регулациона
или делом х
огама са нео
2 се могу у
ских услова 
ата, у складу 
регулациона
У случајевим
ено је , кроз и
г катастарск
тичко-техничк
њима у посту
инска линиј
на регулацио
ионе линије. 
грађевинска
сане координ
Л 3. Обзиром
ате преломни
рског плана, а
ођење планс
грађевинска
дставља пост
у случају кад
ма са неове
1 се могу у
ских услова 
ата, у складу 
грађевинска
их тачака. О
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кориговати н
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, без кровних
барит објекта
ија - јесте л
е јавне и оста
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ја: линија до
ну линију и д
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одацима, тач
овереног топ
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регулациона 
ачке условљ
а, кориговати
а кроз изр
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њима у поступ
грађевинска 
ђује на подло
ске линије 3 ,
афско-катаст
умената за с
ДКП-а. 
линија непо
тирања и про
дозвола за г
подлогама са
није 4 се могу
услова или к
са дозвољен
линија до које
ана је удаље
а на простору

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ољена изград

е повећање у
д 10 ари -за 10
а: 12,13,14,15

у кога се мо

кта без испад
вршину одре

ја се поклап
габарита п

а  детаљних 
тављају  факт
фским подаци
ву овереног т
истичко-техни
ма у поступку 
ја се поклап
тојећих објека
чне координа
пографско-кат
ничких докум
пку израде ДК
линија дефи
ене положај
и регулациону
раду локаци
нских докум

ње габарита о
тама или уда

се поклапа са
лучају када  
са неоверени
у успоставити
кроз израду ур
ним одступањ
се поклапа с
 дефинисане

 тачке ГЛ 3. 
не координат
пографско-кат
ничких докум
пку израде ДК
линија која

огама са нео
 које су уједн
тарског плана
спровођење п

кретног култ
оглашења и п
градњу, а на 
а неоверени
у успоставити
кроз израду ур
ним одступањ
е је дозвоље
еношћу од 
у до грађевин

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

дња помоћних

урбанистичко
0%, 
5,19,23,24,25,

оже уписати 

да.  
ђене јавне н

па са делом 
постојећих об
тачака из Ди
тичко стање н
има, тачне ко
топографско-
ичких докуме
израде ДКП-
па са делом 
ата. Обзиром
ате преломни
тастарског п
мената за с
КП-а.  
инисана коор
ем регулаци
у линиу 3 у с
ијских услов
ената, у скл

објекта. Одре
љењем од о

а постојећим
 уједно пред
им топографс
и на основу о
рбанистичко-
њима у поступ
са границом 
е координате
Обзиром да
те преломних
тастарског п
мената за с
КП-а. 
а је дефин
овереним топ
но и преломн
а, а кроз израд
планских док

турног добра
проглашена к
основу дета
м топографс
и на основу о
рбанистичко-
њима у поступ
ено грађење о
ГЛ 1,2 или3
нске линије 1

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза       

х објеката на

ог  параметар

,28,29,35,36,3

објекат (са 

намене од п

границе кат
бјеката. У п
игиталног ката
на терену. Об
оординате пр
-катастарског
ената за спр
а. 
границе кат

м да се План
их тачака регу
лана, а кро
спровођење 

рдинатама пр
ионе линије 
кладу са под
ва или кроз
ладу са доз

еђује положај 
осовине, коло

м објектом. П
дстављају и п
ским подацим
овереног топо
-техничких до
пку израде ДК
катастарске 

е преломних т
а се План изр
х тачака гра
лана, а кро
спровођење 

нисана коорд
ографским п
е тачке ГЛ 1 
ду локацијски
кумената, у с

а: добра која
културна доб
аљних услова
ским подацим
овереног топо
-техничких до
пку израде ДК
објекта на ни

3, или коорд
,2 или 3, под
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а парцели 

а „Ии“: 

37,38 - за 

финално 

површина 

тастарске 
појединим 
астарског 
бзиром да 
реломних 
г плана, а 
ровођење 

тастарске 
 израђује 
улационе 
оз израду 
планских 

реломних 
1 или 2, 
дацима из 
з израду 
звољеним 

објекта у 
овоза или  

ланом су  
преломне 
ма, тачне 
ографско-
окумената 
КП-а. 
парцеле, 
тачака ГЛ 
рађује на 
ађевинске 
оз израду 
планских 

динатама 
одацима, 
или ГЛ 2, 
их услова 
складу са 

а уживају 
ра,а  која 
а Службе 
ма, тачне 
ографско-
окумената 
КП-а. 
ивоу прве 
динатама. 
д условом 



 
 
 
 

 
План 

да се њ
објекат и

надземн
линију.  П

Грађевин
које их д
дате у о
намене, 
правила
етажа - ј
за обрач

изнад ње

на КОма

или тава

кровне к
коте фи
проветра
баџама. 

конструк
може им
минимал
На таван

не може 
изграђен

свих над
зидова (
урачунав

Прилико

замишљ

површин

планира
проценти
Објекат  
границу 
грађевин
''лепе'' (у
''лепе''); 
правила 
последњ
У случај
графичко
објеката
дограђен

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

иховом изгра
итд. 
грађевинска
е етаже објек
Планом нису 
 
нске линије н
деле од саобр
односу на ре
а нису анал

. 
есте било кој
чун висине об

- за ст
- за по
- изуз

макс
приз

- за ст
- за по

надземна ет
ега; 
приземље (П
кс.; 
спрат - је ни
ана; 
поткровље (
конструкције о
нално обрађ
авање поткро

таван - је п
кције, без наз
мати отворе н
лног осветље
ну није допуш
галерија (Г) 
сматрати ни

ности. 
бруто разви
дземних етаж
са облогама,
ва, према зак

- брут
- само

етаж
ом обрачуна и
гаража - ако 
површина ба
површина п
ену хоризонт
индекс изгр
не изграђеног
индекс заузе
ног објекта 
има; 
може бити сл
суседних гр

нске линије г
удаљене за 
двојни објека
за слободно

њи објекат у н
ју нове изгра
ом прилогу б
, уколико је 
ног дела обје

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

адњом не сп

а линија 6: 
кта уколико с
аналитички д

на површинам
раћајних повр
егулационе ко
литички деф

ји ниво у обје
бјекта износе:
тамбене етаж
ословне етаж
зетно, прилик
с. чиста  спр
земља износи
тамбене етаж
ословне етаж
тажа објекта 

П) - је прва н

во у згради к

(Пк) - је заврш
објекта, са н
ђеног пода п
овља могуће 

простор у об
зитка, без на
а забатном з
ења. Површин
штено извођењ

- је ниво у ок
ти претворит

ијена грађеви
жа објекта, м
 парапетима 
кључку из Изв
то грађевинск
о прва етажа
же, ако је укоп
индекса изгра
није дефинис
азена, стаклен
од објектом 
талну раван т
рађености п
г или планира
етости парце
(површине 

лободностоје
рађевинских 
габарита обје
половину ш
ат - је  објека
остојећи обје
изу. 
адње на пар
бр.6 - урбанис
Планом ом
кта мора бит

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

речава несм

 линија до 
се  граде као 
дефинисане Г

ма објеката  ј
ршина и  деф
оје их  раздв
финисане, од

екту. Максима
: 
же -  3.10 m; 
же -  4.00 m; 
ком обезбеђе
ратна висина
и 4.50 m; 
же са нивоом 
же са нивоом 
- (за обрачун

надземна етаж

који се налази

шна етажа у о
азитком на о
поткровне ет
је остварити

бјекту испод
амене, са мин
иду или у кос
на свих отвор
ње баџа, бал
квиру етаже у
ти у етажу, ал

инска површ
мерених у ни
и оградама)

вештаја Коми
ка површина 
а испод призе
пана својим в
ађености ''Ии'
сана као надз
ника и зимски
- је површин

терена; 
парцеле ''Ии
аног објекта и
еле ''Из'' - јес
под објектом

ећи - објекат ч
парцела; обј
екта поклапа
ирине дилат
ат, који се мо
кат или на д

рцели обавез
стичка регула
огућена догр
и у складу са

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

етана пешач

које је дозв
повучене ета
ГЛ6.  

јавне намене
финисане су у
вајају од  по
ређују се на

алне спратне

ења колског 
а етаже (од г

галерије - 5.2
галерије - 5.8
н коефицијент

жа у објекту, 

и изнад приз

објекту, изнад
ободним зидо
таже, до тач
и косим и ве

д косе кровн
нималним от
сини крова, а
ра не сме бит
кона и лођа.
у којој је засту
ли се њена по

шина објекта
ивоу подова 
). Приликом о
сије за плано
галерије; 
емља, у  то 5
волуменом ма
''  у БРГП не у
земна етажа;
их башти, у о
на одређена х

и'' - јесте од
и укупне повр
сте однос габ
м) и укупне 

чије грађевин
јекат  у  ни
ају са бочним
тације од боч
оже градити: 
ве грађевинс

зно је поста
ација. Ово пр
радња објека
а правилима и

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ка комуникац

вољено грађ
аже у односу 

е одређене су
у графичком 
овршина пред
а основу опш

 висине етаж

приступа и
готовог пода 

20 m; 
80 m. 
та изграђенос

са КП (кота п

емља, а испо

д међуспратн
овима, до ма
чке прелома 
ертикалним кр

не конструкци
творима за ос
али само за п
ти већа од 3.

упљено стано
овршина укљ

а (БРГП за об
свих делова
обрачуна инд
ове, и: 

50% од бруто
ање од 50%.
урачунава се
 
квиру парцел
хоризонтално

днос (количн
ршине грађев
барита хоризо
површине г

нске линије га
изу -  двојно
м границама
чне границе 
на једној гра
ске парцеле -

вљање објек
равило се при
ата.  Хоризо
из Плана. 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ција, кретање

ђење послед
на раван фа

у у односу на
прилогу бр. 6
двиђених за 
штих правила

же (од готовог 

нтервентних 
до финално

сти ''Ии''): је п

пода приземљ

од кровне кон

е конструкциј
аксимума од 
кровне коси

ровним прозо

ије, а изнад
светљење и 
потребе неопх
.0 m2, на 100

овање или по
ључује прилик

брачун ''Ии'') -
а објекта - с
декса изграђе

о развијене г

: 

ла породично
ом пројекцијо

ник) бруто р
инске парцел
онталне прој
грађевинске 

абарита не до
о узидани о
 парцеле ка
парцеле ка 

ађевинској па
- примењују 

кта на грађе
имењује и за
онтална и ве

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

е, прилази и 

дње (или по
асаде или гра

а  регулацион
6. Грађевинск
друге јавне 
а из Плана 

пода до гото

возила кроз
о обрађеног п

приземље и с

ља) ±1.20 m, 

нструкције, по

је последњег
1.60 m, рачун
ине. Осветљ
орима, као и

д задње међ
проветравањ
ходног вентил
 m2 површин

ословање. Гал
ком рачунања

- јесте збир п
пољне мере
ености ''Ии'' у

рађевинске п

ог становања.
ом габарита о

азвијене гра
ле; 
екције изграђ
парцеле, из

одирују бочне
објекат чије 
 суседима за
суседима за

арцели - прим
се правила з

евинске лини
а доградњу по
ертикална ре
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 улази у 

следњих) 
ађевинску 

не линије 
ке линије,  
и остале 
и других 

овог пода) 

з објекат, 
плафона) 

све етаже 

у односу 

откровља 

г спрата и 
најући од 

љавање и 
 кровним 

ђуспратне 
ње. Таван 
лирања и 
е тавана. 

лерија се 
а индекса 

површина 
 ободних 
у БТГП се  

површине 

 
објекта на 

ађевинске 

ђеног или 
зражен у 

е и задњу 
се бочне 
а које се 
а које се 
мењују се 
за први и 

ије према 
остојећих 
егулација 



 
 
 
 

 
План 

Прописа
уписати 
наспрам
пословно

- 
- 

- 
- 

Минимал
је дозвољ

ако 
међи
зајед

 
ВЕРТИКА
 

обрађен

косим кр
грађевин
сложене
који се 
објаката
Висина  
између р
линијама
објекта и
налази н
растојањ
регулаци
Висина 
спратови
етажи н
грађевин
уличном 
максима
18m), на
омогућав
изгради
 

 
Основна
представ
грађевин
планира
У складу
сагласно
коригов
случају д

На парце
добра и 
осталих 

Регулаци
вртића  

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ана растојања
објекат) до г
не фасаде о
ог простора и
растојање га
растојање га
Отвори на 
објекта: 
од бочних гра
од бочног сус
лна удаљено
љен у случају
објекат на с
и од прописа
дничкој бочно

АЛНА РЕГУЛ

кота објекта
и терен  може
-кота објекта
терена; 
-кота објекта
терена.  
- средња кот
Комисије за п
За веће обје
висина обје
ровом), однос
не надвисује 
е структуре, 
граде на стр
а који имају р
новопланира
регулационих
а: однос изм
износи : 1:1.5 
на углу блока
ња између р
ионим линија
објекта мож
и) повуку  на
е прелази п
нских линија 
фронту гра

ално 15m, тј. 5
а  удаљење
ва реализаци
ти искључив

1.3.2. УСЛ

а парцелациј
вља поделу 
нских парцел
ној мрежи ре
у са функцио
ости надлеж
ваних регула
да  раздвајају
елама на кој
 добрa  којa у
и уз услове  и

ионе  линије 
„Полетарац“

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

а се односе н
границе међе
објеката нема
и  заједничке 
барита објект
барита објект
наспрамним

аница парцел
седног објект
ст мора  се п
у: 
суседној парц
аних  удаље
ој граници од 

ЛАЦИЈА  

а  КО - је тачка
е бити денив
а  КОмин. - је 

а  КОмаx. - је

та објекта –ср
планове; 
екте и сложе
кта - је расто
сно до најви
слеме крова,
средња кота
рмом терену
различите ви
аних објеката 
х линија или
еђу растојањ
у граници гр
а, висине дел
регулационих 
ма,  чији фро

же бити већа 
а грађевинску
прописан одн
у случају да 
адског центра
5 надземних 
 које  обезб
ију објекта  по
во плитак ко

ОВИ  ЗА ПОС

ја, која је 
грађевинск

ла спроводи
гулационих л
оналном орга
жних институ
ационих  лин
у површину од
има се нала
уживаjу претх
и сагласности

 дефинишу 
“ , чије су р

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

а удаљења о
е  или  габари
ају отворе  (
просторије у 
та од бочних 
та од бочног 
м фасадама 

ле: 
та: 
поштовати бе

цели нема от
ења, дозвољ
прописаног р

а пресека фа
елисан макси
најнижа тачка

е највиша та

редња вредн

не структуре
ојање од сред
ше тачке ве
, висина грађ
а објекта  (и 
у , средња к
исине  венац
у уличним ф

и грађевинск
ња грађевинс
адског центр
лова  објекта
линија или

онт формирају
(али не већа
у линију 6 , п
нос између
се не поклап
а, у коме је
етажа. Повла
беђује миним
оштујући  про
ос кров. 

СТОЈЕЋЕ И Н

приказана 
ког земљишт
и се кроз и
линија и прав
анизацијом пл
уција, Плано
нија  кроз изр
дређене  јавн
зе јавни обје
ходну заштит
и надлежног З

планиране  п
регулационе 

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

од габарита о
ита суседних
или  имају от
вишепороди
граница парц
суседног обје
објеката су

 
 

ез обзира на с

творе на боч
љено је објек
растојања. 

асадне равни
имално ± 1.20
а пресека фа

ачка пресека 

ост између К

е кота објект
дње коте обје
нца објекта 
евине се мер
висина обје

кота (и висин
ца или слеме
фронтовима: и
их линија у 
ских линија н
а и  1:1 ван г
а  се усклађу
и грађевинск
у. 
а од максима
под условом 
висине објек
пју са регула
 растојање 
ачењем следе
мално растој
описани одно

НОВОФОРМИ

на графичк
та на површ
израду проје
илима из ово
ланираних ја
ом је дата 
раду  Пројека
не намене од
екти који су  
ту, парцелаци
Завода за заш

површине јав
линије нане

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

бјекта (геоме
х објеката. Уд
творе на помо
чном објекту
целе: 
екта: 
у дозвољен

сагласност вл

ној фасади и
ат поставити

 објекта и фи
0 m у односу 
асадне равни 

фасадне ра

КОмин и КО м

та се утврђуј
екта до најви
(код објеката
ри до највише
екта), се утвр
на), може се
ена. 
износи макси
случају да с

наспрамних о
ранице градс
ују са дефин
их линија у 

лне прописан
да  растојањ
кта и  расто
ционим лини
између грађе
еће, шесте на
јање грађеви
ос од  1:1.5). И

ИРАНЕ ГРАЂ

ом прилогу 
шине јавне 
еката парцел
ог Плана. 
авних објекат
могућност з
ата преперце
 површина пр
проглашени 
ија и препарц
штиту спомен

вних намена.
ете само на 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

етријско тело 
даљеност  об
оћним просто
), износи: 

0 m или м
0 m или м

и, под услов

мин. 1/6 в
мин. 1/4 в

ласника сусед

и постављен
и ближе сусе

инално обрађ
на коту терен
објекта и фи

вни објекта и

маx, према за

је за сваку це
ше тачке сле
а са равним 
е тачке тог зи
рђује за свак
е одређивати

мално 1 или 
се не поклап
објеката улич
ског центра. У
исаним одно
случају да 

не  за блок), 
ње грађевинс
ојања  регул
ијама. На при
евинских лин
адземне етаж
инских линиј
Изнад повуч

ЂЕВИНСКЕ ПА

бр.5-урбани
и остале 

лације и пр

та и захтева 
за  успоста
елације и пар
редвиђених з
за културна 
целација се м
ника културе.

 Изузетак  п
основу стањ

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

у оквиру кога
бјекта, под усл
оријама стамб

мин. 2.5 m 
мин. 4.0 m 
вом да је уд

висине објект
висине вишег
дног објекта. 

 је ближе за
едном, али н

ђеног терена. 
на пре изград
инално  обрађ

и финално о

акључку из И

елину; 
емена (код об
кровом). Уко
да. За веће о
ку целину. За
и за посебне

1.5 ширину р
пају са регул
чног фронта 
У случају да с
сом између  
се не покл

уколико се сп
ских  линија 
лационих ли
имер: висина 
нија 10m, мо
же (висина об
а на тој ета
ченог спрата

АРЦЕЛЕ 

истичка пар
намене. Фо

репарцелације

Града, а уз 
ављање нов
рцелације, ал
за друге јавне
добра, евид

може спровест
 

редставља  
ња из ДКП-а
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а се може 
ловом да  
беног или 

даљеност 

та 
г објекта 
Изузетак  

аједничкој 
не ближе 

Финално 
дње; 
ђеног 

обрађеног 

Извештаја 

бјеката са 
олико зид 
објекте и 
а објекте 
е делове 

растојања 
лационим 
и висине 
се објекат 

 ширине 
лапају са 

прат (или 
на свакој 
инија или 
објекта у 
оже бити 
бјекта око 
ажи 12m, 
а може се 

целација, 
ормирање 
е, према 

услове и 
вих или 
ли само у 
е намене.  
ентирана 
ти, поред 

комплекс  
. Измена 



 
 
 
 

 
План 

постојећ
катастар
Код изра
података
Плана, р
за остал

- 
Д

Површин
се кроз и
површин
На повр
уличном 
услов,  д
није  јавн
Постојећ
од 6m,  
адаптаци
укрупња
препарце
мин. 50%
објекта 
прописан
Парцеле
дела пар
парцела
У случаје
улице ил
парцеле 
непосред
Није доз
формира
изградња
буде мак
На пост
рационал
минимал

- 

- 

- 

- 

- 

На пост
вишепор
240 m2. О
 

 
Реализа
грађевин
саобраћа

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

е регулацио
рско-топограф
аде парцелац
а, а ради ускл
регулационе л
е намене се у
У појединим 
Дигиталног 
фактичко с
топографск
за спровође
топографск
на новоформ
израду Проје
не. 
шинама за о
фронту  6m,
дозвољено је
на саобраћајн
ће грађевинск
не представ
ија постојећи
вања са сусе
елације и ств

% границе па
према прав
ним за  блок. 
е које реализ
рцеле мања 
ма. 
евима када ј
ли друге јав
ће се у циљ

дне погодбе (
звољено фор
ања парцела
а новог објек
кс. 2 надземн
тојећим  пар
лнију градњу
лна површина
стамбеног, ст
испуњења и 
стамбеног, с
градског цент
објекта из о
условима ал
за изграђене
директан изл
намене. Догр
гаражама, ос
и параметри 
за изграђене
мања од мин
тим случајев
тојећим грађ
родичног стам
Објекти jавне

1.3.3. УСЛ
И  П

ција плански
нске парцеле
ајницу.  

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

оне линије с
фском плану. 
ције и препа
лађивања са 
линије  које  
усклађују са п
случајевима
катастарск
стање на т
ки подаци,  т
ње планова-
ко-катастарс
миране  грађе
кта парцелац

остале намен
, и мора имат
е препарцела
ница), миним
ке парцеле,  
вљају парцел
их објеката. 
едним парце
варања могућ
арцеле насла
вилима верт

зацијом план
од минималн

е планским р
не намене, 
љу реализац
(у складу са З
рмирање гра
а у процесу е
кта или адап
е етаже,  уз п
рцелама већ
у већих објек
а новоформи
тамбено-посл
осталих усло
стамбено-посл
тра 300m2, п
области обра
и не мања од
е приватне г
лаз на јавну
радња и пром
сим ако  им п
прописани за

е мање посло
нималне про
има није дозв
ђевинским п
мбеног, стамб
е намене  не м

ОВИ  И  НАЧ
ПРОСТОРА ЗА

их решења 
е, изградњом

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

спроводи се 

рцелације,  д
оригиналним
раздвајају  п
подацима из 
а постоје изв
ког премера и
терену. Обз
ачне координ
-пројекат па
ског плана. 
евинске парц
ције и препар

не: Грађевинс
ти приступ на
ацијом на  па
алне ширине
чија је површ
ле на којима 
За овакве п
лама ради ф
ћности за нов
ања на површ
тикалне и х

иране регула
не прописане

решењем нов
а која се пл
ције планира
Законом о пла
ађевинских п
експропријац
птација,  реко
поштовање пр
ћим од 150 
ката,подразум
ране грађеви
ловног, посло
ова, 
ловног за ви
од условом и
азовања, кул
д 300m2, 
араже: парце
у саобраћајни
мена намене 
овршина није
а блок, 
овне објекте: 
описане, под 
вољена догра
парцелама в
бено-пословн
могу се гради

ИН ОБЕЗБЕЂ
А ПАРКИРАЊ

подразумева
м паркинга и

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

кроз израд

дозвољена с
м подацима п
овршине одр
оверених  ка
весна одступ
и подацима и
зиром да с
нате прелом
арцелације 

еле  која пре
рцелације, ни

ска парцела 
а јавну саобр
арцелама за 
е за једносме
шина мање од
је могућа из

парцеле, укол
формирања п
ву изградњу.
шине за јавне
хоризонталне

ације постају 
е за одговара

ви објекат пл
ланским реше
аног решења 
анирању и из
парцела мањ
ије. На тај н
онструкција и
рописане хор
m2 је дозво
мева и укруп
инске парцеле
овног објекта 

ишепородичн
испуњења и о
лтуре, спорт

ела може би
ицу; у том сл
није дозвоље
е већа од 250

парцеле могу
условом да 
адња. 
ван границе 
ног и пословн
ити на постоје

ЂИВАЊА  ПР
ЊЕ ВОЗИЛА 

а и изградњ
или гаража, 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ду Плана де

су одступања
премера за ка
ређене јавне 
атастарско-то
пања  у коор
из  ситуацио
су за израд
них тачака с
или  препар

едставља пов
ије лимитиран

 је минимал
раћајницу. У с
остале наме
рни  3.5 m и д
д 150 m2 или
зградња. На 
лико је то м
парцеле у скл
Изузетак пре
е намене, и 
е регулације 

неусловне з
ајућу намену)

ланиран за гр
ењем пренам
додељивати

зградњи и Зак
њих површина
ачин  форми
и доградња п
ризонталне ре
ољена градњ
пњавање пос
е за изградњу
у граници гр

но становање
осталих услов
а, здравства

ити  површин
лучају није д
ена ни на пос
0 m2. У тим сл

у бити површ
има директа

градског ц
ног  објекта 
ећој парцели 

РИСТУПА  ПА

њу довољног
а у складу 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

етаљне регул

а од  датих а
атастарско ст
намене од по
пографских п
рдинатама  
них  планова
ду Плана ко
се успостављ
рцелације, а 

вршину јавне
на и зависи о

лне површине
случају да ни
ене формира
двосмерни пу
и чији је фрон
њима је мог
огуће, треба
ладу са прав
едстављају п
на којима је 
и урбанис

за грађење (
), могу се об

рађење на де
мењује у ост
и суседним п
коном о јавно
а од пропис
ираним парц
постојећег,  у
егулације. 
ња. Трансфо
стојећих парц
у: 
адског центр

е, пословног 
ва, 
а, забаве и 

не габарита, 
дозвољена д
стојећим парц
лучајевима  с

ине  габарита
н излаз на ја

центра дозво
на парцели 
мањој од 300

АРЦЕЛИ 

г броја парк
са условима

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

лације, на о

аналитичко-ге
тање. Код спр
овршина пред
планова: 
детаљних т
а,   који предс
оришћени н
љају  кроз  до
на основу 

е намене, и  р
од намене об

е 150 m2 и ш
ије испуњен п
ати парцелу п
ут  5.5 m. 
нт према ули
гућа реконст
а применити 
вилима парце
парцеле на  к
дозвољена и

стичким пара

површина пр
бјединити са 

елу постојеће
тале намене
парцелама н
ој својини). 
аних, осим у
елама, дозво
уз услов да с

ормација бло
цела, те се п

ра 250m2, под

објекта ван

сл. према п

под условом
доградња ни 
целама са из
се примењују

а постојећег о
авну саобраћ

ољава се 
минималне п

0m2. 

кинг места 
а прикључка 
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овереном 

еодетских 
ровођења 
двиђених 

тачака из 
стављају  
еоверени 
окумента 
овереног 

реализује  
бјекта или 

ширине у  
последњи 
пута (која 

ци  мањи 
рукција и 
поступак 
елације и 
којима  се 
изградња 
аметрима 

реосталог 
суседним 

е парцеле  
е, тај део 
на основу 

у случају 
ољава се 
спратност 

окова, уз 
прописује 

д условом 

н границе 

посебним 

м да има 
промена 
грађеним 
у правила 

објекта, а 
ћајницу. У 

изградња 
површине 

у оквиру 
на јавну 



 
 
 
 

 
План 

За све п
објекта и
простора
јавних га
Главни п
републик
случају 
места у о
Изградњ
намене. 
општим у
У случај
површин
постојећ
У изграђ
је обезбе
Дозвоље
паркирањ
објекту, и
 

 

 
• 

Постојећ
Карактер
недостат
просторн
Примарн
града ус
комуника
Унутраш
Демира и
Кроз Ужи

Пријепољ

Државна

 
У самом
већег од
возила, а
зони су 
угрожен 
Додатна 
обавља 

• 
Планира
из 2011.
2012.год

Прилико
нивелаци
треба да
великих 
елемент

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

планиране по
или парцеле,
а и једно пар
аража и парки
правци еваку
ке,  Н.Пашић
реализације 
оквиру парце
ња подземног 
Бруто површ
условима, ни
у нове изгра
не парцела ис
и број паркин
ђеним, постоје
едити  други  
ена је проме
ње. Могуће је
или делу обје

 
1.4. УРБАН

И ИЗГР

1.4.1. САО

Постојеће ста

ћа саобраћајн
ришу је велик
тка простора
ним ограниче
на улична мре
сложњава мо
ацију између 
њи саобраћа
и Николе Паш
ице пролазе Д
-I б реда бр
ље-Државна 
-I б реда 
а граница са Б
- II a реда бр
-II б реда бр
 граду постој
д дозвољеног
а на великом
велики, са 
услед мањка
непогодност
саобраћајниц
Планиране ак
ано саобраћа
, а коришћен
ине. Планира
-подизања ни
-побољшања
-повећања ук
-обезбеђивањ
-обезбеђивањ
ом планирањ
ионог плана 
а испуњавају
просторних о
и саобраћајн

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ословне,  пос
 према станд
ркинг или га
инг простора 
уације (извлач
ћа, М.М.Магаз
планираних 

еле (или објек
гаражног про
шина гаражно
ије дефинисан
адње на парц
спуњавају усл
нг места. 
ећим објекти
простор  за п
ена намене с
е, на парцела
екта, простор 

НИСТИЧКИ У
РАДЊУ ЗАС

ОБРАЋАЈНА  

ање 

на матрица ц
ки број улица
а за паркира
ењима подруч
ежа има кара
гућност изгра
различитих к
ајни прстен ф
шића. 
Државни путе
р.23(Појате-Кр
граница са Ц
бр.28 (Мал

Бих) 
.174 (Ужице-К
.339 (Јакаљ-Ј
ји велики бро
г, профили ул
м броју раскр
израженим д
а пешачких по
т је непостој
цама кроз цен
ктивности и ци
ајно решење у
ни су и подац
ано саобраћа
ивоа услуге с
а просторне о
купне мобилн
ња неопходни
ња простора 
ња саобраћај
према важе

у путни објект
ограничења и
ица нису у ск

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

словно-стамб
дарду - једно
ражно место
у складу са г
чења) станов
зиновић. На 
објеката оба
кта).  
остора је лим
ог простора 
на као наддзе
целама  коле
лове за градњ

ма, у случају
паркирање,  м
стамбеног, по
ама  које се 
за јавно гара

УСЛОВИ ЗА
СТУПЉЕНИ

ИНФРАСТРУ

ентралног де
а непотпуног 
ање, и друг
чја. 
актеристике н
адње веза, и
крајева града
формирају ули

еви: 
рушевац-Краљ
Црном Гором)
ли Зворник-

Каран-Косјери
Јелова Гора-У
ој раскрсница
лица на појед
рсница ограни
дефицитима 
овршина. 
јање адекват
нтар града. 
иљеви 
урађено је у 
ци из “Студиј
ајно решење ј
саобраћајне м
организације 
ности становн
их пешачких п
резервисаних
ница тежило
ћем  Правил
ти  и други е
и специфичн
кладу са важе

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ене и стамбе
о паркинг или
о  за 1 стамб
радском одлу
вништва у сл
парцелама у
авезно је обе

митирана сам
не улази у Б
емна етажа.
ективних  гар
њу), у планир

у потребе за п
мин. за исти б
ословног про
налазе у окв
ажирање. 

А УРЕЂЕЊЕ
Х  ГРАДСКИ

УКТУРА 

ела града Ужи
профила, на
их неповољн

неправилног п
интерних и сп
а и растеретил
ице: Омладин

љево-Прељи

-Љубовија-Ро

ић-Сеча Река
Ужице)  
а неповољне 
диним местим
ичена је прег
паркинг мес

тне обилазни

складу са Ге
је техничког 
је засновано 
мреже града,
саобраћајно-
ника, 
површина, 
х за паркирањ
о се задовољ
лнику о усло
елементи јав
е морфологи
ећим прописи

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ене објекте о
и гаражно ме
бену јединиц
уком која регу
учају ванред
у  уличним ф
езбедити дов

мо  грађевинс
БРГП за обра

ража у отвор
аном  објекту

променом на
број возила, у
остора  у по
виру површин

Е 
ИХ  ФУНКЦИ

ица је форми
агиба већих о
ности условљ

просторног м
пољашњих п
ли ужи цента
нска, Страхињ

на-Чачак-Пож

огачица-Косто

а-Варда-Јакаљ

геометрије. 
ма не омогућ
гледност. Зах
ста.У поједин

ице око град

енералним ур
регулисања 
са циљем: 

-транспортног

ње возила. 
љавању гран
овима које са
вног пута (“Сл
ије терена (ве
има. На тим д

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

обезбедити д
сто на 70.00 
у, (или учест
улише ову об
них ситуациј
ронтовима  о
вољан број п

ском линијом 
ачун „Ии“, по

реним блоков
у је потребно 

мене гаражно
у оквиру парц
стојећим обј
на осталих н

ИЈА  

ирана од насл
од дозвољени
љених конф

модела. Непов
рстенова, кој
ар града. 
њића бана, кр

жега-Ужице-Ч

ојевићи-Ужиц

љ-Костојевић

Поједине сао
ћавају безбед
хтеви за парк
ним зонама п

да, тако да с

рбанистичким
саобраћаја н

г система, 

ничних елем
а аспекта без
л. гласник РС
елике висинс
деоницама по

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

овољан број 
m²  БРГП  п
твовањем у 
бласт).  
а  чине улиц
ових саобраћ
паркинг или 

ка површини
од условом д

вима (под усл
обезбедити, 

ог простора, 
целе. 
ектима, у пр
амена, реали

леђене уличн
их, сужених т

фигурацијом т

вољан терен 
ји би омогућ

раља Петра I

Чајетина-Нова

це-Кнежевићи

ћи) 

обраћајнице с
дно мимоилаж
кирањем у це
пешачки сао

се теретни с

м планом град
на подручју У

мената ситуа
збедности са
С”, број 50/1
ске разлике), 
отребно је ог
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у оквиру 
пословног 
изградњи 

це Ужичке 
ћајница, у 
гаражних 

и за јавне 
да, према 

ловом да 
најмање,  

обавезно 

ростор за  
изовати у  

не мреже. 
тротоара, 
терена и 

по ободу 
или бржу 

I, Војводе 

а Варош-

и-Кремна-

су нагиба 
жење два 
ентралној 
браћај је 

саобраћај 

да Ужица 
Ужица” из 

ционог и 
аобраћаја 
1). Услед 
поједини 

граничити 



 
 
 
 

 
План 

дозвоље
будућнос
важећим
Све саоб
у кривин
су предл
техничко
Дате кот
решења.
У графи
планира
пројекто
Раскрсни
смањену
На криви
радијус х
обликова

Планира

Основну
- 
- 

- 
- 
- 

Споредн
- 
- 

Планира
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Од већи
раскрсни

спољни 

Улице Д
саобраћа
Планира

Површин
резервис
саобраћа

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ену брзину, у 
сти обезбеде
м прописима. 
браћајнице су
ама мањих р
лози и при и
ог решења, уз
те саобраћајн
. 
ичком прило
них саобраћа
вања у циљу 
ица улица Ма
у унутрашњу 
ини радијуса
хоризонталне
ано тако да о

• Друм
ана улична мр
 -саоб
 -саоб
у уличну мреж
Градска маги
Саобраћајни
просторне це
Саобраћајни
Сабирне ули
Улице са пос
саобраћаја 
ну уличну мре
Саобраћајни
Саобраћајни
ана је изградњ
Улица Кошти
Улица  Кошти
Улица  Кошти
Улица  Кошти
дела Улице К
дела Улица т
дела Улица к
дела Улица К
Улице нова 1
Улица  нова 2
Улица нова 3
Улица  нова 4
Улица нова 5
Улица нова 6
Улица  нова 7

Укуп

их објеката п
ице су планир
1. На укршта
пречник круга
2. На укршта
Друге пролете
ајну траку ши
ана  су и две п
1. Испод па
на једне етаж
саних за осо
ајницом шири
2. Малог Тр

94 места
излаз у г

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

складу са п
е формирање

у обликоване
радијуса и рас
изради пројек
з очување нео
ница су орије

гу Плана бр
ајница са пре
у добијања бо
арије Маге М
прегледност.
а 9m, у Улиц
е кривине и и
обезбеђује про

мски саобраћ
режа на подр
браћајнице о
браћајнице с
жу чине: 
истрала (саоб
це I реда – 
елине међусо
це II реда – п
це - саобраћа
себним режи

ежу чине: 
це III реда - у
це IV реда - ј
ња нових саоб
ички поток I, д
ички поток II, 
ички поток III,
ички поток IV,
Коштичка кри
топличке, дуж
краља Петра 
Крцунове, дуж
1, дужине  
2, дужине  

3, дужине  
4, дужине  

5, дужине   
6, дужине  
7 - наставак К
пне дужине   

ланирана је 
ране: 
ају Улице Ни
а Д=40 m и дв
ају Улице Стр
ерске. Плани
ирине 7m. 
подземне гар
аркинга у  Топ
же је око 1600
обе са инвал
ине  5 m, док 
рга. Гаража и
а за путничке 
гаражу плани

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

примењеним 
е потребног 

е према крива
скрсницама и
ктне докумен
опходне прох
ентационе и м

р.10 - Подуж
едлозима нив
ољег техничко
агазиновић, Б
 У складу са 
ци београдско
извршити про
олазак једног

ћај 
учју Плана по
сновне уличн
поредне улич

браћајница ко
саобраћајниц
обно 
повезују центр
ајнице које по
имом саобраћ

улице унутар 
едносмерне 
браћајница:
дужине 
дужине 

, дужине
, дужине
вина , дужин
жине  
I, дужине
жине 

Курсулине ул
       

и изградња 

коле Пашића
ве саобраћајн
рахињића бан
ирана кружна

раже на локац
пличкој улици
0 m². Укупан к
лидитетом. У
је излаз рамп

има једну под
аутомобиле 
ран је из Ули

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

елементима.
коридора за

ама трагова м
из услова про
нтације могућ
ходности мер
могућа је њих

жни профил
велета. Могућ
ог решења. 
Београдске и
тим размотри
ој, услед иви
оширење у ск
г ТТВ+ППР.  

одељена је у 
не мреже, 
чне мреже.  

оја повезује п
це које повез

ре просторни
овезују више 
ћаја – улице 

градских бло
улице, прила

 
 
 
 

е  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ице, дужине
                   

две  кружне

а и Улице ом
не траке у кру
на, Улице Ма
а раскрсница

цијама: 
и. Гаража има
капацитет гар
Улаз у гараж
пом на Улицу
земну етажу 
и 7 места ре
це  Вуколе Да

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

 Грађевинске
а реконструи

меродавних в
оходности мер
ћа је њихова
одавних вози
хова измена 

и саобраћај
ћа је измена 

 Видовданске
ити увођење 
ичне градње 
кладу са про

две основне 

росторне цел
зују просторн

их целина и гр
градских бло
у оквиру пеш

окова 
ази стамбеним

353 m
387 m
  54 m
139 m
  74 m
  46 m
141 m
  41 m
  73 m
  48 m
  43 m
  41 m
  28 m
170 m

 146 m
1784 

е раскрснице

младинске. П
ужном колово
рије Маге Ма
а има спољн

а 2 подземне 
раже је 106 м
жу је планира
у Топличка ши
површине 22
зервисаних  з
абића. 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

е линије су п
исање саобра

возила и план
родавних воз
а измена у ц
ила. 
у циљу доби

ница дати с
нивелета сао

е има јако не
семафора на
немогуће је

описима. Пла

групе: 

лине) 
не целине са

радске блоко
окова  
шачке зоне с

м објектима, 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m  
m 
m 
m 

m 

, и две подз

Планирана кр
озу, укупне ши
агазиновић, У
и пречник кр

етаже.           
еста  за путн
ан из Улице 
ирине 5 m. 

200 m².  Укупа
за особе са и

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

постављене т
аћајница у с

нирана су пр
зила. Дата пр
циљу добијањ

јања бољег т

су подужни 
обраћајница п

еповољну гео
а тој раскрсни
 применити 
нирано прош

а градским ц

ве  

са посебним 

пролази и сл

земне гараже

ружна раскрсн
ирине 9.5 m. 
Улице краља 
руга Д= 35 m

                     
ичка возила и
М.М.Магази

ан капацитет 
инвалидитето
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тако да у 
складу са 

оширења 
оширења 
ња бољег 

техничког 

профили 
приликом 

метрију и 
ици. 
потребан 

ширење је 

ентром и 

режимом 

. 

е. Кружне 

ница има 

Петра I и 
m и једну  

                      
и 6 места 
новић са  

гараже је 
ом. Улаз и 

                       



 
 
 
 

 
План 

Услед ти
комуника
тротоари
Аналити
са посеб

Одвија с
јавног гр
Ужица”. 
Магазино
Маге Ма
дате су 
попречни
Такси пр

Потребе 
саобраћа
паркирањ
путничке
гаража ј
планира
особе са
места д
саобраћа
формира
слободн
 

• 

Постојећ
површин
Коловозн
градити 
вођења, 
Изградњ
обележа
Такође је
планира
инвалид
картом  А
паркинг м

- 
- 
- 

Ширине 
што је у 
На прел
Правилн
несметан
На прела
такво да
на приор
У улицам
Добросл
Правилн
возила у
обавезна
У планир
заштитну
Коловозн

- 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

• Пеш
ипа садржаја
ације. За ова
и. Положај и 
чко-геодетски
бним режимом

• Јавн
се средствим
радског прево
Планирано ј
овић и Улице
агазиновић, к
у графичком
им профилим
ревоз је такођ

• Парк
за паркинг

ајница тежил
ње у склопу 
е аутомобиле
је капацитет
не и постојећ
а инвалидитет
ат је у граф
ајница.  При
ати у складу
их површина

Правила за из

ће саобраћај
не треба форм
не површине 
од асфалта 
раздвајања и

њу паркинга 
авања места з
е потребно и
ња, пројектов
итетом, деци
Аналитичко-г
места су: 
управно парк
подужно пар
косо паркира

1. уга
2. уга

паркинг мест
складу са важ
азу преко ко
ником о техн
но кретање л
азу колског п
 је тротоар у 
ритетно крета
ма: Железни
лава Ружића, 
нику о технич
у близини об
а је изградња
раној Улици  
у ограду и за
не конструкци
саобраћајног

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

шачки саобраћ
 функционал
ај вид саобр
распоред пе

и елементи с
м саобраћаја 

ни градски пре
ма аутобуско
оза послужил
је измештањ
е Београдске,
ао и једног с
м прилогу б
ма. 
ђе заступљен
кирање 
г местима у
ло се увођењ
улице. Плани
е и 13 паркин
та 220 парки
ћу јавну гараж
том  и   4 пар
фичком прил
иликом проје
у са услови
. 

зградњу саобр

нице, које с
мирати према
треба гради
или од мон

и обележавањ
извршити у
за паркирање
извршити рез
вања и изград
и и старим ос
геодетски еле

кирање 2.3 x 
кирање  2.0 x
ање: 
ао 45º, ширин
ао 60º, ширин
та код управн
жећим пропис
оловоза и дуж
ничким станд
ица са инвал
рилаза  парц
континуитету
ање пешака у
чка, Студени
 немогуће је

чким нормати
бјеката повећ
а хидрантске 
Нова 7- наст
штитни зелен
ије димензио
г оптерећења

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

ћај 
лних целина 
раћаја у попр
ешачких пов
са попречним 
у којима пеш

евоз 
г јавног град
а је “Студија 

ње постојећих
, и формирањ
стајалишта у 
р. 8 - Анал

.  

у централној 
њу што већег
иране су и 2 
г места резер
инг места. У
жу,  је  за пут
ркинг места з
огу бр.8 - А
ктовања пар
има озелења

раћајне мреже

се овим реш
а датом урба
ти од асфалт
нтажних бето
ња различити
у складу са 
е за различит
зервацију пар
дње објеката
собама ("Сл.
ементи и ситу

5.0m (за особ
x 5.5m 

на 2.3 m, дуб
на 2.3 m, дуб
ног паркирањ
сима. 
ж тротоара и
дардима при
лидитетом у п
целама преко 
у и увек у ист
у односу на во
ичка, Светоза
е остварити у
ивима за при
ћаног ризика 
мреже. 
тавак  Курсул
ни појас изме
нисати на осн
а, 

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

унутар План
речном проф
ршина дат је
профилима 

шаци имају пр

дског превоза
оправданост
х аутобуских
ње засебних а
Улици Ужич
итичко-геодет

зони града
г броја једнос
подземне га
рвисаних за о
Укупан број п
тничке аутом
за возила мак
Аналитичко-ге
ркинга у Ули
авања паркин

е 

шењем задрж
нистичком ре
та, а ивичња
нских елеме
их намена сао
СРПС У.Ц4

те врсте парки
ркинга у скла
а, којим се ос
гласник РС"
уација саобра

бе са инвалид

ина 4.3 m (за
ина 4.6 m (за
ња, где је шир

извршити  ти
иступачности,
простору. 
тротоара, ни

том нивоу. Ов
озила која се 
ара Марковић
услове прист
иступне путев
од пожара (

ине улице, пр
еђу дела улиц
нову извршен

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

а, тежило се
филу издвојен
е у графички
саобраћајниц
редност у одн

а преко стаја
ти локалног ј
х стајалишта 
аутобуских н
ке Републике
тски елемент

а су изузетн
смерних токо
раже укупног
особе са пос
паркинг мест
обиле 1655, 
ксималне дуж
еодетски еле
ци Николе П
нга датим у

жавају, треба 
ешењу. 
ци морају би
ната који мо
обраћајних по
4.234, којим 
ирања. 
ду са Правил
игурава несм
, бр.2/2015 о
аћајница са п

дитетом 3.5 x

а особе са инв
а особе са инв
рина располо

ипско партерн
, чланови 33

ивелационо р
вакво решење
крећу колски
ћа, краку Ули
тупачности ва
ве, окретнице
(“Сл.лист СРЈ

риликом изра
це и школског
них анализа:

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

е остваривањ
не су посебн
им прилозим
ца. Планом с
осу на возил

алишта. Као 
авног превоз
на укрштају
иша, дужине 
е. Позиције а
ти и ситуаци

но велике. П
ова, чиме би 
г капацитета 
себним потреб
та у обухват
85 паркинг м
жине 12 m. По
ементи са по
Пашића и Ул
у правилима 

регулисати,

ити беле боје
огу бити и у 
овршина. 
су дефини

лником  о те
метано кретањ
од 27.02.2015
попречним пр

x 5.0 m) 

валидитетом,
валидитетом,
оживог колово

но уређење 
3., 38. и 39

решење колск
е треба приме
им прилазом. 
ице Вука Кар
атрогасног во
е и уређене 
Ј”, број 8/95)

аде пројекта, 
г игралишта. 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

њу што боље 
о уређене п
а бр. 9.1, 9.
су предвиђене
а. 

основ за пл
за на територ
у Улице Мар
35 m, у Улиц

аутобуских ст
ија саобраћа

Приликом пл
се добио пр
200 паркинг 
бама. Постоје
ту Плана, ук
места резерви
оложај  и бро
опречним пр
лици Нова 2
уређења зе

 а нове сао

. Тротоаре и 
боји, све у 

исане мере 

ехничким стан
ње и приступ 
5. године), у с
рофилима.  Д

, ширина 3.5 
, ширина 3.5 
оза 4 m изно

тротоара у с
., који се од

ког прилаза м
енити ради ук

раџића и кра
озила према 
платое за ва
). У склопу т

обавезно пр
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пешачке 
овршине, 
2 и 9.3 -
е и улице 

ланирање 
рији града 
рије Маге 
цу Марије 
тајалишта 
ајница са 

ланирања 
ростор за 
места за 
ећа јавна 
кључујући 
исаних за 
ој паркинг 
рофилима 
, паркинг 
елених и 

обраћајне 

паркинге 
функцији 

и начин 

ндардима 
особа са 
складу са 
Димензије 

m) 
m) 
осe 2.5 m, 

складу са 
дносе на 

мора бити 
казивања 

аку Улице 
важећем 
атрогасна 
тих улица 

редвидети 



 
 
 
 

 
План 

- 
- 

Градску 
Потребн

- 
- 
- 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
Одвод а
сливника
 

 
o 

Водоснаб
резервоа

На предм
обухвату
целом ду
зграде С
укључује 
цевовод 
има фун
пресецају
Љубе Ст

Од остал

На предм
мреже ко
mm). Азб

Са  обзи
изградњо
инфрастр

Ø 100 mm

линије м

Магазино
остварит
Веће инт
дефинис
Ужица (И

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

климатских и
физичко-мех
магистралу и
и минимални
градска маги
коловоз 2 x 3
банкине 2 x 1
градска саоб
саобраћај): 
 1. дв
 2. јед
градска сао
(једносмерни
 1. дв
 2. јед
сабирне сао
саобраћај); 
 1. дв
 2. јед
градске саоб
саобраћај) 
 1. дв
 2. јед
градске саоб
атмосферских
а. 

1.4.2. ВОД

ВОДОВОД 
• Пост

бдевање под
ара ППВ „Церо

метном подру
у Плана, лоцир
ужином улица
купштине град
се у резерво
Ø 300 mm (п
кцију дистриб
ући улице Вук
тојановића, и д

ле мреже засту

метном подру
оји својим кап
бест-цементне

• План
иром на план
ом објеката в
руктурних обје

- све линије 
m се условља
- замена сви
ањег промер
- замена цеви
- изградња с
овић до рас
ти квалитетни
тервенције на 
сане су Генера
Институт за вод

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

и хидролошки
ханичког својс
и саобраћајни
и профили са
истрала мин.1
3.5 m 
1.5 m 
браћајница I 

восмерна - ко
дносмерна - к
обраћајница 
и саобраћај) 
восмерна - ко
дносмерна - к
обраћајнице: 

восмерне - ко
дносмерне - к
браћајнице II

восмерна  кол
дносмерна - к
браћајнице IV
х вода са св

ДОВОДНА  И  

тојеће стање 
ручја обухваћ
овића брдо“, т

учју заступље
ран је део маг
а Вука Караџи
да Ужица, одв
оар  „Бело гр
пре изградње 
бутивног), који
ка Караџића, 
даље до Ракиј

упљене су цев

учју делимичн
пацитетом не 
е цеви су дотр

ниране актив
нирани разво
вишепородичн
еката (нове са

пречника мањ
ава у циљу за
х азбест-цем
ра  постоје пр
и нестандард
секундарне в
скрснице са 
ије и сигурниј
водоводном с
алним пројект
допривреду „Ј

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

их услова, 
ства тла. 
ице I реда дим
обраћајница 
10.0 m: 

реда мин. 6

оловоз 2 x 3.0
коловоз 1 x 3
II реда мин

оловоз 2 x 2.7
коловоз 1 x 3
мин. 5.0 m

оловоз 2 x 2.5
коловоз 3.5 m
I реда мин. 

ловоз 2 x 2.50
коловоз 1 x 3

V реда мин. 3.
вих саобраћа

КАНАЛИЗАЦ

ћеног ПГР „У
тј. планско под

не су челичне
гистралног цев
ића и Димитр
ваја се ČC Ø
робље - нови“
ППВ „Петар А
и је трасиран
Крцунову и У
јске пијаце. 

ви пречника о

но су заступљ
задовољавај
ајале тј. годин

ности и циље
ој подручја об
ног становањ
аобраћајнице)

њег од 100 m
адовољавањ
ентних цеви 
ојекти урађен
дног пречника
водоводне ли
Југ Богданов
е снабдевањ
систему на пр
том изградње 
Јарослав Черн

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

мензионисати
су: 

.75 m (двосм

 m, тротоар 1
.5 m, тротоар
н. 6.25 m (д

5 m, тротоар 
.5 m, тротоар
m (двосмерн

0 m 
m 
5.0 m (двосм

0 m 
.0 m 
0 m - коловоз
ајних површи

ЦИОНА  ИНФ

Ужице“- центр
дручје припада

е, азбест-цем
вовода изведе
рија Туцовића 
400 mm, који 

“. Такође, у о
Антонијевић“ 
н делом Херц
Улицу Ужичке 

од 80 mm до 25

љене цеви не
ју потребе сп
нама су инкрус

еви 
бухваћеног  П
а или стамбе
, планира се с

mm заменити 
ња потреба за 

(за реконстр
ни од стране 
а (90 mm, 125
иније Ø 100 m
вом улицом, 
е водом. 
ростору  који ј
и реконструкц
ни“ Београд, 2

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

и за осовинск

мерни саобра

1 x 0.75 m 
р 2 x 1.5 m 
двосмерни с

1 x 0.75 m 
р 1 x 1.0 m 
ни саобраћа

мерни саобра

з 3.0 m 
ина решити 

РАСТРУКТУР

рални део I ф
а ниској зони в

ентне, ливено
ен од челика Ø
ка резервоар
је трасиран О
бухвату План
имао је функ
цеговачком ул
републике, а 

50 mm. 

естандардног 
пољне хидран
стрирале. 

Планом, у см
ено-пословних
следеће: 

цевима са ми
пожарном во
укцију помен
ЈКП „Водовод

5 mm, 175 mm
mm у Косовс
чиме ће се

е обухваћен П
ције система з
2010.год.). 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ко оптерећењ

аћај), односн

саобраћај), о

ај), односно 

аћај), односн

затвореном 

РА 

фаза оствару
водоснабдева

о-гвоздене и 
Ø  600 и Ø  50
ру „Доварје“. 
Обилићевом и
на лоциран је
кцију магистра
лицом, затим 
онда делом У

пречника, као
нтске мреже (

мислу повећа
х објеката, ка

ин. Ø 100 mm
одом; 
утог ACC Ø 3
д“); 

m); 
ској улици, од
е формирати 

ПГР „Ужице - 
за снабдевањ

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

ње од 11.5 t. 

о 6.5 m (једн

односно мин

3.5 m (једн

о 3.0 m (једн

канализацијо

ује се гравита
ања града Ужи

полиетиленск
00 mm,  који је
На ČC Ø 500
и Курсулином 
е стари азбест
алног цевовод
кроз приватн
Улице краља 

о и делови в
(промери мањ

ања потреба 
ао и изградњ

m; минимални

300 mm, као 

д Улице Мар
прстен, који

централни де
ње водом насе
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носмеран 

н. 4.5 m 

носмеран 

носмеран 

ом путем 

ацијом из  
ица.  

ке цеви. У 
е трасиран 
0 mm, код 
улицом и 
т-цементи 
да, а сада 
не поседе 
Петра I и 

водоводне 
њи од 100 

за водом 
њом нових 

и пречник 

и за неке 

рије Маге 
им ће се 

ео“ I фаза, 
еља града 



 
 
 
 

 
План 

Према ко
резервоа
Плана).И
mm у рез
правцу то
410-430 m
изградња
низводно
одговара
mm. Исти

Ископ ро
цевовода
оптереће
cm;На д
cm;Поло
са набија
цеви;Зат
Набијањ
кретања 
удари и 
највишег
плоче ш
дна шах
размери 
пењалиц
Уградња
комплетн
Мин. доз

o 
У граду 
санитарн
отворени
Градска 
фаза, и 
функцион

На предм
дотрајале
У обухват
изведен 
цеви пре
Улицом 
Омладин

Од остал
градске ф

Израда 
материја
Раздваја
сепараци
Изградњ
Улицом Р
Решавањ
техничке
фекалне

Ископ ро
цевовода
дно рова

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

онцепцији из 
ара  „Центар“
Из овог резерв
зервоар „Дова
ока, али се аф
mnm, тј. на де
а цевовода Ø 
ом делу на ње
ајућих веза и д
им пројектом ћ

• Усло
ова за пола
а, а дубина 
ењем, дубина
дно рова, це
ожити цеви у 
ањем од 92 %
трпавање  ро
ње извршити 
воде у цеви
отпори у це

г точећег мес
ахта постављ
хта вршити ц

1:2 дебљин
ца, како би се
а металног по
не хидромеха
звољено раст
- међусобно 
- до гасовода
- до топловод

ФЕКАЛНА КА
Ужицу усвој

них вода пут
их или затворе
мрежа фекал
својим капац
нише по општ

• Пост
метном подруч
е због абразив
ту Плана,  лоц
од бетона,  ја
ечника 1000 m
Вуколе Даби
нске и Страхињ

ле мреже у об
фекалне канал

• План
пројеката и 
ала (за реконс
ање фекалне
ионог систем

ња линије фе
Ристе Тешића
ње проблема 
е могућности
е канализацио

• Усло
ова за полаг
а и износи м
а, целом дуж

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

генералног п
, који ће служ
воара ће се в
арје“, чиме се
фирмише њег
елу десне оба
300 mm, који
ега ће се прик
делова цевово
ће бити утврђе
ови грађења 
гање цеви в
мин. 120 c

а мора бити 
елом дужино
потребном п

% по Проктор
ова  јаловин
вибро плочо
има узима се
евима;Слобо
ста;Израда ша
ља се слој ш
цементним м
не 1.5 cm. Д
е омогућио ул
оклопца Ø 6
аничке опрем
тојање при па
водовод и ка
а   
да, електричн

АНАЛИЗАЦИЈ
јен је сепара
ем фекалне 
ених канала. 
лне канализац
цитетом задо
тем систему. 
тојеће стање 
чју заступљен
вног дејства ф
циран је део гл
ајоликог попре
mm. Колектор
ића, а онда 
њића бана, ур

бухвату Плана
лизације износ
ниране актив
замена свих
струкцију нек
е и кишне 
а каналисањ
екалне канал
а па до „Музе
одвођења ф
 да се прикљ
оне линије по
ови грађења 
гање цеви вр
ин. 80 cm;По
жином, нанет

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

пројекта, на м
жити као прек
ршити директ
е укида функц
гова улога у д
але реке Ђети
 ће се на сво
кључити црпн
ода, која ће б
ена траса пом

врши се ручн
cm. Уколико 
већа;После и
ом, нанети с
аду, у слој пе
ру од темена 
ном у преост
ом у слојеви
е око 1-1.5 m
одан надприт
ахтова се врш
шљунка, дебљ
малтером са 
Други слој у
лазак у шахт;
60 cm са окв
ме у шахту; 
аралелном во
нализација

них и телефо

ЈА 
ациони систе
канализације

ције покрива 
овољава план

не су бетонске
фекалија али с
лавног фекал
ечног пресека 
р се пружа од
Омладинском

рађен је бајпас

а заступљене 
си 200 mm. 
ности и циље
х бетонских 
ких линија пос

канализаци
ња вода; 
лизације у д
еја“, у дужини
фекалних вода
ључе на пос
оред регулиса

рши се ручн
осле ископа, 
ти слој песка

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

магистралном 
кидна комора 
тан пласман в
ција резервоар
директном сна
иње ка црпној
м узводном д
на станица Зла
бити дефиниса
менутог цевово

но или маши
се цеви по

ископа  врши 
слој песка и
еска, а затим
цеви. Укупна 
талом  делу 
има од 20-30
m/s, а највише
тисак треба 
ши од армира
љине 15 cm;М
глачањем по
у размери 1

виром за сао

ођењу са друг
 
 

нских каблов

ем каналисањ
е, док се киш

целокупан де
ниране потре

е, керамичке, P
су дотрајале и
ног колектора
пречника 110
д раскрснице
м улицом до
с на колектору

су цеви преч

еви 
канализацио
стоје урађени
ије, односно

делу Улице Д
и од око 300 m
а домаћинста
стојећи фека
аног Коштичк

о или маши
врши се фин
а или ситног

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

цевоводу  Ø
(локација пом
воде постојећи
ра „Вујића брд
абдевању нис
ј станици Зла
делу прикључи
атиборски пут
ана у Главном
ода. 

ински. Ширин
остављају у 
се фино пла
или ситног ш
м извршити на
висина слоја
 рова  до 

0 cm до потр
е 2.0 m/s, да
да буде најм
аног бетона м
Малтерисање
овршинског с
:1 дебљине 

обраћајно опт

гим инсталац

ва 

ња вода, тј. 
шна канализа

ео обухваћен 
ебе. Знатан д

PVC и PHD (ор
и старе цеви о
а, који функцио
00/750 mm и о
е Омладинске
о краја обухв
у од PVC Ø 60

чника од 200 m

оних цеви, к
и пројекти у Ј
о стриктно 

Димитрија Ту
m; 
ава у Улици У
ални колектор
ког потока („О

нски. Ширин
но планирањ
г шљунка де

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

Ø  600 mm  с
менутог резер
им магистрал
до“ као прекид
ско лоцираних
атиборски пут.
ити на резерв
т. Ову  интерв
м пројекту изгр

на рова усло
улици са ве
анирање дна 
шљунка ( 0
асипање у сл
а песка износ
површине те
ребне збијено
а би се ублаж
мање 10 m 
марке MB 20 
е унутрашњи
слоја до црн

1 cm;Уград

терећење од

цијама износи
 0
 0
 0

посебно одв
ација евакуиш

 ПГР-ом  „У
део градске 

ребрене) цеви
од других мате
онише у мешо
од аутоклавир
е и Улице Ст
вата Плана. 
00 mm, у дужин

mm до 400 mm

као и дотраја
КП „Водовод“
поштовање 

уцовића, поч

Ужичке Репуб
р, реализаци

Омега пројект“

а рова  усло
е дна рова с
ебљине 10 c

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

се предвиђа 
рвоара је ван 
ним цевоводо
дне коморе на
х потрошача н
 У ту сврху се
оар “Вујића б
венцију  прати
радње цевово

овљена је п
еликим саоб
рова са тачн
-7 mm) деб
лојевима од 1
си 10 cm изна
ерена и око 
ости;Рачунск
жили шумови
воденог сту
и MB 30. Исп
их површина 
ног сјаја. Прв
дња ливено-г

д 400 kN;Пос

и:  
0.4 m 
0.3 m 
0.5 m 

вођење употр
ше посебном

Ужице“-центра
фекалне кан

и. Све бетонск
еријала. 
овитом систем
аних азбест-ц
трахињића ба
Од раскрсни
ни од око 50 m

m. Минималн

алих цеви о
“); 
усвојене ко

ев од раскр

блике, која ни
ијом Главног 
“, 2011. год.). 

овљена је п
са тачношћу 
cm;Положити 
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изградња 
обухвата  
ом  Ø 500 
а главном 
на котама 
е планира 
рдо”, а на 
и укидање 
ода Ø 300 

речником 
браћајним 
ношћу + 2 
љине 10 
10 -20 cm 
ад темена 
шахтова. 

ка брзина 
и, водени 
ба изнад 
под подне 
зидова и 
ви слој у 
гвоздених 

стављање 

ребљених 
м мрежом 

лни део I 
aлизације 

ке цеви су 

му и који је 
цементних 
на, затим 
це улица 

m. 

и пречник 

од других 

онцепције 

снице са 

ису имала 
пројекта 

речником 
+2 cm;На 
цеви,  у 



 
 
 
 

 
План 

потребно
cm са н
цеви;Зат
око шахт
канализа
шахтова 
зидова и
се омогу
од 400 kN
Мин. доз

o 

Сливно п
основни 
У оквиру
Ђетињу. 
(Глуваћк
У просто
Делови п
у поједин
 
У реку Ђ
Ћеловић
Државно
У Улици 
колектор
пречнико
где се ул
канализа
Караџић
Испод У
следећих
Милован
улице. К
кишног к
1000 од У
је L=320 
Кишна ка
каналиса
Ђетињу, 
Атмосфе
раскрсни
канализа
Испод Д
реку Ђет
- у почет
1000 све
у реку Ђ
 
Према Г
Ђетињу, 
насељу 
фазе:  

- 

- 

У регули
део Кошт
дела Ули
поток је 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ом паду,  у сл
набијањем од
трпавање ров
това. Набијањ
ационих шахт
од AB 30, за

и дна шахта в
ућио улазак у
N; 
звољено раст

- међу
- до га
- до то

КИШНА  КАН
• Пост

подручјe Ужи
реципијент п
у ових подсл
Ови потоци 

ки, Коштички, 
ору обухваће
планског подр
ним улицама 
Кишна канал
Ђетињу дирек
ћа, Обилићев
ог пута I Б ред
Малише Ата
р пречника D
ом (DN 800) п
улива у реку 
ација која сак
а, Улици Лаза
Улице Петра 
х улица: Југ Б
на Глишића, 
Кишни колект
колектора је:  
Улице Вуколе
m. 
анализација 
ања и налази
испод моста 
ерска вода с
ици ове улиц
ационе цеви, 
ржавног пута
тињу отворен
тним деоница
е до испод Ло
етињу. 
Подслив Кош
Главном прој
на дужини о
Коштица) из

прва фаза (к
пензионера);
друга фаза, 
наведеним п
исани део Кош
тичког потока
ице краља Пе
зацевљен а

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

лој песка, а з
д 95 % по П
ва земљом и
ње извршити
това од преф
а пречнике ве
вршити цемен
у шахт.Уградњ

тојање при па
усобно водов
асовода  
опловода, ел

НАЛИЗАЦИЈА
тојеће стање 
ица се састоји
површинских 
ливова највећ
су делимичн
Царински и У
еном ПГР-ом
ручја непосре
унутар грани
изација која с
ктно се улива
ве улице (оп
да број 23.  
нацковића по
N 800 и дужи
поред реке Ђ
Ђетињу, неп
купља атмосф
ара Мутапа. 
Ћеловића п
Богданове, де
дела Косовск
тор у Улици 
DN 800 до Д
е Дабића до у

из дела Деча
и се у Обили
 који повезује
сакупљена ки
це са Омлади
која је поста

а  I Б реда бр
ним каналом 
ама је DN 40
ожионичког мо

штичког поток
јекту регулац
од 1537 m (д
зврши његово

која је изведе
; 
односи се н
ројектом.  
штичког поток
а улива се ки
етра I. Од ушћ
армирано-бето

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

атим изврши
Проктору.Укуп
з ископа или
и у слојевима
фабрикованих
еће од 300 m
нтним малтер
ња металног 

аралелном во
вод и канализ

лектричних и т

А 

и од већег бр
вода. 
ћим делом п
но регулисани
Уремовачки п
м налазе се 
едно гравитир
ице планског 
се директно у
а кишна кана
пшти систем

остоји кишни 
ине L=138.2 
Ђетиње, где ј
посредно изн
ферску воду у

постављен је
ела Видовда
ке улице, Сл
Петра Ћело

Дечанске улиц
улива у реку 

анске улице с
ићевој улици. 
е Обилићеву 
ишном решет
инском и Оби
вљена испод
рој 23, урађен
испод Ложио

00, па се пове
оста, где се и

а  
ције Коштичк
о плочастог 
о зацевљење

ена), односи 

на преостали

ка улива се ки
шна канализа
ћа у реку Ђет
онским цеви

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ти затрпавањ
пна висина 
и јаловином у
а од 20-30 cm
х бетонских п
m, са обрадо
ром у размер
поклопца Ø 

ођењу са друг
зација 

 
телефонских 

роја подсливо

постоје приро
и (Глуваћки п
поток). 
подсливови 
рају ка реци Ђ
подручја. 
улива у реку Ђ
ализација из с
м каналисања

колектор који
m постављен
е смештен у 
над Ђулића м
у: доњем дел

е кишни коле
нске улице, Ш
ланушке улиц
овића заврша
це, DN 900 од
Ђетињу. Дуж

се улива у кан
Овај канали
и Улицу Миха
тком, која се
илићевом ули
д Омладинске
н је кишни ко
оничког моста
ећава на DN
исти претвара

ког потока п
пропуста на 
е (са кратким

се на дужин

их 1200 m т

ишна канализ
ација из след
тињу до Алек
ма четвртаст

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ње цеви наси
слоја песка 
у преосталом
m, са набијањ
рстенова, за 
ом кинете;Ма
ри 1:3; Пењал
60 cm са окв

гим инсталац

каблова

ова, који грав

одни водотоц
поток), а појед

Коштичког, 
Ђетињи. Киш

Ђетињу 
следећих ули
а), кишни ко

и се директно
н је до реке 
форланд ста
моста. У ова
лу Херцеговач

ектор у који 
Шумадијске у
це, дела Улиц
ава се излив
д Дечанске ул
жина кишног к

нализацију ко
зациони коле
ајла Пупина. 
 налази на п
ицом, директ
е улице. 
олектор у дуж
а. Пречник ов
 800 све до 
а у отворен бе

редвиђено је
Државном пу
м прекидима 

ну од 337 m 

ока Коштичк

зација из дел
дећих улица: 
ксића моста, 
тог попречно

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

пањем песка
износи мин.

м делу рова д
њем од 95 %
пречнике до

алтерисање у
лице се уграђ
виром, за сао

цијама износи
  
  
  

витирају ка р

ци (потоци) к
дине деонице

Уремовачког
шна канализац

ица: Малише
олектор који 

о улива у рек
Ђетиње, а за
азу, у дужини
ај кишни коле
чке улице, до

се улива ки
улице, Улице 
це краља Пе
вом у реку Ђ
лице до Улице
колектора у Ул

оја је изведен
ектор заврша
 
почетку Улиц
тно се улива 

жини од L=88
ог кишног кол
Златиборске 
етонски канал

е да се узво
уту I Б реда 
у виду отво

(од ушћа у р

ког потока, ко

ла Курлагине 
горњег дела 
у дужини од 
г пресека, ун

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

а у слојевима
.10 cm изнад
до површине 
% по Проктор
о 300 mm и ка
унутрашњих п
ђују накнадно
обраћајно опт

и:  
0.4 m
0.3 m
0.5 m

реци Ђетињи,

који се улива
е истих су за

г и Глуваћко
ција је изграђ

 Атанацковић
је поставље

ку Ђетињу. Ов
атим настављ
и од L=40 m, 
ектор улива с
оњем делу Ул

ишна канализ
Кнеза Михајл
тра  I, дела 
Ђетињу. Преч
е Вуколе Даб
Улици Петра Ћ

на по општем
ава се изливо

це Вуколе Да
у реку Ђети

0 m и исти се
лектора је пр
улице, а зат
л и као такав

одно од ушћ
број 28, на к

ореног тока), 

реку Ђетињу 

оји су обрађ

улице.У нере
Улице Вука К
L=194.90 m, К
нутрашњих д
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а од 10-20 
д темена 
терена и 

ру;Израда 
асетастих 
површина 
о, како би 
терећење 

m 
m 
m 

, а која је 

ају у реку 
ацевљене 

ог потока. 
ђена само 

ћа, Петра 
ен испод 

вај кишни 
ља истим 
до места 
се кишна 
лице Вука 

зација из 
ла, Улице 
Дечанске 
чник овог 
бића и DN 
Ћеловића 

м систему 
ом у реку 

абића, на 
њу преко 

е улива у 
оменљив 
тим је DN 
в се улива 

ћа у реку 
кривини у 
кроз две 

до Дома 

ђени горе 

егулисани 
Караџића, 
Коштички 
димензија 



 
 
 
 

 
План 

2.00 x 1
избетони
регулаци
затворен
до Дома
регулиса
 
Уремова
Видовда
Уремова
улице; Ј
улице; д
том делу
На осно
„Јаросла
воде пов
се задов
димензиј
 
Глуваћки
Корито п
Глуваћки
кишна ка
осигурањ
реку Ђе
деоница
 

У следе
колектор
општем 
део Улиц

ГУП-ом 
употребљ
канализа
У графич
документ
за МЗ Те
кишна ка
прилогу 
улицама
Алтоман
улици, Ул
Према Г
канализа
Ужичке р
Степе, Т
Према Гл
односно 
плочасто
Главни п
овим ули
потпунос
Гаврила 
Атмосфе
изграђен
канализа
Унутраш
улицом у
Објекти, 
код којих
средстав
предтрет

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

1.50 m. Испо
ирани су дно
ије је 2.00 m
на регулација
а пензионера
аног корита од
Подслив Уре
ачки поток је
анске улице; У
ачког потока у
акшићеве ул
дела Улице Д
у је зацевљен
ову Студије е
ав Черни“,  д
вратног перио
вољавајући 
ја. 
Подслив Глув
и поток је рег
потока је приз
и поток је већ
анализација 
ња). Глуваћки
етњу, узводн
ма.  
Кишна канал
који су изграђ
ећим улицам
ре који су ме
систему кана
це Војводе Де

• План
Града Ужиц
љених и киш
ације предвиђ
чком прилогу
тацији, на ос
еразије до са
анализација у
као планира

а: Улици Стев
новића, Улиц
лици Михајла
Главном прој
ација у следе
републике, Ул
Ткачкој улици,
лавном проје
планирано ј

ог пропуста н
пројекат кишн
ицама, до ули
сти био реал
Поповића; Ко
ерске воде са
на кишна кан
ације на адек
ње инсталац
у којој постоји
као што су б
х постоји мог
ва за прање 
тман (сепарат

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

од Алексића
о и зидови к

m. Од улаза 
а армирано-б
 (испод пост
д 2.00 m.  
мовачког пот
е зацевљен 
Улице Мариј
улива се киш
лице; Улице Д
Димитрија Туц
н АБ цевима Ø
евакуације а
дефинисано је
ода Т=2 год., 
капацитет гл

ваћког потока
гулисан на ц
зматично, а к
им делом сво
из: Улице Ли
и поток улива
о Глуваћки 

изација која с
ђени по општ
а постоји из
шовити (заје
алисања: део
емира (од Рак
ниране актив
ца је дефин
шних вода. 
ђен овим пла
у  бр.12 пред
нову које је з
ада урађени 
у осталим ул
ана. На осно
вана Синђели
и сердара М
а Илића, Улиц
јекту кишне 
ећим улицам
лици Милутин
 Улици краља
екту регулаци
је зацевљењ
а Државном п
не канализац
ива у реку Ђе
лизован потр
осовској улиц
а свих јавних 
нализација, 
кватан начин 
ције кишне ка
и изграђена гр
бензинске ста
гућност за из
и сл. унутра
тори, пречист

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

а моста је у
корита поток
потока испод
етонским цев
тојеће плоче)

тока  
од ушћа у 
е Маге Магаз
шна канализа
Друге пролет
цовића. Урем
Ø 1000 mm д
тмосферских
е да је пропу
за будуће ст

лавног колект

а  
елој деоници
каменом обл
ог тока, у окв
ипа; дела Ом
а се у реку Ђ
поток је нат

се улива у ко
тем систему к
зграђена киш
еднички за уп
о Немањине у
кијске пијаце 
ности и циље
исан сепара
Прописани 

анским докуме
стављена је 
започето изво
кишни колект

лицама која је
ову наведено
ића, Устаничк
Мићића, Улиц
ци Десанке М
канализацио
а: Улици Мил
на Бојића,  Ул
а Петра I. 
ије Коштичког
ње преостали
путу I Б реда 
ије у улицама
етињу, је најв
ребно је изгр
ци; Улици Љу
површина, н
а које су у 
сакупити и на
анализације о
радска мрежа
анице, радион
зливање или 
шњи систем 
тачи…) прикљ

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

урађена отво
ка,  а унутра
д Алексића м
вима унутраш
 је урађена о

реку Ђетињу
зиновић; Ули
ација из: Ром
терске бригад
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ење на сназ
ата мреже – в
а потрошача.
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ет изградње
е од будућег 

• прав
ња електроен
ционо технич
њу и изградњ
ву добијене 
е почетка ра
и грађевинск
радње надзем
и, у којима се
10 m            з

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

асност. Отежа
Потребно из
ергетски водо

kV Блок Ли
ђена је градск
елом стамбен
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аних нових об
kVA. 
екту који се 
ст изградње 
другачије пре
е електроене
планског разм
вила грађења
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ови, 
па, на локац
ка топлана на
ном кварту. По
ктроенергетс
дирана, демо
тамбено посл

н, у непосред
лиште, отежа
x630kVA  због
ну кабловску
а инфраструк
канализације 
садашња пра
а су се шахт
ахтовима пр
винских радњ
ису коловоз,
ком уређења
ки шахтовски 
ности и разво

шавање квал
вој  тих систе
вација прост

ћење приро
евања топлот

ра уз уважава
нергије, сигур
ћи захтеви:  
едине, једно
ања у постоје
е нових ел.ен
м конфигурац
ефинисање и 

делове (“зоне
110 kV и 35 k
електронерг
је, у централ
ланирана је,
останице, кој
бјеката електр

гради или н
нове ТС 10/0
едвиђено. 
ргетских обје
мештаја потр
а за електрое
бјеката на п
ације и приба

дозволе инв
и пријаву поч
и, на чијој се т
средњег и в
дити друге вр
е 10 kV, 

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

за случај отк
афостанице 

цији Димитри
а гас. По наш
отребно изме
ки водови, 
онтирана са п
ловног објект

дној близини
н је приступ т
г изградње ја
у канализаци
ктура - телек
у централно
акса је била д
тови неодгова
етворене у 
њи се користи
и на којим

а јавних повр
поклопци пр
ојна концепци

литета рада 
ема и мрежа;
ора за трасе

одног гаса, 
тном енергијо

ање следећих
рност напајањ

оставност, ф
ћу мрежу. 
нергетских об
цију терена (к
резервацију 

е”), који имају
kV, конзум пос
гетских објек
ној градској з
међутим, из
а је најстариј
ричном енерг

на његовој п
0,4 kV према

еката биће у
рошача. 
нергетску инф
планском под
вљених одго

веститор мож
четка радова
територији на
високог напон
рсте објеката,

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

клањања ква
на погодну л

ија Туцовића
шој оцени, так
ештање траф

платоа на рас
та на овој ло

и дечијег врт
трафостаниц
вне гараже. 
ију (кроз кана
комуникације
ом градском 
да се прилик
арајуће носи
паркинг прос
и за истовар
ма се у нек
шина (тргови
екривени сло
ија 

и поузданос

е електроене

обновљиви
ом имаће вел

х општих усл
ња и економи

флексибилнос

бјеката, поре
која на овом к
простора за 

у своје специф
сматран у цел
ата у надлеж
зони није пла
зградња потп
а у Ужицу. 
гијом потребн

арцели, прем
 правилима 

усклађен са 

фраструктуру
дручју може 
варајућих реш

же приступити
а надлежном 
алази објекат
на, утврђују с
 и то: 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ара или евен
локацију како

а 40, испод 
ко је изузетно
фостанице на 

скрсници Ул. Д
окацији захте

тића у Ул. Љ
ци. 

ализацију ни
е, јавна расв
подручју, ин

ком проширењ
ивости нашли
стор, а да с
 робе, тако д
им случајеви
и, стазе, парк
ојем асфалта

сти постојећ

ергетских вод

их извора 
лики значај з

ова:  
ичност.  

ст, еволутив

д енергетски
конзуму има в
трасе електр

фичности за 
лини. 
жности “ЕД У
анирана изгра
уно нове тра

но је изградит

ма планском
градње, осим

стратешким 

у 
се вршити 
шења и дозво

и изградњи о
органу, који 

т. 
се и обезбеђ

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

нтуалне инте
о би били ко

нивоа земљ
о угрожена бе
погодну лока

Димитрија Ту
евала би нов

Љубише Вес

ису поставље
вета, топлово
нвеститор је 
ња коловоза 
и у коловозу.
се не води 
да се теретн
има налазе 
кови итд.) не 
. 

е електропр

дова и објек

енергије и
а заштиту, оч

ност и ада

их елемената 
веома значајн
ропреносних м

напонске нив

Ужице”, као и
адња нових о
афостанице 3

ти по једну ТС

 уређењу пр
м ако је енер

плановима 

на основу о
ола сагласно

објекта уз ус
је издао гра

ђују трасе и з
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ервенције 
оришћени 

ље. Изнад 
езбедност 
ацију како 

уцовића и 
и објекат 

снића 11. 

ени само 
оди итд.). 
била, по 
не тражи 
 У неким 
рачуна о 
на возила 
шахтови 
тражи се 

еносне и 

ата, како 

и развој 
чување и 

аптивност, 

садржи 
ну улогу 
мрежа и 

вое 10 kV 

и према 
објеката 
35/10 kV 

С 10/0,4 

ростора, 
ргетским 

града и 

одобрене 
 Закону о 

слов да 8 
ађевинску 

заштитни 



 
 
 
 

 
План 

 
 
При том
изградњу
бр.65/88 
Надземн
изградњу
заштиту 
могу пол
инсталац
 
 
 
 
Ако се п
најмање 
најмањи 
енергетс
телекому
30°, што 
На прела
испод ко
 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

Посебни

бетонски
унутраш

цеви;  

саобраћа

мердеви

Трасе за
прикључ
потреба.
Прилико
Објекте 
приликом
захтев з
утврђено
Трафост
 
 
 
одељењ
 
 
дистрибу
ослонца 
вибрациј
саобраћа

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

15 m            з
25 m            з
е се морају 
у надземних 
и „Сл.лист С

ни нисконапо
у нисконапон
од атмосфер
лагати уз ус
ција објеката
0,4 m - у одно
0,5 m - у одно
0,6 m - од спо
0,8 m - у одно
потребни раз

2 m, са обе
 размак не 
ског кабла изн
уникационим
ближе 90°. 
азу преко сао
оловоза. 
Посебни усло
све ТС мор
експлоатациј
потребни габ
током изград
појас ширине
пожељно је д
1.5 m;  
све ТС морај
прикључење
енергетску ка
 услови за ен
- енергетску
их кабловица 
њег пречника
-  минималн

-    ширина зо
-  кабловске
ај;  
-  унутрашњи
не;  
-   отвори ша
а каблове 0,4
чење, и кроз 
  
ом планирања
градити на п
м изградње о
за измештањ
о одстојање. 
танице 10/0,4 
-просторије з
-просторије з
-простор за 
е за  смеш
-свако одеље
-просторије 
уције електр
трансформа
ја, уколико Т
ајнице до ТС 

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

за далеководе
за далеководе
поштовати и
електроенер

СРЈ“, бр.18/92
онски водови
нских водова
рских пражње
слов да су 
, који износе:
осу на цеви в
осу на телеко
ољне ивице к
осу на гасово
змаци не мог
е стране ме
може бити 
над или испод
 каблом, енер

обраћајница, 

ови за ТС 10/
рају имати п
је (трајно) (во
барити монтаж
дње ТС неопх
е 2.5 m;  
да се по завр

ју поседовати
 новоизграђе
абловску кана
нергетску кабл
у кабловску 
са мин. 2x4x
а 100 mm;  
а дубина пол

оне за енерге
е шахте мора

и зидови шах

хте су квадра
4 kV и кабло
услове за из

а будућих обје
прописном од
објекта овај у
ње, као и да

kV, у склопу 
за смештај ТС
за смештај ТС
ТС мора да 
штај развода 
ење мора да 
за трафоста

ричне енерги
атора и темељ
ТС није непо
изгради прис

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

е 35 kV, 
е 110 kV. 
и други услов
ргетских водо
2). 
и могу се гр
а („Сл.лист С
ења“ („Сл.лис
обезбеђени 
 
водовода и ка
омуникационе
канала за топ
од у насељу.
гу обезбедит
ста укрштањ
мањи од 0,3
д цеви водов
ргетски кабл 

енергетски к

/0,4 kVA:  
риступни пут
озило са диза
жно – бетонс
ходно је да ок

ршетку изград

и поље јавне 
ених трафост
ализацију.  
ловску канал
канализацију

xØ100 mm от

лагања је 0.8

етску кабловс
ају бити диме

хти су малтер

атног облика 
ве јавног осв
зградњу обје

еката придрж
дстојању од п
услов није мо
а финансира

грађевинских
С треба да по
С предвидети
има два одв
високог и нис
има директан
аницу треба
ије и услове
ља треба да с
осредно уз ја
ступни пут, на

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ви дефиниса
ова називног

радити прем
СФРЈ“, бр.6/92
ст СФРЈ“, бр
потребни ми

анализације,
е каблове и у
пловод, 

ти, енергетски
ња или целом
3 m. Није д
ода и канали
се полаже ис

кабл се полаж

т за тешка 
алицом димен
ких ТС су 6.0
ко целе ТС, а

дње ТС и узе

расвете.  
таница 10/0,4

лизацију:  
у требало б
ворима или о

8 m, од повр

ску канализац
ензија 2 m x

рисани, а на 

дијагонале 0
ветљења, би
еката поједин

жавати се сви
постојећих ел
огуће испуни
а измештање

х објеката, гр
ослуже за сме
и у нивоу тере
војена одеље
ског напона; 
н приступ спо
а да испуне 
е непосредно
се поставе ел
авну саобраћ
ајмање шири

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ни Правилни
г напона од 

ма Правилни
2) и Правилн
.11/96).Елект
инимални ра

у односу на ло

и каблови се
м дужином к
озвољено ко
изације, гасов
спод истог, а у

же у заштитн

возила токо
нзија 8 x 2.5 m
 m x 6.0 m;  
а због постављ

мљивача асв

 kV предвиде

би предвидет
од пластични

ршине тла до

цију износи 0.
x 2 m x 2 m 

зиду испод о

.7 m.  
ће одређива
ачних потрош

их техничких п
лектро енерге
ти, инвестито
е електро ен

аде се под сл
ештај трансф
ена или са не
ења, одељењ

оља, 
услове пре

ог испоручио
ластични подм
ћајницу потр
не 3 m. 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

иком о техни
1 kV до 400

ку о технич
нику о техни
троенергетски
азмаци у од

окалне и серв

е полажу у з
од паралелн
од паралелно
вода и топлов
угао укрштањ

ну цев на дуб

ом изградње 
m);  

љања уземљ

валтира око ц

ети кабловим

ти да буде 
их цеви са ми

о горње повр

8 m;  
са ливеним

отвора шахте

не кроз појед
шача, а прем

прописа за из
етских објекат
ор је дужан д
нергетских о

ледећим усло
форматора и о
езнатним одст
ње за смешт

едвиђене пр
оца електрич
метачи у циљ
ребно је да с

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

чким нормат
0 kV („Сл.лис

чким нормати
чким нормат
и кабловски в
дносу на дру

висне саобра

заштитну цев
ног вођења, 
ог вођења, п
вода. Код укрш
ња треба да је

бини минимал

и током це

љивача, буде с

целе ТС, поја

ма 10 kV, поло

од префабр
инимално оса

ршине кабло

 поклопцем 

 постављене

диначна одоб
ма динамици 

зградњу објек
та ЕД Ужице
да ЕД Ужице
објеката на п

овима: 
опреме, 
тупањем, 
тај трансфор

рописима из 
чне енергије
љу пресецања
се од најбли
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ивима за 
ст СФРЈ“, 

ивима за 
ивима за 
водови се 
уге врсте 

аћајнице, 

в, дужине 
при чему 
полагање 
штања са 
е најмање 

лно 0,8 m 

елог века 

слободан 

с ширине 

оженим у 

рикованих  
ам отвора 

вица или 

за тешки 

е металне 

брења за 
њихових 

кта.  
. Уколико 
е поднесе 
прописом 

матора и 

области 
е, између 
а преноса 
иже јавне 



 
 
 
 

 
План 

o 

Након м
ЈКП ''Гра
део“, од 
заступљ
Нове кот
котларни
корисник
Котларни
насељен
чега ће б
котларни
непостој
котларни
Дистрибу
углавном
непроход
предизол

У наредн
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Топловод
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ТОПЛИФИКА
• Пост

одернизације
адска топлан
чега је у пого
ени: мазут (5
тларнице ”Ли
ице, у зони 
ка, нити посто
ица ”Блок Зл
ности. Процењ
бити угрожен
ице. Реконстр
ања прилаза
ице.   
уција топлотн
м од челични
дном бетонс
лованих чели

• План
ном периоду 
Изградња но
зграду ”Ауто
(Закључком 
снадбевање 
за прикључе
котларница 
“Телеком” и “
Изградња но
потрошача, у
Изградња но
потрошача, у
Изградња но
потрошача, у
Реконструкци
подручја уз д
Изградња ма
које имају в
захтевима за
Конверзија п
основног, а м
Реконструкци
модернизаци
Изградња но
подручја. 

• Усло
д се мора тра
Да не угрожа
Да се подзем
Да се поштуј
Да се води р
Топловод тра
тротоарима. 
Полагање то
заштите. 
Уколико није
катастарских
корисника па
Топловод се 
На териториј
канала и сл.)
Минимална д
На краћим де
примену мер
Када се топл

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

АЦИЈА 
тојеће стање 
е и реконстр
на Ужице“  ра
ону 8, са инс

51%), природн
ипа” и ”Алекс
обухвата ПГ
оји могућност
латибор” је с
њује се да, з
на сигурност 
рукција котла
а за уношењ

не енергије од
их цеви, терм
ском каналу
ичних цеви у з
ниране актив
планира се: 
ове котларни
обуске станиц
из Извештај
топлотом по
ње нових кор
- “Хотел Зл

“Позориште”, 
ове гасне ко
уз задржавањ
ове гасне кот
уз задржавањ
ове гасне ко
уз задржавањ
ија котларниц
десну страну 
агистралних 
вишка капац
а прикључење
постојећих ко
мазута (угља) 
ија и модерн
ија котларниц
ових топлотни

ови грађења т
асирати тако:
ава постојеће
мни простор и
у прописи кој
ачуна о геоло
асирати, укол

опловода у 

е могућа тр
х парцела и
арцела. 
по правилу п
ји индустријс
) топловод се
дубина укопа
еоницама мо
ра заштите од
ловод постав

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

 
укције систем
асполаже са 
сталисаним ка
ни гас (48%) и
сића мост” и
ГР „Ужице-це
т за повећање
смештена у ц
због дотрајал
и поузданост
арнице и пов
ње опреме ве

д котларница
моизолованих
у (85%) ил
земљаном ро
ности 

це, на делов
це”) или на 
ја Комисије 
остојећих пот
рисника у нај
атибор”, “Југ
а што би зна
отларнице „Р
ње постојеће к
тларнице „Ом
ње постојеће к
отларнице „К
ње постојеће к
це “Аутобуска
реке Ђетиње
топловода и 
цитета за пр
е у наведено
отларница са
као алтернат
низација даљ
ца, дистрибут
их извора и ди

топлификаци
 

е или планира
и грађевинска
ји се односе н
ошким особин
лико је могуће

коловозу мо
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m-0.4 m 
m-0.4 m 
m 

m 
m-1.0 m 
гово полагањ
а, заштитне 

е делимична 
но је прошир
жа у великој 
учесталост с

а тражене пр
ционих систе
да има пос

римењивати у

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

МРС) за инд
састоји у ред
и радни при

а потрошње 

у широке потр
), 

са, радног при
рним вентило

ном мрежом 

реже.Остатак 
на изградња 

изградња. 

 бара су деф
ог притиска д
хничким норм
 радни прити

овољи мин. 

ње у заштитну
цеви или п

реконструкци
рење већег о
мери не зад
метњи). План

рикључке.  
ема  
степену мигр
у појединим д
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устрију и 
дуковању 
итисак за 

у сектору 

рошње, 

итиска до  
ом испред 

одговара 

од 30 % 
ДГМ. 

финисана 
до 4 бара 
мативима  
исак до 4 

прописна 

у  цев или  
подземног 

ија исте у 
обима са 
довољава 
нирана је 

рацију ка 
деловима  



 
 
 
 

 
План 

мреже с
кабловск
(xDSL ур
јавну тел
услуга (у
Плански 
увођењу
покривањ
објектим
У преф
телекому
телекому
радио-ст
носачим
напајање
Плански 
система 
довољни

Телеком
прописим
Све пла
планира
Објекте 
нормати
вођењу и
Антенски
налазе а
постиже 
самом об
Базне ра
градити 
антенско
смањити
Прилико
Услова С
Саставни
надлежн
радио-ф
документ
 
од 08.03
ПГР“Ужи
 
од 19.06
 
потребе 
 
02.08.20
 

Планом 
је највећ
 Коштичк
узводно 
mm. Глав
на дужин
кривини 
кроз две 
 
 
Непосре

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

су: комутацио
ки и PP сист
ређаји, MSAN
лекомуникац
услуге интели
циљеви MTS

у напредних 
ње подручја 
ма и на отворе
ферентним з
уникационе и
уникационе с
таница и ра
а на зградам
е опреме са п
циљеви MT
(Universal Mo
им за неомета

• Усло
уникациону 
ма. 
аниране инф
них саобраћа
и мреже те
вима који су
и укрштању в
и систем баз
антенски сист
оптималним
бјекту. 
адио-станице
по техничким
ог стуба (који 
и ефикасност 
м одабира ло
Секретаријата
и део Плана
них предузећа
реквенцијско
тациона осно
„ТЕЛЕКОМ“: 
3. 2011.год, 
ице-центар“, б
„ТELENOR“: 
.2014. 
„VIP MOBILE
израде План
„РАТЕЛ“: По
12. 

1.4.5. РЕГУ
•  Вод

су обухвачен
ћа притока Ђе
ки се улива у
до Алексића
вним пројекто
ни од 1537 m
у насељу Кош
фазе:  
- прва  фаза 
- друга фаза 
едно испод м

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

они системи 
еми преноса

N, WLL, WiMA
иону мрежу 
игентне мреже
S су побољш
2.5G и UM
Плана са ни
еном простор
зонама и 
инфраструкту
системе који 
адио-релејних
ма за монтажу
прикључењем

TC cy побољш
obile Telecom
ано коришћењ
ови грађења т
мрежу град

фраструктурне
ајница и повр
елекомуникац
у прописани 
водова инфра
зне станице с
теми других к
м избором ви

е и радио-рел
м препорукам
полази од тл
функциониса
окације за ба
а за заштиту 
а представљ
а и  институ
ог спектра з
ова: 
Технички усл
бр. 171-1086
бр. 171-21212
Подаци о раз

E“: Подаци о 
на генералне 
одаци за из

УЛАЦИЈА  ВО
отоци у грани
на три  водото
етиње на тери
у Ђетињу као
а моста. Заце
ом регулације

m ( до плочаст
штица) изврш

  је изведена 
представња 

моста (стари 

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

(комутација 
а, NGN мулти
AX, оптички и
омогућиће п
е).План је да 
шање квалите
MTS-3G систе
воом сигнала
ру. 
на префере
уре за систем
технолошки 
х станица, 
у антена, кон
м на енергетс
шање квалит

mmunications S
ње услуга y с
телекомуника
ити на осно

е водове,  
ршина за јавн
ционе  инфр
за ову врсту
аструктуре.  
се мора прој
комерцијални
сине антене,

ејне станице
ма и светски
ла) оградити 
ања (умањит
азне радио ст
животне сред

љају  прибав
уција  из обл
за територи

лови-смерниц
635/2 од 09
22/1-2014 од 2
звојним плано

позицијама п
регулације Уж
раду Плана 

ОДОТОКОВА 
ици Плана  
ока,  који се  
иторији ГУП-а
о потпуно ур
евљење је из
е Коштичког 
тог пропуста 
ши његово зац

на дужини од
на преостали
дрвени мост

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

кола и ком
исервисни ур
 xDSL каблов
поред постој
степен дигит
ета и повећањ
ема (Univers
а довољним 

ентним лока
ме GSM и UM
наслеђују ов
са припадај
тејнери или п
ску мрежу). 
тета и повећ
Sistem), као и
стамбеним об
ационе инфра
ову главних 

по правилу,
е намене. 
раструктуре и
у инфрастру

јектовати так
х или профес
, као и прави

 са припадају
м стандарди
(100 m2) и сп
ти или спречи
танице и рад
дине бр. 501.
вљени подац
ласти телеком
ију града. Е

це за израду 
.05.2012.год. 
20.06.2014. 
овима мреже

постојећих, п
жице-централ
генералне 

  

у Ђетињу ул
а , Уремовачк
ређена зацевљ
звршено АБ п
потока предв
на Државном
цевљење (са

д 337 m, 
их 1200 m.  
т), у Ђетињу 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

мутација паке
ређаји, WDM,
ви).Увођење 
ећих (универ
тализације у 
ње броја кор
sal Mobile Te
за неометан

ацијама Пл
MTS јавне моб
ве системе (т
ућим антенс
просторије за

ање броја ко
и покривање п
бјектима и на 
аструктуре 
пројеката у

 смештати 

изводити у с
уктуре  у скл

ко, да се у г
сионалних ур
илним изборо

ућим антенск
ма из ове об
речити изград
ити сигнал). 
дио релејне с
.2-31/10-V-04 
ци  и услов
муникационих
Елаборати с

Плана генер
и Верифика

е „Теленор“ за

ланираних и
лни део, бр.Р
регулације 

ивају  са лев
ки и Глуваћки
љена регулц
профилима п
виђено је да с
м путу II реда
а кратким пре

се улива Ур

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ета), транспо
 Ethernet и с
поменутих те
рзални серви
приступној мр
рисника GSM 
elecommunica
но коришћењ

анирана је 
билне телефо
телекомуника
ским систем
а смештај опр

орисника GS
подручја Пла
отвореном п

у складу са 

у оквиру ко

складу са те
ладу са проп

лавном сноп
ређаја, као ни
ом позиције 

ким системим
бласти, а неп
дњу у непоср

станице придр
од 30.04.201
и за израду
х  инфрастру
су приложен

ралане регул
ација/допуна 

а ПГР „Ужице

 потенцијалн
Р2839/12 од 0
Ужице, бр.1

ве стране, и т
и поток. 
ција у дужини
правоугаоног 
се узводно од
 бр.145  Ужиц
кидима у вид

ремовачки по

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

ортна мрежа 
сл.), приступн
ехнологија и 
ис) и пружањ
режи буде 10
 мреже са те
ations Sistem
е услуга у ст

изградња 
оније, као и з
ациони објект
има, стубов
реме, као и у

M мреже и U
ана ca нивоом
простору. 

 важећим з

оридора пост

ехничким усл
писима о пар

пу зрачења а
и сами уређај
антенског си

ма и инфрастр
посредни про
редној близин

ражавати се 
0. год.  
у планског д
уктурних  об
ни у свесци

лације, бр.171
података з

е-центар“, бр.

них базних ст
07.05.2012. 

-01-3491-470

то Коштички п

и од 337 m од
типа 1500 m
д ушћа у реку
це – Бајина Б
ду отвореног т

оток исто као
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(оптички 
на мрежа 
уређаја у 
ње нових 
00 %. 
ежњом ка 

m), као и 
тамбеним 

објеката 
за остале 
ти базних 
вима или 
уређаји за 

UMTS-3G 
м сигнала 

законским 

тојећих и 

ловима и 
ралелном 

антене не 
и, што се 
истема на 

руктуром, 
остор око 
ни која ће 

тачке 13. 

документа 
бјеката  и 
и бр.2 -

1-60649/2 
а израду 

. 3/170/14 

таница за 

0/12-1 од 

поток који 

д ушћа и  
m × 2000 
у Ђетињу, 
Башта, на 
тока) и то 

о уређена 



 
 
 
 

 
План 

зацевље
евакуаци
дефинис
периода 
капаците
Глуваћки
од ушћа 
изградње
 

Градска 
опремље
затворен
Постојећ
испуњав
блокове,
(паркира
Обзиром
блока и ф
обухвата
је изград
културе, 
Док се 
спровест
 
Планом 
(граница
Детаљно
између 
тренутно
У случају
појаса до
сахрањи
односу н
Сваком г

Како на 
интерне 
гробно м
површин
 
Паркира
према но
Основни

врсте гроб

гробнице 

гробови у 

 
Кроз изр

За прост
Примење
и да га 
предвиде
зеленило
зеленила
На гробн
вршити н

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ена регулациј
ије атмосфе
сано је да је
Т=2 год. за б
ет главног кол
и поток регул
у реку Ђети
е објеката ду

1.4.6. КОМ
 

Градска пијац
пијаца се на
ен тезгама за
ној хали. Прод
ћа локација 
ва услове за 
, првенствен
ања и доставе
м на  потенциј
функционалн
а ове фазе пл
дња стамбено
здравства, ја
не испуне п
ти све пројект
Гробље Дова
се прописује

а  плана је дат
ом планском 
Бањичке ули
о у приватном
у проширења
о Бањичке ул
ивање,  преп
на двојне гроб
гробном мест
-интерне сао
гробљу већ 
комуникације
место буде м
не треба да за
-паркирање 
ње решити н
ормативу  1пм
и елементи за
бних места 

- двојне 

низу 

раду Плана де
-зелене повр
тор гробља н
ена композиц
на најбољи 
ети следеће 
о. У нашим 
а формирају 
ним местима 
на адекватан

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ја, у дужини 
ерских вода 
е пропусна м
будуће стање
лектора може
исан је целим
ињу. Свуда је 
уж тока, на по

МУНАЛНИ ОБ

ца 
алази у обухв
а продају роб
даја свежег м
градске пија
развој ове сп
но због огра
е) .  
јал локације:
не саобраћајн
лана, Планом
о-пословног к
авне гараже и
предуслови з
те који су вез
арје  
е  обавеза из
та у граф. пр
разрадом  ан
ице и главне
м власништву
а гробља, об
лице, ширине
оручени одн
бнице.  
ту обезбедити
браћајне пов
постоји плат
е тј. главне п
максимално 2
аузимају макс

на парцели из
м на 0,25 hа п
а димензиони

етаљне  регул
шине гробља
неопходно је 
циона решењ
 начин пове
категорије з
условима је
се места за о
и око њих, до
 начин, тако 

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

1030м која ј
Ужица, који 
оћ постојеће
е планиране 
е постићи изг
м својим токо
примењена 

ојединим деон

БЈЕКТИ И  ПО

вату плана, и
бе на отворен
меса и месних
аце, уз све 
пецифичне д
аниченог пр

 изузетан урб
не услуге), а у
м  је омогућен
комплекса , с
и вишепороди
за промену 
ани за програ

зраде Плана
илогу бр.7). 
нализираће с
е приступне 
у и користе се
одом компле
е минимум 15
ос површина

и са најмање 
вршине у комп
о за испраћа
приступне ста
20 m удаљено
симално 10%

зградњом гар
површине гро
исање површи

лације преци
а 
предвидети 

ња треба да бу
езују са пред
зеленила: др
е устаљен н
одмор, пре св
озвољено је 
да посађене 

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

је  зацевљен
је израдио 

ег колектора
уградње. Ис
радњом пара
ом кроз град 
регулација ко
ницама затво

ОВРШИНЕ 

и захвата пов
ном. Продаја
х прерађевин
предности (

делатности, т
росторног ка

бани капацит
уз предуслов 
на  реализаци
са комерцијал
ичним станов
намене, на 
аме  и планов

а детаљне ре

е  могућност 
саобраћајни

е за намену с
екса, требало
5m. На преост
а за сахрањи

три стране п
плексу гробљ
ај и приступн
азе и приступ
о од колског 

% од површине

раже или на 
обља. 
ина за сахрањ

оквир
 
око 12
 
око 5
 

зније ће се д

хортикултурн
уду свечаног 
делом. У скл
рвореде, але
начин породи
вега у близини
сађење украс
биљке не ом

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

на АБ цевим
Институт за 
недовољана
том Студијом
алелног вода 
на дужини од
орита отворе
орено бетонск

вршину од 45
 млечних и с
на, као и пека
доступност, 
те је евидент
апацитета, н

тет ( положај б
измештања 
ија објеката ц
лним  и јавни
вањем.  
простору сад
ве ЈКП “Биокт

егулације за 

 проширења
це у гробље
тановања.  
о би  планира
талој површи
ивање је 1:4 

пешачки прил
ља 
и колски пут,
пне стазе у гр
прилаза (гла
е која се уређ

отвореном па

њивање 
рне бруто пов

2 

ефинисати д

но уређење у
карактера, да
ладу са прос
еје, заштитно
ичног уређењ
и улаза и при
сног биља. К
метају присту

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ма Ø1000 mm
водопривред

а да прихвати
м се наводи д
сличних дим
д око 1200 m`
еног типа, кој
ким плочама.

5,57а. Просто
сухомеснатих
арских произв
близина цен
ан и  негатив
иског нивоа 

блока, висок 
пијаце на аде
централних а
им  садржајим

дашње град
тош“. 

уређење про

гробља на п
е (површине

ати формирањ
ина, која се пл
или 1:5, јед

аз минималн

, Планом је п
робна поља. 
авне алеје ил
ђује. 

аркинг просто

вршина (m2) 

имензије гроб

у складу са 
а уносе мир и
сторним могу
о изолационо
ња парцела 
илаза гробљу
Користити аде
п осталим гр

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

m. На основу 
ду „Јарослав
и све воде п
да се задово
ензија.  
`, посматрано
е је затим за
  

ор пијацe је о
х производа в
вода није допу
нтра, традиц
ван утицај  н
саобраћајн

ниво трансф
екватнију лок
ктивности. Пл
ма , објектим

ске пијаце м

остора дела 

арцеле које с
 13933м2), а

ње заштитно
ланира као пр
дноделних гр

не ширине 0.6

потребно  об
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у комбинаци

у отворени ко
о-пешачке ко
нално повези
простора бло

ним могућно
вршине треб
са према са
фора током б
и  са елемент
пе и сл.) који 
вори пријатан

требно је дос
новати тако 
орима, парки

них објеката 
1 ПМ на 7

лених површи

ја  
је у одређено
налазе у пр
тивно оформ
ни градског ц
тазе и тротоа
зно физички 
ев код интег
нзитета пеша
и 1,5m, осим
 ове површи

стављају еле
они. Постојећ
ма 5. 

остварења фу
елене површи
е композицио

Ц "Крчагово", 
и Крчагово ч
приземном ф
асветом, лош
о ће се при
ао и увођењ
мини голф

У процесу ре
ке различити
ативне функ
четинарског, з
и био јединс

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

нструкцијом ј
о као простор
ео потез Трга
исоко вредни
ра, размотрит

основне наме
углавном зел
ченим просто
текућим про
ји са паркира
онцетрисани 
омуникације), 
ивање садрж
ока уопште (о

стима потреб
а да су декор
аобраћајница
боравка људи
тима партерн
ће бити у ха
н амбијент, м

стићи зелене 
да не ремет
нг просторе у

(Позориште, 
7 седишта), 
ина. 

ом временско
риземљу обје
љеног зелен
центра 
ри су саставн
издвајају у

грисаних ули
ачких токова. 
м у зонама гд
ине је могуће

мент од непр
ће пасаже је н

ункција побољ
ине које компо
оне елементе

на површини
чиме активно 
флором преп
шим пешачким
ибећи интези
њу нових сад
ф, теретана 
еконструкције
их биљних 
кције парка. 
зимзеленог д
твен садржај

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

е потребно 
р са већим пр
а. При рекон
их материјала
ти могућност 

ене блока. У 
ленило око 
орним могућн
облемима не
ањем. 
и линијски п
приступи и 
аја и најатра
остваривање 

бно је издвој
ративно офор
ама и побољ
и у овом прос
ног уређења, 
армоничном о
могућност не

површине од
те формиран
употпунити кр

Библиотека) 
прилазе, пот

ом периоду п
екта вишепо
ила. 

ни елемент п
у посебне п
ца. Ширина 

де постоје п
е оплеменит

роцењиве важ
неопходно зад

љшања микр
озиционо чин
е (пољане, п

и од 8ha. Мор
учествује у с

плављеном к
м стазама. Н
ивнијем уређ
ржаја (нпр. к
на отворено
е парка, пос
врста, са о
Градски ар

рвећа и жбуњ
ај, који би им
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задржати 
роцентом 
струкцији 
а који ће 
увођења 

планском 
објеката 

ностима и 
едостатка 

простори, 
отворени 
ктивнијих 
пешачког 

јити зоне 
рмљене и 
љшавању 
тору. Ове 
зеленила 
односу са 
есметаног 

д мин.20-
не зелене 
рошњама 

– могуће 
требно је 

редвиђен 
ородичног 

попречног 
овршине, 
тротоара 

просторна 
и мањим 

жности за 
држати, а 

оклимата 
не целину 
платое са 

рфологија 
стварању 
коровским 
еопходно 
ђивању и 
кафић са 
ом, мали 
себно се 
основном 
рборетум, 
ња, цвећа 
мао снагу 



 
 
 
 

 
План 

атрактер
детаљно
условља
вегетаци
У укупно
опремит
зеленило
инфраст
објекти н
приземно

• 
Смештен
3,3hа  и 
дели гро
заштитно
јединств
простору
свега за 
одмор. Д
врста, и
заштите 

• 
На самом
коридор 
Ужичке 
заштите 
густе кро
граду и п
употребу

• 
Заштитн
покренут
неподесн
ледина и
грађења
има фун
зеленило
предвиђа
осмишљ
са градо
грђевинс

• 
Новопла
различит
постављ
од одабр
око дебл
прихрањ
користећ

• 
Основна
простора
пролазни
са саобр
Компози
саобраћа
Категори

Д
Потребн
Садња н

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ра на нивоу гр
о анализират
ава различит
ије је процес к
ом билансу п
и, урбаним 
ом. Поред у
труктурни обје
не смеју прел
ог типа са отв
зелени зашти
н је на гребен
као такав за

обље од дру
ог појаса гроб
ену амбијент
у је предвиђе
рекреативно
До Улице Рис
 коју је потр
природног до
заштитно зел
м улазу у зон
заштитног з
републике и
објеката ста

ошње и жбуњ
представљају
у  високо вред
засади на кл
о зеленило 
тим тереним
ни за градњу
и ливада, инт
. На слободн
нкцију умањ
о има веома 
а и компози

љену слику пр
ом. Напомена
ском земљиш
интегрисано 
анирани парки
тих  зелених 

љањем високо
ране врсте. П
ла и заштити
њивање.Такођ
ћи декоративн
улично зелен
а функција за
а тротоара и
ицима. Засад
раћајнице.  
циони принц
аја и пешака 
ије уличног зе
-Дрвореди 
-Уређене зел
-Зелена разд
Дрвореди   
о је све посто
нових дрворед
- За нове др

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

рада, а и шир
ти и издвојит
те микрокли
који је потреб
парка алеје, 
мобилијаром
гоститељског
екти од општ
лазити више 
вореном баш
итни појас гро
ну између дв
аједно са Вуј
угих намена, 
бља има фун
талну целину 
ено унапређењ
о коришћење 
сте Тешића н
ребно валор
обра. 
ленило 
ну Центар, из
зеленила, а н
и новопланир
ановања од б
ња, за заштит
у прву слику 
дног и декора
изиштима и т
обухвата по
а, теренима 
у. То су мање 
тегрисане у 
ним деловим
ивања могућ
важну улогу 
ицијско обли
редела, посеб
а: део ових по
шту. 
зеленило у п
инзи предста
површина м

ог лишћарско
Простор за са
ити садне јам
ђе, у међуп
но жбуње и д
нило 
асада у зони 
и смањење р
ди који се нал

ципи озелењ
и заштиту ст
еленила: 

лене површин
делна острва 

ојеће дрворед
да: 
рвореде кори

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

ре. Како је ре
ти различите
матске усло
бно радити су
путеви, стазе
м, осветљењ
г објекта, мо
тег интереса 
од 2% од ук

штом.  
обља доварје
е градске кот
јићевином, п
представља

нкцију и као н
није предвиђ
ње постојеће
(шетња, трча
налази се по
изовати и по

међу Омлади
на почетку У
ране приступ
буке, прашин
у усека и нас
сусрета са г
ативног расти
теренима неп
овршине на 
изложеним 
зелене повр
градско ткиво
ма ових површ
ћности клиза
у формирањ
ковање ових
бно на прилаз
овршина се н

паркинге 
ављају потенц
међу собом. 
ог дрвећа густ
адну јаму тре
ме. Према по
росторима п
дрвеће.  

тротоара је 
радијационе 
лазе у зони п

авања улица
танова од буке

не у оквиру по

де сачувати и

истити врсте 

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ељеф парка с
е јединице пр
ове, што ди
укцесивно. 
е и платои т

њем. Најмање
огу се плани
утврђени на 
купне површи

е  
тлине и има п
оред тога шт
 јако важан 
насељски пар
ђено увођење
е вегетације и
ање, вожња б
опулација ста
окренути ини

инске улице и
Улице  Ужичк
пне саобраћа
не и одбљеск
сипа. Како су 
радом, морај
иња.    
повољним за 
стрмим тер
ерозији, тер
шине, зелена
о. На овим п
шина планир
ања терена 
њу слике град
х површина, 
зним правцим
налази на јавн

цијал за увећ
Могуће је фо
тих крошњи, 
еба да је мин
отреби постав
површина за

заштита пеш
температуре

поред објекат

а треба да 
е и атмосфер

овршина пеш

и извршити до

са добро ра

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

специфичан и
ростора одре
ктира одређ

треба да зауз
е 70% повр
рати и објек
основу зако

ине парка. Уг

примарно заш
то представљ
стабилизато

рк. Како прост
е нових садрж
и реконструкц
бицикла), али
абала мечије 
ицијативу  за

и објекта виш
ке републике
ајнице. Ове 
ка. Потребно
ове површин
ју бити пажљ

изградњу 
енима, непо
ренима уз во
а "парчад" по
површинама 
ра се садња 
код мањих 
а. Уколико мо
како би пр

ма граду, који
ном грађевин

ћање зелених
ормирати лин
на свако тре
н 1.2m ширин
вити инстала
а паркирање

шака од дире
е, чиме ствар
та, изолују ста

стварају мак
рских гасова.

шачког кретањ

опуну или зам

азвијенoм кру

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

и углавном у 
еђеног нагиб
ђен избор в

зму од 5-20%
ршине парка 
кти у функци
на, и јавни то
оститељски о

штитну функц
ља визуелну 
р климе у гр
тор парка заје
жаја у парков
ција система 
и и реконстру
леске, која ј
а спровођењ

шепородичног
е планиран је
површине и

о је користити
не на важним
љиво копмози

овољним за 
одотоке и са
од високом ве
планирана је
дрвећа са ду
и средњих 
огућности до
редстављале 
и представља
нском земљиш

х површина у
нијско зелени
ће до пето па
не  и дужине
ације за подз
е, формират

ектних сунче
рају повољн
амбене објек

ксималне по

ња 

мену дотрајал

уном, снажни

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

великом наги
ба и експозиц
врста. Рекон

% површине.
треба да б

ији одржавањ
оалет. Сви пл
објекат треба

цију. Има пов
баријеру и п
раду. Поред 
едно са гробљ
вски простор.
стаза, намењ
укција места 
је законом за
ње законског 

г становања н
е нови измеђ
имају важну 
и комбинациј
м прилазним п
ицијски облик

градњу, кли
аобраћајнице
егетацијом, ил
е забрана сва
убоким корењ
клизишта. З
звољавају, П
адекватну, 

ају прву слику
шту, а део на

у граду, и пов
ило у виду д
аркинг место
е. Поставити 
земно наводњ
ти зелене п

вих зрака, за
ије климатск
кте од буке и 

огодности за 

лих стабала. 

м системом 
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ибу, треба 
ције, која 
струкција 

 Паркове 
буде под 
ња парка, 
ланирани 
а да буде 

ршину од 
просторно 
функције 
љем чини 
. На овом 
њених пре 
за миран 
аштићена 
поступка 

налази се 
ђу Улице 
функцију 
ју дрвећа 
правцима 
коване, уз 

зиштима, 
е, који су 
ли у виду 
аке врсте 
њем, које 
Заштитно 
ланом се 
визуелно 
у сусрета 
а осталом 

везивање 
дрвореда, 
о, зависно 
штитнике 
њавање и 
овршине, 

асенчење 
ке услове 
прашине 

кретање 

корена и 



 
 
 
 

 
План 

усправни

12m, а тр
 
 
линију но
до 4-5m.
подземно

одређен

Урбанист
планира
категори

У уличн
површин
имати из
малих зе
сезонски
бити оф
ширини у
је могуће
Водити р

Зелено р
до макси
полеглог
зеленило
саобраћа
Заштиту 
укрштањ
На саобр
групе ни
аутомоби
Ради учв
користи 

• 

Зелене п
површин
приватни
и одржа
остварит
Како се ц
потребно
Паркинг 
складу с
материја

При реш
санитарн
треба да
али не м
Најчешћ
Основне
физичку 
да чине 
самог ко
широк, 
микрокли
Зелене п
са више 
нису отр
разноврс

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

им правим де
- Дрвореди с
ротар ширине
- Растојање и
- Растојање 
оћног осветљ
 Поставити ш
о наводњава
- Приликом 
их инсталаци
- Трасе дрв
тичким проје
не дрвореде
јом саобраћа
Уређене зеле
ом коридору
не високе де
зражену функ
елених повр
им цвећем, ве
ормљене и п
улице и микр
е     организо
рачуна о прил
Зелено разде
разделно остр
имално 1m в
г и ниског укр
о користити с
ајнице и безб
у од одбљеск
ња саобраћајн
раћајним чво
иског шибља
ила. 
вршћивања у
се полегло ш
интегрисане 
Зелене површ
површине пор
на, као и зна
им просторим
авање зелен
ти озелењава
централна зо
о је обезбеди
просторе тр

са микроклим
ализацију кор
Зеленило у с
шавању слоб
но - хигијенс
а буде од 25-3
мања од 6 m2/
и облик у реш
е површине к
културу, екон
40-50% школ

омплекса од о
састављен 
иматске усло
површине исп
цветног мате

ровне, да нем
стан да би уч

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

еблом којe  је 
се постављају
е 3m, односно
између дрвећ
до уличног о

љења. Врсте д
штитнике око 
ње и прихран
садње дрво

ија (водовода
вореда на пр
ектима или 
е на конкрет
ајнице, као и 
ене површине
у, где просто
екоративности
кцију декорат
шина корист
ертикално зе
поставком жа
роклиматским
овати као ма
лазима објект
елно острво 
рво у регулац
висине како н
расног шибљ
само на одго
бедности саоб
ка планирати
ница. 
ориштима са у
а, које нису 

сека и насипа
шибље или по
зелене површ
шине уз поро
родичног стан
ачајну улогу у
ма додатно за
их површина
ањем тераса 
она одликује 
ити минималн
еба укомпон
атским факто
ристити полуп
склопу  школс
бодних прост
ску и фискул
35 m2 /учени
/ученику.  
шавању уређ
које школско 
номско двори
лског компле
околних саоб
од четинарс
ове, смањио 
пред саме згр
еријала, деко
мају бодље, д
енике упозна

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

висине најма
у у улицама у
о 2,5m за мањ
ћа у реду је 6-
осветљења т
дрвећа које с
дебла и зашт
ну. 
оредних садн
, канализациј
редметном п
Пројектима 
тним локациј
њеном оријен
е у оквиру пе
орне могућно
и, које ће по
тивног оформ
тити декорат
еленило. Пов
ардињера. Ре
м условима. З
ала места за 
тима поред ул
у регулацији 
цији саобраћа
не би долази

ља, сезонског 
варајућим ме
браћаја.  
и садњом ши

укрштањем у
више од 70

а надвожњак
окривачи тла. 
шине 
одично и виш
новања имају
у побољшава
ависи од под
а у оквиру с
и равних кров
становањем 
но 20% незас
овати тако д
орима, парки
порозне засто
ских комплекс
тора школск
лтурно-рекреа
ку. У густом г

ења школско
двориште т

иште, школски
кса и најчеш
браћајница и 
ског и листо
буку и задрж
раде школе т
оративног ши
да одговарају
ао са биљним

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ање 2,8-3,0m
у којима је ра
ње кугласте ф
-8м  
реба да је н
се налазе исп
титити садне

ница обавезн
је, гасовода, 
подручју бић
реконструкц
ама директн
нтацијом.  
ешачког крет
ости дозвољ
оред улоге п
мљења улица 
тивно дрвеће
ршине намењ
ешења морају
Зависно од ло
одмор, увође
лице и правц
саобаћајниц
ајнице партер
ило до закла
цвећа, ниски
естима тј. там

ибља средин

у разним ниво
0-75cm, што 

ка и раскрсни
 

епородично с
у значајну ком
ању животни
дстицања лок
сопствених п
вова.  
великих густ
стртих површ
да не ремете
нг просторе у
оре тј.растер 
са 
ог комплекса
ативну. Прем
градском ткив

ог дворишта ј
реба да обух
и врт и слобо
ће се постав
суседа. Овај
опадног дрв
жао издувне 
треба да су по
ибља и дрвећ
у условима с
м богатством.

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

, апсолутно ч
астојање изм
форме, 

ајмање 3m и
под надземни
е јаме; према 

но је поштов
ТТ мреже и д
е планиране
ије улица. П
но су условљ

тања 
љавају, потре
подизања ком
и унапређив

е, жбунасте ф
њене за ову 
у бити прила
окације и прос
ењем урбано
има пешачко
е 
рно се решав
њања видика
их и средње в
мо где неће д

ом саобраћа

оима, основн
обезбеђује 

ца, заједно с

становање 
мпензациону
х услова у г
калног станов
парцела. По

ина, на парце
шина са деко
е формиране 
употпунити кр
елементе. 

а, треба зад
ма нормативи
ву површина 

е комбинациј
хвата сем об
одне зелене п
вљају ободно
ј зелени тамп
већа и шибљ
гасове и пр
отчињене арх
ћа. При избор
станишта. Изб

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

чистo од гран
међу грађевин

и да висина п
их каблова мо
потреби пост

вање миним
др.). 
е даљом пл
Правила уре
љена типом 

ебно је форм
мфора на пе
ање слике гр
форме, цвет
категорију зе
агођена прост
сторних могу
ог мобилијара
ог кретања. 

ва. Потребно ј
а возача. Ком
високих пере
доћи до угрож

ајнице, на кр

ни елеменат з
неопходну в

са побусенова

у улогу у мреж
граду. Увећањ
вништва и ин
већање зеле

елама вишеп
ративно офо
зелене повр

рошњама лис

довољити дв
има величина
по ученику м

ја геометријс
бјеката су: от
површине. Зе
о, где ће имат
пон треба да
ља, да би 
ашину са ок
хитектури и д
ру биљних вр
бор врста тр

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

а, 
нских линија 

првих грана 
ора да су нис
тавити инста

алне удаље

анском разр
еђења и гра
насеља, ши

мирати мање
ешачким пов
рада. За уређ
тњаке са пер
елених површ
торним могућ
ућности, ове п
а за седење и

је користити 
мпозиције пр
ена, травњака
жавања прег

ивинама, на 

зеленила је т
видљивост з

ањем  и сетво

жи урбаних сл
ње фонда зе
нституција на 
еног фонда 

породичног ст
ормљеним зе
ршине, и уко
стопадног др

ве основне ф
а школског д
може да буде 

ског и пејсажн
творене повр
елене површи
ти функцију и
а буде довољ
обезбедио 

колних саобр
декоративно о
рста водити р
еба да буде 
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минимум 

не омета 
ског раста 
лације за 

ности од 

радом, тј. 
ађења за 
ирином и 

е зелене 
вршинама 
ење ових 
ренама и 
шина могу 
ћностима, 
површине 
и слично. 

зеленило 
равити од 
а. Високо 
гледности 

местима 

травњак и 
за возаче 

ом траве, 

лободних 
еленила у 
уређење 
се може 

тановања 
еленилом. 
олико је у 
већа и за 

функције: 
дворишта 
10-15 m2 

ног стила. 
ршине за 
ине треба 
изолације 
љно густ и 
повољне 
аћајница.  
обрађене 
рачуна да 
довољно 



 
 
 
 

 
План 

Недостат
површин
површин
искорист
објекта, у

За прост
Примење
и да га 
предвиде
зеленило
зеленила
На гробн
адеквата
заклањај
засенчењ
 

Рекреаци
урбану р
У односу
рекреати

Рекреаци
• 

Паркови
уређења
задовољ
повезани
рекреати
у  другој 

• 

такмиче
Опремањ
истоврем
који је 
међудрж
користи 
000 мес
свлачион
као и о
комерциј
Мањи С
санитар
игралиш
Због кон
недостат
рекреати
објектим
надомеш
спортски

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

Зеленило уз 
так зеленила
на. При плани
на. Код план
тити све мог
улични прост
Зелене површ
тор гробља н
ена композиц
на најбољи 
ети следеће 
о. У нашим 
а формирају 
ним местима 
ан начин, та
ју и не угрож
ње, околина т

СПОРТ И Р
ија је једна о
рекреацију се 
у на број ста
ивних простор

• Спо
так

• Ма
• Пок

про
игр

• Отв
уре
спо

• Отв
мин
фуд

ија у урбаној 
ЗЕЛЕНИ РЕКР
, отворени гр
а дати у де
љени предвиђ
их рекреатив
ивни центри (
фази ПГР-а. 
ПРОСТОРИ ЗА

Спортско-ре
ења  
њем простор
мено и квали
опремљен з

жавна такмиче
највише за ф
ста од тога 
ницама, мокр
осталим пра
јална: услуге
СРЦ мултин
рним и прате
шта, гимнаст
нфигурације р
так дисперзн
ивни центри, 
ма, не постоје
штен главним
и-рекреативни

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

централне ф
а у градској зо
ирању терциј
ирања и згра
гућности за 
тор, атријумск
шине гробља
неопходно је 
циона решењ
 начин пове
категорије з
условима је
се места за о
дозвољено је
ко да посађ

жавају гробниц
треба да буде

РЕКРЕАЦИЈА
од пет основ
интегрално п
ановника про
ра (датих ГУП
ортско-рекреа
кмичења (пож
њи СРЦ мулт
кривени обје
осторијама, 
ралишта, гимн
ворени, уређ
еђеним сани
ортове 
ворени уређе
нималним з
дбалски тере
средини се о
РЕАТИВНИ ПРО
радски просто
елу Зелене 
ени норматив
них простора
(СРЦ Турица

А СПОРТСКУ Р

екреативни 

ра за такмич
тету рекреац
за такмичарс
ења. Градски
фудбалске ме

6 000 са 
рим чворовим
атећим садрж
 и занати, пос
наменског ка
ећим простор
тичке дворан
рељефа и гус
о распоређе
као и покрив
е у обухвату 
м потезом по
их објеката  (

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

функције  
они надокнад
јарних делатн
адње нових 
формирање 
ки простор). 
а 
предвидети 

ња треба да бу
езују са пред
зеленила: др
е устаљен н
одмор, пре св
е сађење укр
ене биљке 
це. Избор сад
е достојанств

А – СПОРТС
вних урбаних 
планирају са 
остора обухв
П-ом): 
ативни центр
жељно, није о
тинаменског к
екти физичк
режимом к

настичке двор
ђени простор
итарним прос

ени простор
ахтевима у 
ени. 
одвија на две 
ОСТОРИ су:  
ори (тргови, с
површине и 
ви, али недос
а у склопу ко
, СРЦ Плажа

РЕКРЕАЦИЈУ (
центри који

чарски спорт 
ције и привре
ски спорт, и
и стадион Уж
чеве и он је д
столицама. 
ма, теретано
жајем. Комп
словање, трг
арактера и 
ријама, режи
е)  
сто изграђено
них спортско
вени објекти 
ПГР Центар

овезаних рекр
(СРЦ Турица,

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

дити квалитет
ности у градс
пословних о
нових прате

хортикултурн
уду свечаног 
делом. У скл
рвореде, але
начин породи
вега у близини
расног биља. 
не ометају п
дног материја
вена, мирна с

СКИ ОБЈЕКТ
функција у 
системом зел
вата Плана, п

ри који задов
бавезно) 
карактера  
ке културе 
коришћења, 
ране)  
ри погодни з
сторијама, р

и погодни з
погледу од

врсте рекреа

скверови, зај
отворени г

статак ових п
ог су планира
а, корито реке

(претежно изг
и задовољав

доприниси 
еди града. У п
и испуњава 
жице или стад
домаћи терен
Комплетно 

ом, видео над
летно је об
овина, угости
покривени о

имом коришће

ог урбаног тк
о рекреативн
физичке кул
р.  ГУП-ом је
реативних пр
, СРЦ Плажа

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

том и високи
ском центру о
објеката у ко
ећих зелених

но уређење у
карактера, да
ладу са прос
еје, заштитно
ичног уређењ
и улаза и при
Користити ад
приступ оста
ала треба да 
а превагом зе

ТИ 
просторној о
лених површи
пожељна је 

вољавају стан

са одговара
одржавања

за различите
режимом кор

а различите
државања (

ативних прост

едничке блок
градски прос
овршина ће б
ане зелене р
е Ђетиње, СР

грађени прос
вају стандар

се повећању
планском  по
стандарде к
дион „Слобод
н Слободе Уж
реновиран с
дзором, ВИП
бновљена та
итељство.  
објекти физ
ења, одржава

кива, на прос
их површина
туре са одго
е планирано 
ростора тј. зе
а, корито реке

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

м стандардом
обезбедити м
мерцијалним
х површина 

у складу са 
а уносе мир и
сторним могу
о изолационо
ња парцела 
илаза гробљу
декватне врс
алим гробним
је такав да с
елене боје ни

организацији 
ина у граду. 
заступљенос

ндарде за са

ајућим сани
а (базени, 

е врсте спор
ришћења – 

 врсте спор
трим стазе,

тора: 

ковске површ
стори). На п
бити надомеш
рекреативне п
РЦ Велики па

стори)  
рде за саве

у туристичке 
одручју налаз
који су проп
де“ има више
жице. Капацит
стадион је 
П ложом, пос
артан стаза. 

зичке култур
ања (базени,

стору обухват
а. Мањи, виш
варајућим пр
да недостата
елених рекре
е Ђетиње, СР

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

м одржавања
минимум 20%
м зонама, пот
(нпр. просто

карактером п
и равнотежу у
ућностима  м
о зеленило, 
на гробљу. 

у. 
сте и садњу в
м местима, д
се избегава п
ијанси.  

насеља. Про

ст следећих с

авезна и међу

итарним и 
различита 

ртских активн
игралишта 

ртских активн
 обале вод

шине за које с
простору Пла
штен главним
површине и 
арк), који се р

езна и међу

активности 
и се Градски 
писани за са
е намена. Тре
тет стадиона
опремљен с
словним прос
Пратећа на

ре са одгов
 различита с

та Плана евид
шенаменски 
ратећим и сан
ак ових објек
еативних пов
РЦ Велики па

     36 

а зелених 
% зелених 
требно је 
р испред 

простора. 
у простор 
могуће је 
партерно 
У појасу 

ршити на 
да их не 
претерано 

остори за 

спортско-

удржавна 

пратећим 
спортска 

ности, са 
за мале 

ности, са 
дотока...), 

су услови 
ана нису 
м потезом 
спортски-
разрађује  

удржавна 

града, а 
стадион, 
авезна и 
енутно се 
 је око 10 
са новим 
сторијама 
амена је 

варајућим 
спортска 

дентан је 
спортско-
нитарним 
ката буде 
вршина и 
арк),  који 



 
 
 
 

 
План 

се разра
Како би
затворен
потребе 
„Радоје 
спортско
потреба 
окружењ
Отворен
санитар
Спортска
игралиш
терени с
спортски
код Ватр
игралиш
заједнич
У склопу
изградња
продукци

Постојећ
комерциј
изградња
пословно
Како већ
допринос
компатиб
изградња
клубови,
намењен
спорту. 
Разликуј
интегрис

коришће

намењен
Дечија и
Поплоча
саобраћа
појасеви
Застор н
плоче). И
љуљашк
издвојит
игралиш
децом. З
врсте кој
Дечија и
парцела
 

ГУП-ом 
јавних сл
са циље
директни
Квалитет
опремље
задовољ
Града. 
Овим Пл
јавне нам
по основ

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ађује  у  друго
 се надомес
них спортских
школског и 
Љубичић“ и
ом терену пор
бављења ам

ња (услови су 
ни, уређени 
рним простор
а рекреација 
та за мале с
су везани за Т
и терен у сло
рогасног дом
те у склопу 
ке блоковске
у реконструк
а спортских 
ији, јавним сл
ОПШТИ УСЛ
ћи спортско-
јалних блоко
а, реконструк
ом блоку. 
ћина рекреат
си, нови про
билна намен
а и уређење
, тениски тере
них приватно

емо две врс
саних у стано
-  Заједнички
ења 
- Приватни 
но јавном/пол
гралишта 
ане површине
ајнице, парк
има. 
на овим површ
Изричито се з
ке, клацкали
и зоне за игр
те, како би р
За формирањ
је су јако трно
гралишта и и
ма вишепоро

1.4.8. ЈАВН

града Ужица 
лужби уз прим
ем њиховог по
им корисници
т живота ст
еношћу јавн
љења свакодн

ланом је утвр
мене су објек
ву посебних 

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ој фази  ПГР-а
стила немог
х објеката пл
рекреативно

 ОШ „Нада 
ред ОШ “Душ
матерским сп
дати у делу Ј
простори п

ријама, режим
на пешачкој
спортове, инт
Трг Светог Са
опу заједничк
ма, спортски 
заједничке б

е површине бл
кције парка В
терена као

лужбама. 
ЛОВИ 
-рекреативни 
ва се задржа
кција, адапта

тивног кориш
остори за ре
а становању
е отворених 
ени, куглане,
ом и јавном 

сте могућих 
вање, комерц
и простори за

простори-ор
лујавном/прив

е за дечија иг
кинг простор

шинама мора
забрањује пр
це и сл. Сп
у деце разли
родитељи, од
ње зелених по
овите или им
инклузивна и
одичног стано

НЕ СЛУЖБЕ 

до 2020. год
мену принцип
обољшања, о
има и прилаго
тановништва 
им службама
невних потре

рђена мрежа 
кти намењен
закона (лин

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

а. 
ућност лоци
ланира се и д
ог спорта (по
Матић“). Пл

шан Јерковић
портом и спо
Јавне службе
погодни за р
мом коришће
ј дистанци се
тегрисаних у
аве и школу О
ке блоковске 
терен у бл

блоковске пов
лока 40. 
Вујића брдо 
о допунска 

и зелени 
авају и не доз
ција и поправ

ћења не угр
екреацију и 
у, централним

(спортски т
 базени итд.)
коришћењу. 

облика орга
цијалне и рад
а рекреацију

рганизација и
ватном кориш

гралишта мор
р, вентилаци

а бити од савр
имена чврсти
раве за игра
читог узраста
дносно старат
овршина избе
мају отровне п
игралишта се 
овања, у скло

дине ("Сл. ли
па децентрал
односно њихо
ођавања ства
мери се, п
а - њиховим
еба становни

јавних служб
и за јавно ко
нијски инфра

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ирања посеб
двојно кориш
окривене обј
ланира се и
“, која ће бит
ртско-рекреа
е). 
различите в
ења – играли
е обавља са
у вишепороди
ОШ „Душан Је
површине бл

локу 50, спо
вршине блок

предвиђа се
и пратећа 

рекреативни
звољава се њ
вка дечијих и

ожава стано
спорт могу 
м функцијама
терени, базен
 простора и о
Опремање п

анизације и 
дне просторе
у на нивоу бл

и уређивање
шћењу. 

рају се удаљи
ије подземни

ремених, искљ
их застора (б
ање деце мо
а. Обавезно ј
тељи, могли 
егавати врсте
плодове. 
могу лоцира

опу предшкол

ист града Уж
лизације мреж
ове квалитет
арним потреб
поред остало
м капацитето
иштва, на ни

би, а у склад
оришћење и м
аструктурни о

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

них јавних с
шћење спортс
јекте физичк
и изградња ф
ти у функцији
ативних актив

врсте спорт
шта за мале
амо на некол
ично станова
ерковић“, тер
лока 66 (Ули
ртски терен 
ка 44 (Кошти

е изградња с
намена стан

и зелени пр
њихова проме
 спортско-рек

вање и цент
се лоцирати
а, продукцији
ни, дечија и
објеката за ре
простора ост

уређивања 
: 
лока са јавни

е приватне 

ити и физички
их објеката 

ључиво меки
етон, и сл.) и
орају бити п
е предвидети
лако и неом
е које су поте

ати: у заједни
ских установа

жица", бр. 14/
же објеката ја
није простор
ама корисник
ог, и добром
ом, квалитет
ивоу функцио

ду са Законом
могу бити обј
објекти, објек

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

спортско-рекр
ских објеката 
ке културе и
фискултурне 
и школе и у ф
вности стано

тских актив
е спортове 
лико  спортск
ање, уз школ
рени у двориш
ца Ристе Теш
у блоку 78 
ца), спортско

спортског тер
новању, цент

ростори у о
ена у друге н
креативних и

тралне садрж
и на целој т
и, јавним слу
игралишта) и
екреацију у п
тварује се у 

простора за

им/полујавним

парцеле за 

и раздвојити 
и сл., кон

их материјала
спод справа 
прилагођене 
и и места за с
метано да врш
енцијално неб

ичким блоков
а, у парку. 

/11) је утврђе
авних служби
не организов
ка.  
м покривено
том и нивоо
оналног и гр

м о планирањ
јекти јавне на
кти за потре

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

реативних це
који су план
мају Техничк
сале на по

функцији задо
вника из неп

вности, са у

ких терена, о
ле и слично 
шту ОШ „Над
шића), спортс

(Коштица), 
о игралиште 

рена, и дозво
тралним фу

оквиру стам
намене. Дозво
игралишта у с

жаје, већ им 
територији Пл
ужбама. Омог
 затворених 
приватном вла
складу са З

а рекреацију 

м/приватним 

рекреацију 

од намена ка
тинуираним 

а (трава, песа
као што су пе
узрасту. Пот
седење непос
ше надзор на
безбедне за д

вским површи

ена мрежа (р
и у границама
ваности и дос

ошћу, доступ
м услуга за 
авитационог 

њу и изградњ
амене у јавно
ебе државних

     37 

ентара и 
нирани за 
ка школа 
остојећем 
овољења 
посредног 

уређеним 

отворених 
(спортски 
а Матић“, 
ски терен 
спортско 
у склопу 

ољена је 
нкцијама, 

мбених и 
ољени су 
стамбено-

напротив 
лана као 
гућава се 

(фитнес 
асништву 
аконом о 

и спорт 

режимом 

и спорт 

ао што су 
зеленим 

ак, гумене 
ењалице, 
требно је 
средно уз 
ад својом 
децу, нпр. 

инама, на 

распоред) 
а могућег, 
ступности 

пношћу и 
потребе 
подручја 

њи објекти 
ој својини 
х органа, 



 
 
 
 

 
План 

органа те
у свим о
затворен
објекти).
У обухва
пунктова
управе, 
функцио
преклапа
У овој о
Реализа
основног
остварит

• 

У обухва
јединице

Распоре

ОБЈЕК

Полета

Бамб

Неве
Анализа 
располож
потребан
ситуациј
У поглед
вртића "
комплекс
такође д
Своју дел

− 
− 
− 
− 
− 
− 

• 
С обзиро
2020.г., п
покрила 
(поред п
Међутим
потребе 
захтева 
претходн
постојећ
за смешт
оптереће
уписане 
Ови под
установе
7,0m2/де
треба да

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ериторијалне
облицима сво
ни спортски 
 
ату Плана по
а региона. Од
образовања,

онишу и јавн
ају. 
области све ј
цију приватн
г, средњег и в
ти у складу са

• ОБР
ПРЕ
ПРЕ

Постојећи бр

ату Плана фу
е у саставу Пр

д организаци

КАТ  Број

арац 

би 

ен 
изграђене б

живе површи
н норматив од
а је у вртићу 
ду површине 
"Бамби" са 3
са вртића "Не
доста испод п
латност ПУ о
Јаслице (од 
Целодневни 
Полудневни 
Програм при
Рад са децом
Посебне и сп

Правила уре
ом на то, да
планира се о
постојеће п
оште), капац
м, према пода
овог Плана
за упис дец
не године за
е капацитете
тајем деце. У
еност објекат
деце од пред
даци указују 
е. Према ГУП
етету, а  за уз
а износи 25-

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

е аутономије 
ојине (болниц
и рекреатив

остоје јавне 
д јавних служ
, здравствен
не службе л

је присутнија
не иницијати
високог обра
а Законом и п

РАЗОВАЊЕ 
ДШКОЛСКО 
ЕДШКОЛСК

рој и размешт

ункционишу д
редшколске у

ионих јединиц

ј група Бр

10 

12 

10 
бруто развије
ине по дете
д 8m2/детету
"Бамби" са 3
комплекса с

3,7m2/детету 
евен" од 6,1m
отребног нор
остварује кроз
18 месеци до
боравак (од 3
боравак (чет
преме за пол
м на болничко
пецијализова

ђења и грађе
а су постојећи
отварање 2 
отребе, као 
итета 5 васпи
ацима добије
, и поред пр
це у вртић је
кључује се д
е и даље наст
У Установу је 
та и даље ве
двиђеног норм
на потребу з
П-у града Уж
зраст од 3-7г. 
-30m2/детету.
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и локалне са
це, домови зд
вни објекти, 

службе које 
жби реализов
е заштите и
локалног кар

а и приватна 
иве у домен
зовања, обје
подзаконским

ВАСПИТАЊЕ
А  УСТАНО

тај објеката 

дечји вртићи "
установе "Ужи

ца Предшколс

рој деце о

336 

431 

306 
ене површин
ету. Објекат 
у, док су остал
,8m2/детету. 
сви објекти вр
је скоро сед

m2/детету и по
рматива. 
з следеће обл
о 3 године); 
3 године до п
ворочасовни 
лазак у школу
ом лечењу; 
не програме.

ења 
и објекти врт
нова објекта
и потребе п
итних група од
еним од Пред
роширења к
е проблем к
да се тренд  
тавља, однос
уписан зната
елика, односн
мативом. 
за повећање
жица до 2020
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 Гравитацио

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ
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објекти култ
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и културе. П
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вртића "Пол
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поласка у шко
предшколски

у; 

 

тића лоциран
 вртића на П
планиране ст
д 120-150-ор
дшколске уста
апацитета за
који и даље 
доста већег

сно постојећи 
ан број деце 
но објекти ''Б

ем капацитет
0. г., оптимал
тету. Површин
оно подручје 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

д.) и остали о
мови за старе
туре, саобра

бан значај за
лекси региона
Поред јавних 
хове функци

а у циљу зад
х јавних слу
вене заштите
регулишу ове

ВАЊЕ –  
ВРТИЋ) 

"Бамби" и "Н

е "Ужице" 

Површина 
(површи

објектом+дв
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1583

1862
има показује 
летарац" са 
та испод потр

од потребног
ижа од норм
плекса вртић

олу), рад у пр
и припремни 

ни у градском
Пори (ван об
тамбене изгр
о деце,  је у з
анове "Ужице
а смештај де
постоји у Ус
г броја примљ
објекти вртић
изнад норма
Бамби'', ''Поле

а и отварањ
лни нормати
на комплекса
износи 5-12

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

објекти јавне 
е, објекти обр
ћајни термин

а Град, као ј
алног значаја
служби од 

ије су повеза

довољења по
ужби (отвара
е - приватна 
е области и у

Невен", као по

комплекса 
ина под 
вориште) m2 

8,16 

3,37 

2,38 
велику неује
8,3m2/детету
ребног норма

г норматива. 
атива од 25
ћа "Полетарац

рвој и другој с
програм); 

м центру, ГУ
бухвата План
радње. Изгра
завршној фаз
е" (Бр. 1981/1
еце, велики 
станови. Пор
љене деце у
ћа не задово
тива. То указ
етарац'' и ''Не

њем нових ло
иви за узраст
а према мини
2000 становн

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

намене који м
разовања, от
нали, поште

једног од це
а из области:
регионалног
ане и делим

отреба стано
ање вртића, 
пракса, апоте
условима ово

осебне орган

Изграђена
бруто  

површина
објекта по
детету m2

8,3 

3,8 

5 
едначеност у
у једини зад
атива. Најнепо

Површина ко
5m2/детету. П
ц" од 12,7m2/д

смени; 

УП-ом града У
на), чија изгр
адња вртића 
зи реализациј
 од 07. 07. 20
број нереал
ређењем под
у вртиће, у о
љавају потре
зује на чињен
евен'' имају в

окација  пред
т од 0-3г. из
ималним норм
ника, док је 
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могу бити 
творени и 
 и други 

ентралних 
 државне 
г значаја, 
мично се 

овништва. 
објеката 

ека и сл.) 
г Плана. 

изационе 

а 

а 
о 
2 

Површи
компле
по дете
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12,7

3,7

6,1
у погледу 
довољава 
овољнија 

омплекса 
Површина 
детету су 

Ужица до 
радња би 
на Пори 
је. 
014. г.) за 
лизованих 
датака за 
односу на 
ебе Града 
ницу да је 
већи број 

дшколске 
носе 6,0-
мативима 
величина 

ина 
кса 
ету 
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установе
узраст од
У блоку 
садржаја
прошире
погледу 
С обзиро
јер су п
предвиђе
(парцеле
комплекс
Планско 
у циљу 
дечјег ди
намене с
по 50 ко
правца о
Капаците
прописан
реконстр
опрему, 
планских
разрада 
У овој об
обухвату
могућнос
реализов
породичн
актима к
 

• 

Основно
школе: м
Плана, п
има издв

Распоре

ОБЈ

ОШ "Над

ОШ "
Јерк

Музичк
"Војисл
Стефа

Према п
Ужице (Б
а у ОШ "Д
(1999/00 
(1999/00
посматра
ученика.
претходн
уписаних
ОШ "Над
Са такво

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

е одређена п
д 3-7 г. оптим
35 планским

а (игралишта
ењем компле
површина за 
ом на то, да н
постојећи обј
ено прошире
е) дечјег врти
са, чиме би с
решење се з
растерећења
испанзера)  и
становања. П
орисника, са о
оптерећених с
ети и ниво оп
не нормативе
рукцијом, ада
и  обезбеди
х решења ут
локација. 
бласти све је
у Плана пост
сти у овој о
вати у оквиру
ног становањ
који регулишу

ОСН

Постојећи бр

о образовање
матична ОШ "
постоји једна 
војено одеље

д Основних ш

ЈЕКАТ  

да Матић" 

"Душан 
ковић" 

ка школа 
лав Лале 
ановић" 
подацима доб
Бр. 10-209/1 о
Душан Јерко
 - 2013/14) з
-1421 ученик
аном периоду
 У музичку ш
не године (20
х ученика нас
да Матић": по
ом организа

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

рема броју д
малан капацит
м решењем 
, терени...), п
кса од око 26
игру деце на
не постоје пр
јекти вртића
ење комплек
ића "Полетара
се побољшал
заснива на от
а постојећих 
и 25, могуће ј
Приоритет се 
обезбеђеним
саобраћајниц
премљености
е, немају пот
аптацијом, са
ти услове њ
тврђена је об

е присутнија 
тоји неколик
области, у ск
у других комп
ња), јавних с
у ову област.  

НОВНЕ ШКОЛ

рој и размешт

е и васпитање
"Нада Матић
уметничка ш

ење на сеоско

школа и норм

Број 
смена 

2 

2 

/ 

бијеним од М
од 29.08. 2014
вић" 1151 уче
за ОШ "Нада
к, а 2013/14-7
у (задњих 15
школу "Војисл
006/07-148 уч
ставља. 
овршина од 11
цијом рада 
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деце: за узра
тет је 120-150
се омогућав
према графич
65m2 не пост
а отвореном. 
росторне могу
а "Невен" и 
кса ових обје
ац" кроз изра
а ситуација у
тварању врти
вртића ''Бам
је организова
даје отварањ

м приступом с
ца.  
и постојећих 
требне површ
анацијом и е

њиховог кориш
бавеза израд

и приватна и
о приватних 
кладу са сав
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9:50ha, два пу
час. Школа н

оје Љубичић"
но, за средњ
, који је доста
ршине школс
6,0m2/ученику
ање је послед
е заједнички к

ђења и грађе
едњих школа 
а до 2020. г
зграђена бру

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

СКЕ УСТАНОВ

тај објеката 
дње школе о
образовања 
служба.  
њег образова
''Радоје Љуби
а из Града Уж

бјекат ученичк
а лоцирани с
е у оквиру Ам

ативи (према

Број 
ученика  

854 

640 

710 

800 

осу на број уч
олских компл
оница за реа
спортских те
олама су на р
 
ешене просто
а користи је
смене. Екон

ачионицама, 
ама. Пошто ш
и мале фиск

ичке школе с
у физички по
а школа кор
ћ". Техничка ш
пратећих про
ограничена 

ута недељно 
нема могућно

" обавља сво
ње школе у о
а испод норм
ског простора
у, у односу н
дица начина 
користе.  

ења 
задржавају с
г., утврђени 
уто  површина

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ВЕ  

сноване као 
и васпитањ

ања и васпита
ичић'' и Техни
жица, школују

ког стандарда
су у градском
мбијенталне ц

а подацима з

БРГП 
објекта m2 

3573 

3573 

4612 

5519 

ченика и нор
лекса, који се
лизацију пра
рена, тако да
располагању 

орне услове, 
дну половин
номска школа
пратећим пр
школски објек
културне сал

се налази у з
одељене так
ристи фискул
школа има пр
осторија, тако
на време у 
за потребе с
ост коришћењ

оју делатност 
бухвату План
матива од мин
а (изграђена 
на број уписа
коришћења 

се на постојећ
су норматив
а објекта по у

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

гимназије, ст
ња је делатн

ања обавља 
ичка школа. У
у се и учениц

а - Дом учени
м центру, одно
целине Трг Св

а школску 20

Површина 
(површи

објектом+дв

2729

2729

17

1226

мативе које т
е огледају пр
актичне наста
а су школе п
само три фи

тако да Гимн
ну школске з
а, заједнички
осторијама и
кат деле две 
ле, свечане с

згради у којој
о да нема о
лтурни блок 
раво коришће
о што школе 
коме се ре

секција и једн
ња фискулту

у школској зг
на може се к
н. 20m2/учени
бруто  површ
аних ученика
школског про

ћим локација
ви у погледу 
ученику): 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

тручне школе
ност од неп

се у четири с
У основи, све
ци из других о

ика средњих ш
осно Ужичка 
ветог Саве. 

013/14 годину

комплекса 
ина под 
вориште) m2 

9,59 

9,59 

710 

6,44 

треба да испу
ре свега у: н
аве. Кључни 
ринуђене да 
искултурне са

назија и Екон
зграде, док ј
и са Ужичком
и кабинетом 
средње школ
сале и огран

ј је смештен
ограничења у
који се нал

ења ½ фискул
месечно мењ
ализује наст
ном недељно 
урног блока м

гради у Ул. Н.
констатовати
ику. Постојећи
шина објекта 
а 2013/14.г., з
остора, јер су

ма. 
величине ш

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

е и установе у
осредног др

средње школе
е средње шко
општина Злат

школа Ужице
гимназија, Е

у) 
НО

са радо

Изграђена
бруто  

површина
објекта по
ученику m

8,4 

11 

13 

13,8 

уњавају, гене
недостатку уч
проблем ве
постојеће ка

але, и то: две

номска школа
је у другој 
м Гимназијом
за професор
ле, постоји в
ничење ванн

а и Висока п
у погледу ко
лази у оквир
лтурног блок
њају коришће
тава, односно
заједнички т
мимо ових те

. Пашића 17. 
 недостатак 
и капацитети
по ученику), 
задовољава 
у школе прин

школског ком
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ученичког 
руштвеног 

е: Ужичка 
оле имају 
тиборског 

е. 
Економска 

ОРМАТИВ 
м у две смен

а 

а 
о 

m2 

Површи
компле
по учен

m2

6,4

8,5

5 

3 

ерално се 
чионичког 
езан је за 
апацитете 
е у ТШ ''Р. 

а користе 
половини 
м користи 
ре и малу 
ременско 
наставних 

пословно-
ришћења 
ру зграде 
ка, који се 
ење сала. 
о радним 
термин за 
ермина и 

потребне 
 средњих 
рачунато 
потребан 
нуђене да 

плекса и 

е 

ина 
кса 
ику 



 
 
 
 

 
План 

− 
− 

Величин
на основ
Могуће ј
доградњ
Саве (Е
Краљево
стране н
(видети 
надземн
као урба
Планом 
прошире
технолош
велика п
васпитне
Ученички
услови з
школа У
смештај,
активнос
Реконстр
капаците
смештајн
гаража, 
вешерни

• 

Побољш
− 

− 

− 

Нове об
регулаци
Реализа
површин
спомени
обавеза 
 

• 

У обухва
факултет

Универзи

У Ужицу
Учитељс
у Ужицу 
Према п
Плана, у
школују 
Краљево
површин
Светог С
опремље
да задо
капаците
На Факул
од 4 годи
у трајањ

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

Површина ш
Површина ш
а земљишта 
ву посебних з
је у оквирим

ње ових објек
лаборат заш
о) у складу с
надлежних ин
поглавље 3
их етажа. За
анистичко-арх
није предвиђ
ењем је итек
шког развоја, 
потреба да Ги
е обавезе. 
и стандард ј
за доступније
Ужице је уста
, исхрану, в
сти. Објекат 
рукција и ада
ета, изведени
ни део (два 
депо за огр
ица и теретан

Правила уре

шање квалите
Проширењем
надземне ета
Изградњом о
надземне ета
Проширењем
партерним ур
бјекте градит
ија''. 
ција планско
ни заштитног
ка културе (в
израде Урбан

ВИС

Постојећи бр

ату Плана мре
т Универзитет

итет  у  Крагуј

у је од 1919.г
ска школа пре
основан је 19
одацима доб
у школској 20
се и учениц
о, Прибој, Пр
на земљишта 
Саве, која при
еним простор
овољи потреб
ета.  
лтету постоје
ине, као и сту
у од три годи

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

колског компл
колског прост
се одређује 
ахтева, однос
ма комплекса
ката образова
штите култур
са расположи
нституција за
.5). Планом 
а реализацију
хитектонска р
ђено прошире
како неопход
Школске упр
имназија буд

есте делатно
, ефикасније 
анова регион
васпитни ра
Дома је л

аптација пост
и су 2004.г. Д
објекта), кух

рев и монтаж
а). 

ђења и грађе

ета становања
м смештајни
аже; 
објекта за спо
аже; 
м комплекса 
ређењем про
ти у оквиру 

ог решења по
г зеленила и 
видети погла
нистичког про

СОКОШКОЛСК

рој и размешт

ежу установа
та у Крагујев

ујевцу - Учите

г. до 1972. г. 
естаје да пос
993. године у 
бијеним од Уч
013/2014.г. уп
ци из других
ријепоље, Тр
 1346m2. Обје
ипада градско
ром (амфитеа
бе постојећи

е два студијск
удијски програ
ине. 

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

лекса  
тора 
у зависности
сно специфич
а извршити 
ања, према 
ног и градит
ивим простор
а образовање
је омогућена
у планских ре
разрада локац
ење школски
дна. Према п
раве Ужице, б
е у целој згр

ост којом се
и квалитетни
налног знача
ад, старање 
оциран у Ко
тојећих објек
Дом има кап
хиња са рес
жни објекат 

ења 

а ученика у Д
х капацитета

ортске активн

Дома у циљу
остора за слоб
грађевинских

одразумева: 
усклађивањ

авље 3.5). На
ојекта као урб

КЕ УСТАНОВ

тај објеката 

а високог обра
цу и Висока п

љски  факулт

постојала и 
стоји. Уместо 
саставу Унив
читељског фа
писано је око
х општина и 
рстеник, Крагу
екат Учитељс
ом центру, гд
атри, специја
их и нових 

ка програма о
ами за масте

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

20m2/уче
6,0m2/уче

и од капаците
чности поједи
мере санаци
условима пр
тељског насл
рним капацит
е, а у циљу о
а доградња 
ешења утврђ
ција. 
их комплекса 
подацима до
бр. 10-209/1 о
ради како би 

е у области 
ије образовањ
аја, која обез
о здрављу

оштици, на 
ката, у оквир
ацитет од 15
тораном и к
(стара кухињ

Дому у Кошти
а изградњом

ности - спортс

у допуне сад
бодно време 
х линија пре

зацевљење 
ње са услови
акон испуњав
банистичко-а

ВЕ 

азовања, чији
пословно-тех

тет  у  Ужицу

радила Учит
ње основана
верзитета у К
акултета у Уж
о 1065 студен
градова, ка
ујевац... Изгр
ског факултет
е је лоцирана
ализоване учи
студијских п

основних ака
ер студије у тр

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

нику 
енику 
ета школе, од
иних образов
ије, реконстр
рописаним за
леђа - Завод
тетима, уколи
осавремењав
објекта ТШ 

ђена је обаве

јер не постој
обијеним од 
од 29.08. 2014
на прави нач

образовања 
ње и васпита
збеђује редо
у, културно-з
удаљењу о

ру комплекса 
52 кревета. К
канцеларијам
ња са трпеза

ци, оствариће
м објекта за

ске хале са п

држаја - изгра
корисника. 
ема графичк

Коштичког по
ма прописан
вања услова
рхитектонска

и је оснивач Р
ничка школа 

тељска школа
а је Педагошк
рагујевцу.  
жицу (бр. 138 
ната. Поред у
ао што су: П
рађена површ
та налази се 
а већина шко
ионице, кабин
програма, бе

адемских студ
рајању од јед

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

дносно броја 
вних профила
рукције, адап
а Амбијентал
д за заштит
ико се укаже 
вања школско

"Радоје Љу
еза израде Ур

је просторни
Министарств

4. г. за потреб
чин реализов

и васпитања
ње ученика. 
овним учениц
забавне и 
д око 1km 
Дома учени

Комплекс сад
а управе, по
аријом која 

е се: 
а смештај уч

ратећим садр

адњом терета

ком прилогу 

отока, стабил
им од стран
а прописаних 
а разрада лок

Република Ср
струковних с

а. Завршетко
ка академија

од 07. 07. 20
ученика са п
Пожега, Чајет
шина објекта
у оквиру Амб
ола. Факултет
нети, фискул
ез ангажовањ

дија: учитељ 
дне године, ал

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

ученика шко
а. 
птације и ев
ну целину Тр
ту споменика
потреба иск
ог простора 
бичић", спра
рбанистичког

 услови, а по
ва просвете,
бе овог Плана
вала своје об

а обезбеђују
Дом ученика
цима средњи
спортско-рек
од градског
ка, као и пр
држи следеће
ортирница, м
се сада кор

ченика, спра

ржајима, спра

ане на отвор

бр. 6 ''Урба

лизацију кли
не Завода са
Планом, утв

кација. 

рбија, чине Уч
студија Ужице

ом школске 1
. Учитељски 

014.г.) за потр
подручја Град
тина, Београд
а износи 4216
бијенталне це
т располаже 
турна сала) к
ња нових пр

и васпитач, у
ли и докторск
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оле, као и 

вентуално 
рг Светог 
а културе 
казана од 
и опреме 
атности 5 
г пројекта 

отреба за 
 науке и 
а, постоји 
бразовно-

у додатни 
 средњих 
их школа 
креативне 
г центра. 
оширење 
е објекте: 
магацин и 
ристи као 

атности 4 

атности 3 

реном  са 

анистичка 

зишта на 
а заштиту 
врђена је 

читељски 
е. 

971/72. г. 
факултет 

ребе овог 
да Ужица, 
д, Чачак, 
6,30m2, а 
елине Трг 
наменски 
који може 
росторних 

у трајању 
ке студије 



 
 
 
 

 
План 

• 
Задржав
Стандар
површин
Учитељс
Могуће 
адаптаци
Светог С
Краљево
стране н
поглављ

Висока п
Објекат 
просторн
библиоте
админис
2013/201
У Школи
чему се 
развојни
других пу
изводи у
процес. 
Основне
У оквиру
машинск
менаџме

• 
Задржав
Ужицу. П
школа о
бруто по
Могуће 
реконстр
целину Т
спомени
потреба 
опреме (
Поред н
високош
Универзи
у Ужицу,
канцелар

• 
Град Уж
будућег 
Ужица д
града Уж
се посте
оправдан
универзи
средњош
обухвата
пројекта 

Приватне
оквиру д
становањ
регулишу

Здравств
Ужице, 
организа

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

Правила уре
ва се у пост
дима за акре
не по студен
ском факулте
је у оквири
ије и евентуа
Саве (Елабор
о,) у складу с
надлежних и

ље 3.5). 

пословно-техн
школе се на
не капацитете
ечки простор
стративне по
14.г. 
и се реализуј
остварују: ос
 рад; стално
убликација; с
у школи, оспо

е студије трају
у рада Висок
ки одсек, од
ент, одсек за т

Правила уре
ва се у посто
Према Станд
безбеђује пр
овршине по ст
је у оквир

рукције, адапт
Трг Светог С
ка културе К
исказана од 

(видети погла
наведених у
колске устан
итета Привре
, Мегатренд 
рија у Ужицу А

Спровођење
жице је покре
комплекса в
онела је Одл
жица'', бр. 17/
епено укључи
ности оснива
итета у Уж
школских и ви
а овог Плана
као урбанист

е школе (осн
других компа
ња), јавних с
у ову област. 

• 

вена делатно
који своју д
ационих једин

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ђења и грађе
тојећим грани
едитацију вис
нту, што је с
ету оптимално
има комплекс
ално доград
рат заштите к
са расположи
нституција з

ничка школа 
лази у оквир
е по Болоњс
р и читаоницу
ослове. Укуп

је делатност 
сновне струко
о стручно об
сви облици са
особљава сту

у три школске
е пословно-т
дсек заштите
туризам. 

ђења и грађе
ојећим грани
ардима за а
ростор за ква
туденту, одно
рима компл
тације и евен
Саве (Елабо
Краљево) у с
стране надл
авље 3.5). 
установа чији
нове чији о
една академи
Универзитет 
Алфа Универ

 Плана 
енуо иницијат
исоког образ
луку о донош
/13). Предвиђ
ити постојеће
ања и уређењ
жицу). Реал
исокошколски
а. За реализ
тичко-архитек

новно и средњ
атибилних на
служби, цент
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но. 
ког факултет
према услов
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ЗАШТИТЕ 
план за соци

Центра за со
у области со

површине 540
љно разрађен

РАДСКЕ УПРА
м, економско
гани судства 

обухвату Пла
Скупштина 
статистике у
г геодетског 
са седиштем 
и објекти дру
жице", АД Уж
равна зград
ца Ужице и д
града Ужица
које су од по
уре НРС бр.5
к 17) смеште

ењу судова ("С
функцију у ск

ова у Републ
ште надлежно
жицу, Основн

жност, тако д
у града Ужи
саставу имао
свом саставу

Наде Матић 
риторије опш
и Град Ужице.
овољне прос
судства и туж
е  одвојено у 
у складу са з
ни са седиште
редвиђена из
цели бр. 5159
обзиром да је

и градску уп
ћ се граде у 
ално до пара
те могуће је 
тежном наме
ских решења

МЕНЕ 
а налазе се: 
објекти бивше

е у градском
ана. 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ијалну полити
оцијални рад
оцијалне заш

0m2 у оквиру
н у наредној ф

АВЕ 
м и географ
и тужилаштв

ана налазе с
града Ужица
у Ужицу), об
завода, Реп
у Ужицу), Р

угих јавних ус
жице-гас, ЈП"
а, Предузећ
р.). 
а утврђен је
осебне важно
22/49, од 29 а
ени су Основ

Сл. гласник Р
кладу са над

лици Србији, 
ости и месн
ни суд у Пож

да од 01. јану
ица и општин
о је две судск
у има само је

број 6, на тр
штина: Ариље
. 
сторне капац
жилаштва орг
посебним обј
ахтевом и по
ем у Ужицу а 
зградња објек
9/1. Министар
е у веома ло

раву, је да се
складу са по

аметара за п
организовати
еном породи
а утврђена ј

објекат Окру
ег војног комп

м центру (бло

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ику, према ко
д у партнер
штите и орга

у објекта у ул
фази. 

фском центр
ва округа, орг

се објекти п
а, представни
бјекат РС На
публичког ф
Републичког ф
станова и пре
"Стан"Ужице, 
ће за телек

е за непокрет
ости за истори
априла 1949.
вни и Виши 

РС", бр. 116/2
длежностима

а највиши о
о је надлеж
жеги, Основн

уара 2010.г. п
на Бајина Б
ке јединице, и
едну судску је

рећем спрату 
е, Бајина Ба

итете за оба
ганизовати у 
јектима.  
отребама над
нарочито Пр
кта правосудн
рство правде 
ошем стању, 

е не утврђује 
осебним прог
претежну нам
и у оквиру д
ичног станова
е обавеза и

ужног затвора
плекса у Ул. 

ок 17), у зале

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

оме ће се реа
рству са уст
анизацијама 

ици Видовда

ру западне С
гани и службе

правосудних 
иштва Минист
ационалне сл
онда за здр
фонда за пе
едузећа (ЈП"Д
Електросрб

комуникације

тно културно
ију и културу 
г.). 
суд и Тужил

2008  од 22.12
а утврђеним 

орган судске 
жан за подру
ни суд у При

постаје Основ
ашта и Чаје
и то у Бајиној
единицу, и то 

у згради пра
ашта, Косјер

вљање ове ф
складу са д

длежног Мини
рекршајни суд
них органа у 
планира да п
и изгради о

њихово грав
грамским зах
мену блока (и
других компа
ања), јавних
израде Урбан

а, Објекат МУ
Сланушка 5 

еђу зграде С
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ализација 
тановама, 
цивилног 

анска 32/a 

Србије и 
е локалне 

органа и 
тарстава, 
лужбе за 
равствено 
нзијско и 
Дирекција 
ија д.о.о. 
е"Телеком 

о добро - 
(Решење 

лаштва и 

2.2008.г.), 
Уставом  

власти у 
учје више 
јепољу и 

вни суд у 
етина. Од 
ј Башти и 
у Бајиној 

авосудних 
ић, Нова 

функције. 
добијеним 

истарства 
д у Ужицу,  
блоку 57, 
постојећи 
објекат за 

итационо 
хтевима и 
или дела 
атибилних 
х служби, 
нистичког 

УП-а РС - 
и на Тргу 

купштине 



 
 
 
 

 
План 

Затвор ј
изречена
притвора
Објекат 
управе -
Историј
проучава
Зграда О
надлежн
део обје
потребам
Објекат 
Скупшти
су и пол
Полицијс
БИА, ка
објекту 
доградњ
реализов
изградњ

− 
− 

Специфи
посебни 
установу
Ватрогас
подручне
Бајина Б
Ужице и
карактер
Ватрогас
зелене п
смештај 
ватрогас
наставу. 
ватрогас
вештина
гаражног
службен
На осно
ватрогас
дома је 1
На основ
Одељењ
ситуациј
Ужицу.  
Могућа је
са разво
области 

У складу
овог Пла
уз увође
За објек
увођење
Урбанист
За објек
увођење
Урбанист

Ужице је
пунктова
Народно

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

е полуотворе
а у прекршај
а. Пројектова
Окружног зат
 Скупштина г
јских зграда 
ање спомени
Окружног зат
них институци
екта, израдо
ма Града Ужи
МУП-а РС - П
ине града и н
лицијске стан
ске управе у 
о и три кан
МУП-а рађе

ња објекта, п
вати кроз из
и: 
Пројекат пре
Урбанистичк
ичност објека
нормативи, 

у.  
сни дом: Ватр
е ватрогасно
Башта, Косјер
и седиште 
рише се као ц
сна станица 
површине и м
ватрогасних

саца спасила
Спортски те

саца спасилац
ама, а део се
г дела објек
а возила и во
ову норматив
сно спасилачк
1411m2. Објек
ву планова р
ње за ванред
е, чија се до

е реконструкц
ојним планови
и условима о

• 
у са Условим
ана, за војне 
ње нових сад
кат у Ул. Сл
е нових садр
тичког пројек
кат на Тргу С
е нових садр
тичког пројек

•  У
е развијало и
а региона. Та
о позориште, 

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

еног типа и 
јном поступк
ан је капаците
твора - зграда
града Ужица,
које су од 
ка културе НР
твора својом 
ија (министар
м урбанисти
ица. 
Полицијска у
непосредно по
нице у Ариљ
Ужицу су: Од
целарије Ре
но је у скор
према потреб
зраду Урбани

епарцелације
и пројекат: ур
ата посебне н
већ се ускла

рогасно спаси
о спасилачке 
рић, Ариље и
Ватрогасно 
централна ват
Ужице састо
манипулатив
х возила, (ук
ца, магацинс
рен намењен
ца. Ватрогасн
е користи и к
кта служи за
озила запосле
ва објекат В
ке јединице в
кат је спратно
развоја Секто
дне ситуациј
оградња реал

ција, адаптац
има и потреб
овог Плана, к

РЕЗЕРВИСА
ма добијеним 
комплексе у 
држаја - јавни
анушка 5 (бл
ржаја јавних 
кта, а максима
Светог Саве 
ржаја - јавних
кта. 

УСТАНОВЕ К
институције ку
ако у Ужицу 
Народна биб

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

у њему се 
ку. Поред то
ет Затвора за
а некадашње
, утврђена је
посебне важ
РС, бр.522/49
наменом не 

рства) за изме
чког пројекта

права у Ужиц
оред зграде 

љу, Пожеги, К
дељење за в
публичког ја
рије време, 
бама и захт
истичко-техни

: формирање
рбанистичко -
намене, је да
ађују са посе

илачки батаљ
јединице Зл

и Пожега, а у
спасилачког 
трогасна стан
оји се од обј
ног простора
упно 10 гара
ски простори,
н је практичн
ни торањ је та
ао магацинск
а маневар ва
ених. 
Ватрогасног 
величине Ват
ости две надз
ора за ванред
е у Ужицу, п
лизује према 

ција, санација
ама исказани
роз израду Ур

АНЕ ПОВРШИ
од Министар
Ул. Сланушк
их служби  за 
лок 61) Пла
служби за п
ално до пара
(блок 21) Пл
х служби за 

КУЛТУРЕ 
ултуре, које с
постоји низ 

блиотека, Нар

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

издржава ка
га у затвору
а смештај 100
е Скупштине О
 за непокрет
жности за ис
9, од 29 април
одговара ло

ештање Окру
а, увести од

цу, смештен ј
правосудних 
Косјерићу, Бај
ванредне сит
вног правобр
тако да су 
евима надле
ичких докуме

е грађевинске
- архитектонс
а се не утврђу
бним програм

љон Ужице је
латиборског у
у Ужицу, у об
батаљона. 

ница. 
јекта (зграде
а. Зграда ват
ажних места
, канцеларијс
ној настави, о
акође намењ
ки простор. М
атрогасних в

дома тренут
трогасно спас
зеmне етаже 
дне ситуације
планирано је
Главном про

а и евентуалн
им од стране
рбанистичког

ИНЕ ЗА ЈАВН
рства одбран
ка 5 и на Тргу
потребе Град
ном је предв
потребе Град
аметара за пр
ланом је пред
потребе Гра

су имале пос
културних и

родни музеј, И

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

азна затвора 
у се, у затво
0 лица лишен
Оштине Ужиц
но културно 
сторију и кул
ла 1949.г.).  
окацији. Укол
ужног затвора
дговарајућу ј

е у градском
органа. У на
јиној Башти, 
уације Минис
раниоца. Над
повећани пр
ежних инстит
ената, предв

е парцеле пре
ска разрада л
ује њихово гр
мским захтев

 формација к
управног окр
бјекту ватрога
На основу 

е) ватрогасно
трогасног дом
), део са пр
ски простор, 
обуци и одрж
ен обуци ват
Манипулативн
возила, а де

тно задовољ
силачке чете
(П+1С). Повр
е Републике 
е отварање 
ојекту за догр

но доградња 
 надлежних и
г пројекта.  

Е СЛУЖБЕ 
не (бр. 631/10
у Светог Саве
да Ужица.  
виђена пром
да Ужица, м
ретежну наме
двиђена пром
ада Ужица, м

себан значај 
институција  
Историјски ар

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

до три мес
ореном одељ
их слободе. 
це, а данас О
добро - спом
лтуру (Решењ

лико се искаж
а на другу лок
авну намену

м центру (бло
адлежности о
Чајетини и 

старства унут
дзиђивање с
росторни кап
туција (мини
виђених Зако

ема правилим
локације. 
равитационо 
вима за одре

која у свом са
руга. То су М
асног дома, с
изнетог Ват

ог дома, спор
ма има део 
росторијама 
чајна кухиња

жавању психо
рогасаца спа
ни простор, к
ео је искориш

љава потребе
е Ужице. Пов
ршина парцел
Србије чији 
Регионалног 
радњу објект

објеката посе
институција (

0/2011 од 20.
е,  предвиђен

мена намене.
може се реал
ну блока. 
мена намене
може се реал

за град, као 
регионалног 
рхив. Институ

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

еца, и казна
љењу, изврша

Објекат органа
меник културе
ње Завода з

же потреба о
кацију, могуће
у према захт

к 17), у залеђ
ове полицијск
Златибору. У
трашњих пос
спрата на по
пацитети. Ев
истарства),  
оном о план

ма из Плана; 

подручје нити
еђену област,

аставу обједи
Мокра Гора, 
смештена је 
трогасни до

ртског терена
гаражног про
за смештај д
а и сала за т
о физичке сп
асилаца у спе
који се налаз
шћен као па

е за смешта
ршина основ
ле је 6718m2.
је организац
центра за 

та ватрогасно

ебне намене 
министарста

06.2012.г.) за
на је промена

. Промена н
лизовати кро

е. Промена н
лизовати кро

једног од це
значаја, као

уције културе 
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а затвора 
ава мера 

а градске 
е као део 
а научно 

од стране 
е је у овај  
тевима и 

ђу зграде 
ке управе 
У саставу 
слова РС, 
остојећем 
вентуална 
може се 
нирању и 

и користе 
, односно 

ињује све 
Чајетина, 
јединица 
м Ужице 

а, торња, 
остора за 
дежурних 
теоретску 
ремности 
ецијалним 
зи испред 
аркинг за 

ај и рад 
ве објекта 
. 
циони део 
ванредне 
ог дома у 

 у складу 
ва) у овој 

а потребе 
а намене, 

амене уз 
оз израду 

амене уз 
оз израду 

ентралних 
о што су: 
локалног 



 
 
 
 

 
План 

карактер
"Јоканов
седиште
Постојећ
13020m2

Планом 

У Ужицу
објекту, у
Туцовића
објекта 
програму
Народно
Србије а
Титово 
Реконстр
значајну 
Нова згр
Оснивач
једино пр

По конце
могућнос
представ
Позориш
- мултиф
Народно
ЈПФ-а. Ф
Оснивач
Због изо
адаптаци
У наред
комуника
објекте о
као цент
Основни
савреме

Народна
Улице Д
специјал
Тргу парт
износи о
Подаци о
је постал
у књижев
Установа
библиоте
центар к
Народна
округа, ш
Сарадња
школски
Основна
се орган
изложбе
годишње
Данас је
клубом, 
са Фран
Позајмно
и Елект

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ра намењене
вића куће", Г
е културног жи
ћи  објекти  
2. 

су задржане 

Народно  поз
у постоји једн
у ужем градс
а, у комплекс
од 5040m2. 
у и пројектова
о позориште У
августа 1945.г
Ужице прем
рукцијом Трга
компоненту 

рада је стављ
 Народног по
рофесионалн

епцијском реш
ст одржавањ
ва, концерата
шна дворана б
функционалну
о позориште 
Фестивал је 
и фестивала 
осталог одржа
ије и реконст
дном планск
ацијских усло
ове намене. З
тар за саврем
и циљ Народн
но Европско 

Народна  биб

а библиотека 
Д. Туцовића, 
лном програм
тизана бр. 12
око 2829 књиг
о постојању Н
ло центар кул
вном фонду н
а је 1946.г. р
еку, а затим 
културног и др
а библиотека 
што значи д
а са школск
м библиотека
а делатност Н
изују и други 
, стручни сем
е). У склопу б
е Библиотека 
која суграђан
нцуским култ
о одељење з
тронска чита

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

е задовољењ
Градски култу
ивота. 
лоцирани су

локације сад

зориште  Ужи
но позориште
ском центру, 
су који заузим
Површина ко
ана је према 
Ужице основа
г. Свој рад По
мешта се у
а партизана, 
новог урбан

љена у функци
озоришта Уж
но позориште

шењу објекат
ња широког д
а, семинара, п
броји 560 сед
у дворану, кој
Ужице је и о
међународн

 су Министар
авања објека
рукције објек
ком периоду
ова са техни
Завршена је 
мену драму и 
ног позоришта
позориште. 

блиотека  Ужи

Ужице је см
поред зград

му. Библиотек
2. Књижни фо
га на 1000 ста
Народне библ
лтурног и дру
налазило се 2
радила под н
1961.г. добил
руштвеног жи
Ужице данас
а врши стру
ким библиоте
ама, у смислу
Народне библ
програми и м
минари, јесењ
библиотеке се
модерна уст

нима нуди об
турним центр
а одрасле, Д
аоница у ко

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

њу свакодне
урни центар 

у у градском 

држаја намењ

це 
е - Народно 
у оквиру Амб
ма површину
омплекса и 
градским пот
ано је као Об
озориште је з
у "Филкин б
позориште д
ог идентитет
ију 1967.г. 
ице је Скупш
е на територи

т служи за ви
ијапазона кул
презентација
дишта (524 се
а прима око 
оснивач једно
ног карактер
рство културе
ат је у прили
кта. 
у планира с
иком сцене, 
изградња каб
едукацију. 
а је да следи

ице 

мештена у ок
де Народног 
ка користи пр
онд библиоте
ановника. 
лиотеке Ужиц
уштвеног жив
200 књига и с
називом Град
ла данашњи 
ивота града. 
с представља
учни надзор 
екама у град
у стручне кон
лиотеке Ужиц
манифестаци
њи салон књ
е налази инте
танова са око
иље информ
ром, Америч
ечје одељењ
ојој је омогу

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

евних потреб
Ужице, биос

центру. Укуп

њених култури

позориште У
бијенталне це
у од 6427m2, 
величина об
требама. 
бласно народ
започело у С
биоскоп", кој
добија своју н
та града. Обј

штина општин
ји југозападн

шенаменско 
лтурних ман
. 
е користи). По
150 гледалац
ог од три нај
ра са традиц
е Републике С
ично лошем с

се реконстр
а у складу 
баре сцене, к

и савремене т

квиру Амбијен
позоришта. 
остор призем
еке броји 190

це сежу до 18
вота града. Го
сви дневни ли
дска књижни
назив - Наро

а матичну би
над радом о
ду је задово
султације и с
це је библиоте
ије, као што су
њига, мини са
ернет клуб.  
о 190.000 књ
мација из свих
ком и Руско

ње, Одељење
ућен приступ

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ба су: Градс
скоп. Објекти

пна изграђена

и. 

Ужице, које је
елине Слану
са бруто изгр
бјекта ове вр

дно позоришт
околском  до
ји се налаз
нову зграду, 
екат је проје

не Ужице. Ов
е Србије - Зл

коришћење, 
ифестација, 

оред велике с
ца и интернет
јпрестижнија 
цијом одржа
Србије и Град
стању. Неопх

рукција терас
са савремен
капацитета од

тенденције у 

нталне целин
Величина о

мља објекта и
000 књига и п

856.г., када је
одине 1857. ч
истови Кнеже
ца, да би 19
одна библиот

блиотеку за б
општинских 
ољавајућа и 
савета у раду.
ечка-издавач
у: књижевне 
ајам књига, "П

њига, преко 13
х области жи
ом амбасадо
 стручне књи
п Интернету 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ска галерија,
 у области к

а површина 

е смештено 
ша - Трг парт
рађеном грађ
рсте одређуј

те одлуком М
ому. Од 1948.
зио на глав
која са цели
ектовао архит

во позориште
латиборског у

са великом с
позоришних 

сцене позори
т клуб. 
позоришна ф

авања (друге
д Ужице. 
ходно је хитн

се у малу 
ним потребам
д 100 седишт

позоришној  

не Слануша 
објекта ове в
и четири канц
преко 130 на

е основано Уж
читалиште је 
евине Србије.
950.г. промен
тека Ужице. Б

библиотеке З
и школских 
подразумева

. 
ка делатност
вечери, јавне
Паунови дан

30 наслова п
вота. Градска
м. У оквиру
иге (саставни 
и коришће

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

, изложбени 
културе пред

ових објекат

у наменски 
тизана - део 
ђевинском по
е се по спе

инистарства 
.г. Народно по
вној градско
ном Трга пре
текта Станко

е и данас пре
управног окру

сценом која об
представа, б

ште има и ма

фестивала у
е недеље но

но извођење 

сцену, због
ма и нормати
та, која је пре

уметности и 

- Трг партиза
врсте одређу
целарије на с
слова период

жичко читали
имало 100 чл
 
нила назив у
Библиотека је

Златиборског 
библиотека 
а сталне кон

т. У згради би
е трибине, пр
и" (око 30 ак

периодике и 
а библиотека
у Библиотеке
део овог Оде

ење мултиме
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простор 
дстављају 

та износи 

грађеном 
Улице Д. 

овршином 
ецијалном 

просвете 
озориште 
ој улици. 
едставља 
 Мандић. 

едставља 
уга. 

безбеђује 
балетских 

алу сцену 

земљи - 
овембра). 

темељне 

г добрих 
ивима за 
едвиђена 

израсте у 

ана - део 
ује се по 
спрату, на 
дике, што 

иште, које 
ланова, а 

у Градску 
е постала 

управног  
у Округу. 
нтакте са 

иблиотеке 
едавања, 
ктивности 

Интернет 
а сарађује 
е постоји:  
ељења је 
едијалних 



 
 
 
 

 
План 

енциклоп
У наред
сарадњи
програмс
одељењ
прошире

Градска 
кретања 
основана
буџета Г
Простор
Општине
културе 
претходн
поглављ
канцелар
исту пов

У Ужицу 
део Улиц
центар, к
са посло
Реконстр
у поглед
потребно
Биоскоп 
пројекци
биоскопе
Основна
су: презе
и др. 

Градски 
делатнос
генераци
садржаја
У обављ
админис
циљева 
других г
саветова
Основна
презенто
културни

Народни
округа (Б
је 12. јул
1963.г. о
збирка п
У оквиру
педагош
материја
истражив
рестаура
просветн
материја
етнолош
Објекат 
простори
Величин

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

педија), Одељ
ном планско
и са Министа
ским опредељ
а (одељење 
ење на горњу

Градска  гале
галерија Ужи
из области л
а 1990.г., као
Града Ужица и
ије Градске 
е Ужице. Ела
Краљево), о

ном заштитом
ље 3.5). Изл
ријскиm дело
ршину као и 

Биоскоп 
постоји једа
це Д. Туцовић
који је почео 
овним простор
рукцијом биос
ду квалитета
ог капацитета
"Арт" распол
оном технико
е у овом реги
а делатност б
ентације (пос

Градски култу
културни цен
сти којима ћ
ија града Ужи
а. 
љању своје 
стративних, ф
и задатака, п
грађана за к
ања, продукци
а делатност Г
овања култур
их, уметнички

Народни  муз
и музеј Ужице
Бајину Башту
ла 1946.г., нај
основан је На
остепено фо
у НМУ налаз
ка служба, ст
ално и финан
вачким и м
аторским и 
но-педагошки
ала и сарађу
шких, историјс
музеја се на
ије. 
а објекта ов

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

љење период
ом периоду с
арством култу
љењима у обл
за одрасле)

у етажу објект

ерија  Ужице 
ице је устано
ликовне умет
 Установа за
и од донација
галерије сме
аборатом заш
објекат гале
м" - редни бр
ожбени прос
оm сmештен ј
призеmље из

ан биоскоп ко
ћа, који се од
је са радом 2
ром, угостите
скопа град је 
а и савремен
а. 
лаже са две б
ом и звучним
ону. 
иоскопа је пр
стојање модер

урни центар У
нтар у Ужицу
е се створит
ица, кроз орга

делатности 
финансијских,
потребних да
квалитетним 
ију и презент
ГКЦ-а је култу
рних добара
х и образова

зеј  Ужице 
е (НМУ), је р
у, Косјерић, П
пре као Музе
ародни музеј
рмирала. 
зе се стручн
тручна библи
нсијско посло
музејско-истр
сниматељск

им и инфор
ују са сродни
ских, уметничк
алази у Ул. 

ве врсте одре

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

дике, Одељењ
се планира о
уре, као и ос
ласти ове дел
), а планира 
та у складу са

ова из област
тности и прим
а галеријске п
а. 
ештене су у
штите културн
рије је вало
р. 23. Елабор
стор са сав
е у призеmљ
здаје се под з

оји се налази
д 2007. г. нал
2007.г. састоји
ељским садрж
добио репре
них технички

биоскопске д
м системом. 

ројекције фил
рног презента

Ужице 
у је основан 
ти услови за
анизовање и п

ГКЦ ће о
, техничких и
а ГКЦ својом 
садржајима 
ацију пројека
урно - образо
а, музичко-сц
них садржаја

регионални м
Пожегу, Ариље
еј устанка 194
, у чији су са

а одељења 
иотека, конзе
овање и служ
раживачким 
о-документац
мативно-мар
им установам
ких и нумизм
Димитрија Т

еђује се по с

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ње обраде и н
обогаћење б
савремењава
латности. У о
се и адапта
а потребама. 

ти културе чи
мењене умет
послове. Осн

у ужем градс
ног и градите
оризован као
ратом је проп
временом ра
љу објекта, на
закуп, док се т

и у оквиру Ам
лази у приват
и се из две не
жајима и др.
езентативни б
их перформа

дворане од 16
По својој тех

лмова. Остале
ационог систе

Одлуком Ск
а адекватан 
промоцију аф

обезбеђивати
и других посл
делатности 
у области 

ата из ових об
овна, културн
ценска и фи
а. 

музеј надлеж
е, Чајетину, Н
41. Решењем
астав ушли М

за археологи
рваторске ра
жба за помоћ
радом, обр
ционим радо
кетиншким р
ма. Музејски 
атичких збир
Туцовића. Му

специјалном 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

набавке. 
библиотечког 
ање рада у с
овом периоду
ција дечијег 
 

ија је основн
тности, наста
ивач галерије

ском центру,
ељског насле
о "Остала д
писан III степе
асветом и и
површини од
тавански про

мбијенталне ц
тном власниш
езависне цел

биоскоп по св
анси у погле

69 и 68 мест
хничкој опрем

е делатности
ема), конфер

купштине гра
развој деце 
фирмативних 

 обављање 
лова неопход
одговори на 
културе, уме
бласти. 
но - уметничк
илмска делат

жан за терито
Нову Варош, 
м Народног од
Музеј устанка

ију, етнологиј
адионице, фо
ћно-техничке 
радом музеј
ом, изложбе
радом, пруж
материјал р
ки. 
узејски компл

програму. Ко

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

фонда (диги
складу са ра
у је завршена
одељења. Т

на делатност 
але у земљи 
е је СО Ужиц

 Сланушкој 
еђа  (Завод з
добра градит
ен мера техн
излагачком о
д 279m2. Суте
остор користи

целине Слан
штву. Реконст
лине, биоскоп

вим савремен
еду пројекциј

та, које су опр
мљености, св

и које су засту
ренције, саста

ада Ужица 20
и омладине
културних, об

организаци
дних за оства
изражене по
етности и сп

ка, издавачка 
тност, као и

орију осам о
Сјеницу) и Г
дбора Титово
а 1941. и Зав

ју, историју и
отолаборатор
послове.  М
ских предме
еном и изда
жа услуге ко
азврстан је 

лекс чине дв

омплекс муз

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

итализација ф
азвојним план
а адаптација п
Такође је пла

праћење сав
и ван ње. Га
це, а финанси

улици, објек
за заштиту сп
тељског насл
ничке заштите
опремом, за
ерен објекта,
 као галеријс

уша - Трг па
труисани "Cin
п ''Арт'' и тржн

ним стандард
ја, тако и у

ремљене сав
врстава се у

упљене у ово
анци, тематск

010.г. ради об
, али и грађ
бразовних и с

ионих, марке
аривање пост
требе деце, 
порта и орга

делатност, д
и продукције 

општина Злат
Град Ужице. Ф
о Ужице од 29
вичајни музе

и историју ум
рија, служба з
Музеј се бави 
ета, конзерв
авачком дел
орисницима 
у више архе

ве зграде и п

еја има повр
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фонда) у 
новима и 
позајмног 
анирано и  

времених 
алерија је 
ира се из 

кту старе 
поменика 
леђа под 
е (видети 
аједно са 
 који иmа 
ски депо. 

ртизана - 
nema city" 
ни центар 

има, како 
у погледу 

временом 
у најбоље 

ом објекту 
ке вечери 

бављања 
ђана свих 
спортских 

етиншких, 
тављених 
младих и 
анизовати 

делатност 
осталих 

тиборског 
Формиран 
9. априла 
еј, чија се 

метности, 
за опште, 

 научно-
ваторско-
латношћу, 
музејског 
еолошких, 

подземне 

ршину од 



 
 
 
 

 
План 

4862m2, 
дворана 
капаците
годишње
капаците
Поред за
периоду 
манастир
личности
Народни
У састав
"Јоканов
хидроеле
Објекат 
близини 
архитект
културе, 
изложбе
налази к
кућа XIX
Музеј је 
преко 60
У протек
презенто
време и 
Недавно
Музеја. И

Историјс
архивске
делатнош
Историјс
грађу см
делатнос
У период
Архив  п
етаже, са
објекат п
такође р

• 

Планом 

Према ГУ
− 
− 
− 

Објекте 
намена: 
централн
грађана.
Могућа ј
развојни
овог Пла
За реали
архитект

Саборни
храма и
непосред
два стан

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

са бруто рав
за излагање

етима задово
е. Имајући у
ет ове устано
аштите покре
од 1994. д

ра Увац (СО
и и народних 
и музеј (Истор
в Народног м
вића кућа". О
ектране "Под
''Јокановића 
Градске га

туре 19. века
након чега ј
не. Приземљ
канцеларија к

X и почетком Х
установа ком

0000 музејски
клом  период
оване објављ
годишња  ма
о је у Музеју 
Исте активнос

Историјски  а
ски архив је 
е грађе. Пор
шћу. Историјс
ски архив у Уж
мештену у де
ст Архива је п
ду од 1967.-2
послује у но
а површином
пружа адеква
асполаже са 

Правила уре

су задржане 

УП-у града Уж
Библиотеке: 
Позоришта: 5
Биоскопи: 20
културе, у др
становања 
них садржаја
 
је реконструк
м плановима
ана.  
изацију планс
тонска разрад

• 

Црквена  опш
и храм Св. Ве
зграђена је 
дној близини
а за свештен

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

вијеном грађе
е, капацитета
ољава потреб
у виду оства
ове није довољ
етних културн
до 1998. год
О Чајетина), 
хероја (Дими
ријске зграде)
музеја укључе
Од 2009.г. у 
д Градом". 
кућа'' се на

алерије и пр
. Објекат је 1
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а, балкона, от

намене: јав
унална инфр
ЊЕ И ИЗГРАД

тежне нам
ти  (секундар

историјске цел
целе 9146/1 ко
а детаљне р

кат. парцел
и су прописан
"- 3.6,  
рајући из Ули
надземних ет
а Петра. 

уз могућнос
ду Урбанистич
комерцијални

3.6 
6 над

звољена је п
зити  50% БР
вршен, изграђ

омерцијалним
3.0 
6 над

омерцијалним
3.0 
6 над

омерцијалним
3.0 
6 над

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

ју део отворе
које су дефи
да се испу

етра, Улице Д
оковима објек

огуће оквир за
ростора, уз и
едности пара
ација планск
овести  у о

  

бочног суседн

изграђени, п
дозвољено:

локовске пов
мбених етажа
објектима ко
клопу ренови
љено: проме
рој паркинг м
тварање порт

вне службе, 
раструктура
ДЊУ ЗАСТУ

ене: Стано
рна и терција

лине Слануш
оја се разрађ
регулације, чи

ли 5067 (лок
ни урбанистич

ице краља П
тажа, капацит

ст надградње
чког пројекта:
им садржајим

дз.етажа 
промена нам
ГП, на делу  
ђен део блока

м садржајима

дз.етажа 

м садржајима 

дз.етажа 

м садржајима 

дз.етажа 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

енoг блока. Б
инисане у од
не и остали
Димитрија Ту
кти се могу гр

а будући разв
испуњење сви
аметара који 
ких решења 
оквирима пр

 

ог објекта, 

приведени  
: изградња 
ршине или п
а у пословне
оји имају рав
ирања, рекон
ена намене по
места у окви
тала у призе

отворени  
, све према
УПЉЕНИХ ГР

овање (ме
арна продук

ша- Трг партиз
ђује кроз Урба
ија је границ

кација старе 
чки параметр

Петра, са  о
тета мин. 110

е суседног с
: 
а К2 

мене  дела п
кат. парцеле 
а 

а К2 

 К2 

 К2 
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Блокови у 
дносу на 
и услови: 
уцовића и 
радити до 

вој дајући 
их других  
одређују 
у оквиру 

рописаних  

 

 

намени, 
објеката 

парцеле у 
е, које не 
ван кров, 
струкције 
остојећих 
ру блока, 
мљу због 

градски  
а Планом  
РАДСКИХ 

ешовито, 
кција): 

зана- део 
анистички 
ца дата у  

 поште), 
ри:  

бавезном 
0 места и 

стамбено-

постојећег 
9146/1.   



 
 
 
 

 
План 

на посто
изградња
 
БЛОК 16

 
БЛОК 17
 
 
 
 
БЛОК 18
Туцовића
 
На   обје
степен з
стање, у 
могуће је
закључку
На неиз
искључи
целине. 
 

БЛОК 19

 
 
 
БЛОК 21

Д
 
 

 
 

 
 

Јерковић
 
 

парцели 
 
БЛОК 22

БЛОК 23

 
 
на локац
комплекс
 
 
до реали
комунал
 
БЛОК 26

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ојећем  вишеп
а поткровних

6 изграђен, до
претежна нам

7  
претежна нам
 - мак
 - мак

8 : део прос
а:  

ектима који им
аштите, који 
свему према
е рушити а из
у из Извештај
зграђеним па
во уз детаљ

претежна нам
- вис
сусед
 

9 
претежна нам
 - мак
 - мак

:  
претежна нам
претежна нам
Демира: 
 - мак
 - мак
претежна на
делатности м
планове, Оба
 - мак
 - мак
претежна нам
 - мак
 - мак
претежна на
ћ“:  
 - мак
 - мак
претежна нам
9183.  
  

2 изграђен, до
претежна нам
 

3,24,25 
претежна нам
 - мак
 - мак
цији постојеће
са: 
 - мак
 - мак
изације, дозв
ног предузећ

6 
претежна нам

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

породичном  
х етажа , са  к

овршен блок 
мена: вишепо

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр

сторне култур

мају  спомени
подразумева
а условима да
зградња нови
аја Комисије з
арцелама,  
љно прецизи

мена: комерц
сина објекта :
дног објекта 

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр

мена: вишепо
мене : комерц

ксимални инд
ксимална спр
амена: стамб
ма К2): у Ул
авезна је изгр
ксимални инд
ксимална спр
мена:комерци
ксимални инд
ксимална спр
амена:комерц

ксимални инд
ксимална спр
мена: комерц

овршен блок 
мена: комерц

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
е пијаце, у сл

ксимални инд
ксимална спр
вољава се из
а 

мена: вишепо

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

стамбеном о
осим  кровом

ородично ста

ородично ста
декс изграђен
ратност објека

рно-историјск

ичке вреднос
а извођење са
атим од  надл
их се може из
за планове). 
или деловим
ране услове

цијални са виш
 3 надземне 

ородично ста
декс изграђен
ратност објека

ородично стан
цијалне дела

декс изграђен
ратност објека
бено-пословн
лици Димитр
радња гараже
декс изграђен
ратност објека
ијалне делатн
декс изграђен
ратност објека
цијалне дела

декс изграђен
ратност објека
цијалне делат

цијалне делат

ородично ста
декс изграђен
ратност објека
лучају њеног 

декс изграђен
ратност објека
зградња свих

ородично ста

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

објекту који с
м нагиба  до 4

новање са ко

новање са ко
ности "Ии" 
ата:  

ке целине Сл

сти, и који су о
анације, адап
лежне Служб
зводити прем

ма парцела, 
е Завода за 

шепородични
етаже ( П+1+

новање са ко
ности "Ии":  
ата:  

новање са ко
тности К2  са

ности "Ии":  
ата:  
ни објекат (в
рија Туцовића
е у подземној
ности "Ии":  
ата:  
ности К2: у Ул
ности "Ии":  
ата:  
атности К2:н

ности "Ии":  
ата:  
тности К2: до

тности К1: До

новање са ко
ности "Ии" 
ата  
измештања,

ности "Ии" 
ата  
х потребних 

новање са ко

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

се налази на 
45º, уз испуње

омерцијалнм 

омерцијалним
3.0 
5 над

лануша- Трг 

обележени на
птације, реста
бе заштите. П
ма условима 

објекте пос
заштиту, по

им становање
+Пот), нови об

омерцијалним
3.2
5 над

омерцијалним
а вишепороди

2.2
3 над

вишепородич
а, према зак
 етажи објект

3.6
4 над

лици Николе 
1
1 над

а Тргу Свет

1.8
2 над

озвољена над

звољена изгр

омерцијалним
3.2
6 над

 омогућена је

3.6
6 над

садржаја пиј

омерцијалним

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

кат. парцели 
ење осталих 

садржајима К

м садржајима 

дз.етажа 

партизана- д

а граф. прило
аурације или 
омоћне објек
надлежне Сл

стављати на
оштујући амб

ем 
бјекат не мож

м садржајима 
  

дз.етаже 

м садржајима 
ичним станов

  
дз.етаже 
но становањ
кључку из Из
та. 

  
дз.етаже 
Пашића:  

  
дз.етаже 
тог Саве, пр

  
дз.етаже 
дградња етаж

радња гараже

м садржајима 
  

дз.етажа 
е реализација

  
дз.етажа 
јаце, према 

м садржајима 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

9082/2, дозв
услова. 

К2 

 К2: 

део Улице Д

огу 4, утврђен
враћања у п
кте по дубини
лужбе заштит

а грађевинск
бијенталне в

же бити виши 

 К2: 
 

К2: изграђен
вањем у Улиц

 

ње са комер
звештаја Ком

 

 

рекопута ОШ

 

же на  објект

е. 

 К2: 
 

а стамбено-п

потребама н

 К2 
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вољена је  

Димитрија 

н је други 
рвобитно 
и парцела 
те (према 

ку линију, 
вредности 

од вишег     

 

н 
ци војводе 

 

рцијалним 
мисије за 

 

 

Ш “Душан 

 

ту  на кат. 

 

пословног 

адлежног 



 
 
 
 

 
План 

 
 
 
БЛОК 27

 
БЛОК 28

 
 
за парце
 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 30

 
 
 
БЛОК 31
у делу ев

 
 
 
БЛОК 33
у границ

садржаји
 
 

закључку
 
 
ван гран
објекат п
другим у
довршен
 
БЛОК 34
 
Према з
планска 
улице Ст
Део евид

 
 
у улично
 
 
 
БЛОК 35

 
 
за парце
 
 
у границ
сачувати

 
 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

 - мак
 - мак
 

7-изграђен 
претежна нам

8 и 29 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак
еле у уличном
 - мак
 - мак

0 
претежна нам
 -мак
 -мак

 и 32:  
видентиране 
претежна нам
 - мак
 - мак
 

3  
и евидентира
претежна нам
има К2 
 - мак
 - мак
претежна на
у  из Извешта
 - мак
 - мак
ице евиденти
поште: могућа
условима.На 
н, изграђен де
 

4  

закључку из 
разрада. Гра
трахињића ба
дентиране ам
претежна нам
 - мак
 - мак
ом фронту Ул
 - мак
 - мак

5 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак
ци  амбијента
и амбијенталн
претежна нам
 - мак
 - мак

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ксимални инд
ксимална спр

мена: вишепо

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр
м фронту Ули
ксимални инд
ксимална спр

мена: породи
симални инд
симална спра

ПКИЦ Ракијс
мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

ане просторн
мена на кат. п

ксимални инд
ксимална спр
амена: више
аја  Комисије 
ксимални инд
ксимална спр
иране просто
а надградња
делу блока с
ео блока 

Извештаја Ко
аница плана ј
ана. 
мбијенталне ц
мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
ице  кнеза Ла
ксимални инд
ксимална спр

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр
алне целине
не вредности
мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

декс изграђен
ратност објека

ородично ста

ородично ста
декс изграђен
ратност објека
аз са Жичке  
декс изграђен
ратност објека
це Николе Па
декс изграђен
ратност објека

чно становањ
екс изграђено
атност објека

ска пијаца-Ца
ито становањ
декс изграђен
ратност објека

е културно-ис
парцели 5080

декс изграђен
ратност објека
епородично с
за планове:
декс изграђен
ратност објека
рне културно
, у складу са 
са наменом в

омисије за п
е одређена  

целине: 
ородично ста
декс изграђен
ратност објека
азара  
декс изграђен
ратност објека

ородично ста
декс изграђен
ратност објека
аз на Доситеј
декс изграђен
ратност објека
е: - поштујући
  
ородично ста
декс изграђен
ратност објека

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ности "Ии" :  
ата:  

новање са ко

новање са ко
ности "Ии":  
ата:  
улице 
ности "Ии":  
ата:  
ашића и план
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерц
ости "Ии":  
ата:   

арина:  
ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  

сторијске цел
0, вишепород

ности "Ии":  
ата:  
становање с

ности "Ии":  
ата:  
о-историјске ц
максимални
вишепородич

ланове, за д
границом ПК

новање са ко
ности "Ии":  
ата:  

ности "Ии":  
ата:  

новање са ко
ности "Ии": 
ата:  
јеву улицу 
ности "Ии": 
ата:  
и грађевинск

новање са ко
ности "Ии":  
ата:  

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

3.2
6 над

омерцијалним

омерцијалним
3.0
5 над

2.8
4 над

нираног крака
3.2
5 над

цијалним садр
2.6
4 над

ијалним садр
2.2
3 над

лине: 
ично станова

3.6
6 над

са комерција

3.2
5 над

целине: 
м урбанистич
чно становањ

део евиденти
ИЦ и регулац

омерцијалним
2.2
3 над

2.6
4 над

омерцијалним
3.2
5 над

3.0
5 над

ке линије, ма

омерцијалним
2.2
3 над

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

  
дз.етажа 

м садржајима 

м садржајима 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 
а: 

  
дз.етажа 

ржајима К2 
  

дз.етажа 

жајима К2  
  

дз. етаже 

ање са комерц

  
дз.етажа 
алним делат

  
дз.етажа 

чким парамет
ње са комерц

иране ПКИЦ 
ционим линиј

м садржајима 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

м садржајима 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 
аксималне сп

м садржајима 
  

дз.етажа 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

 

 К2 

 К2 
 

 

 

цијалним  

ностима  К

 

тима на ниво
ијалним дела

потребна је 
ама  планира

 К2 

 К2 
 

 

пратности 3 

 К2 
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1, према  

у блока и 
атостима: 

детаљна 
ане трасе 

 

 

етаже  и 



 
 
 
 

 
План 

БЛОК 36

 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 37

 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 38

 
 
за парце
 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 39
 
 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 40
 изграђе

 
 
 
БЛОК 41

 
БЛОК 42
 
 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 45
 
 
 
БЛОК 47
 
 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 48

 
 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

6 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле уличног ф
 - мак
 - мак

7 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле у Улици кр
 - мак
 - мак

8 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

9 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

0  
н, на преоста
претежна нам
 - мак
 - мак

 изграђен 
претежна нам

2,43,44 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

5 и 46 
претежна нам
 - мак
 - мак

7 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

8 
претежна нам
 - мак
 - мак

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
фронта Улице
ксимални инд
ксимална спр

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
раља Петра и
ксимални инд
ксимална спр

мена: вишепо
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

алом делу бло
мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

ородично ста
декс изграђен
ратност објека
е  Димитрија Т
декс изграђен
ратност објека

ородично ста
декс изграђен
ратност објека
и Доситејеву
декс изграђен
ратност објека

ородично ста
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу Д
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу Р
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу к
декс изграђен
ратност објека

ока: 
ито становањ
декс изграђен
ратност објека

ито становањ

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу В
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Ужичке
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

новање са ко
ности "Ии":  
ата:  
Туцовића и До
ности "Ии":  
ата:  

новање са ко
ности "Ии":  
ата:  

ности "Ии":  
ата:  

новање са ко
ности "Ии": 
ата:  
Димитрија Ту
ности "Ии":  
ата:  
Росуље и Ули
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  
краља Петра 
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  
Вука Караџић
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  
е републике 
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

омерцијалним
3.0
5 над

оситејеве 
3.2
6 над

омерцијалним
2.6
4 над

3.0
5 над

омерцијалним
 2.2

3 над
цовића 

3.2
6 над

ицу краља Пе
2.6
4 над

ијалним садр
2.2
3 над

и Ужичке реп
2.6
4 над

ијалним садр
2.6
5 над

ијалним садр

ијалним садр
2.2
3 над

ћа 
2.6
4 над

ијалним садр
2.6
4 над

ијалним садр
2.0
3 над

2.6
4 над

ијалним садр
2.6
4 над

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

м садржајима 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

м садржајима 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

м садржајима 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 
етра 

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 
публике 

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

жајима К2 

жајима К2 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа  

жајима К2 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        
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План 

за парце
 
 
  
БЛОК 49

 
 
 
БЛОК 50

 
 

 
 
 
БЛОК 51

 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 52

 
 
 
БЛОК 54

 
 
 
БЛОК 55

 
 
за парце
 
 
према за
кат.парце
 
 
 
БЛОК 58

 
 
 
БЛОК 61

 
 
 
БЛОК 62

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

еле које имају
 - мак
 - мак

9 
претежна нам
 - мак
 - мак
 

0 
претежна нам
 - мак
 - мак
за парцеле ко
 - мак
 - мак

 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

2 и 53 
претежна нам
 - мак
 - мак
 

4 
претежна нам
 - мак
 - мак

5,56,57,59 и 6
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак
ахтеву Мини
ели  5159/1 о
 - мак
 - мак

8 
претежна нам
 макс
 макс

 
претежна нам
 - мак
 - мак

2 
62.1. Доврше
62.2. Површи
62.3. Доврше
правилима з
делатности, 
претежна нам
закључку из 
доношења П
објекте и по

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
оје имају колс
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

0 
мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр
старства пра
могућена је и
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
симални инде
симална спра

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр

ени, изграђен
ина јавне нам
ени, изграђе
за ту врсту 
према услов
мена: саобра
Извештаја  
лана детаљн
вршине. На 

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

аз на Јакшић
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
ски прилаз на
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Јакшић
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу М
декс изграђен
ратност објека
авде РС а  
изградња Пре
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
екс изграђено
атност објекат

ито становањ
декс изграђен
ратност објека

и блок. Није д
мене-посебна
ни блок. Сао
објеката. О
вима ЗЗЗСК
аћајна површ
Комисије за

не регулације
простору обу

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ћеву улицу  и 
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  
а Јакшићеву у
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  
ћеву улицу  
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  
М.М.Магазино
ности "Ии": 
ата:  
према закљу
екршајног суд
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ости "Ии":  
та:   

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  

дозвољено  с
 намена:   
обраћајни об
бјекат старе
К. На делу к
шина-јавни па
а планове  и
е примењују с
ухвата ПДР-а

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

Улицу краља
2.8
4 над

ијалним садр
3.0
5 над

ијалним садр
2.8
5 над

улицу  
2.8 
4 над

ијалним садр
1.8 
3 над

2.8
4 над

ијалним садр
2.2
3 над

ијалним садр
2.6
4 над

ијалним садр
2.6
4 над

овић 
3.0
5 над

учку  из Изв
да:  

3.0
5 над

ијалним садр
2.6
5 над

ијалним садр
2.6
4 над

смањење пос

бјекат-станиц
е железничке
кат. парцеле 
ркинг просто
и захтева  ЈК
се  правила г
а, осим објек

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

а Петра  
  

дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

дз.етажа 

жајима К2 

дз.етажа 

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 
вештаја  Ком

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

стојећег капац

а за снабдев
е станице, н

9395/1, на 
р: за изградњ
КП „Градска 
грађења проп
кта комуналн

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

 

 

 

 

 

 

 

 

мисије за пла

 

 

 

цитета јавне г

вање гориво
намена: коме
простору на
њу котларниц
 топлана Уж
писана за сао
не  инфрастр
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анове, на 

 

 

гараже. 

м, према 
ерцијалне 
а коме је 
це, према 
жице“. До 
обраћајне 
руктурног 



 
 
 
 

 
План 

 
БЛОК 63

 
 

 
 
БЛОК 64

 
 
за парце
 
 

на кат. па

 
 
 
БЛОК 65

 
 
за парце
 
 
 
БЛОК 67
 
 
 
БЛОК 68
 
на парц
доградит
 
БЛОК 69

 
 
 
БЛОК 70
 
на преос

 
 
у делу ам

 
 
на парце

 
 
на парце
доградњ
 
БЛОК 71

 
 
за парце

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

система-котл
гаража са пр
града. 
  

3 
претежна нам
 - мак
 - мак
претежна нам
 - мак
 - мак

4 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

арцели 9382:
претежна нам
 - мак
 - мак

5 и 66 
претежна нам
 - мак
 - мак
еле које имају
 - мак
 - мак

7  
претежна нам
 урба

8 
   
целама пород
ти БРГП маx.

9 
претежна нам
 - мак
 - мак

0  

сталом делу б
претежна  на
 - мак
 - мак
мбијенталне 
претежна  на
 - мак
 - мак
елама  у улич
претежна  на
 - мак
 - мак
елама које не
ња БРГП маx. 

 
претежна  на
 - мак
 - мак
еле које имају
претежна  на

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ларнице, дозв
ратећим садр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
мена: породи
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

 према Закљ
мена: породи
ксимални инд
ксимална спр

мена: мешови
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
ксимални инд
ксимална спр

мена: произво
анистички пар

дичног стан
  30 m², у скл

мена: породи
ксимални инд
ксимална спр

блока 
амена: породи
ксимални инд
ксимална спр
целине:  
амена: мешов
ксимални инд
ксимална спр
чном фронту Н
амена:  мешов
ксимални инд
ксимална спр
емају колски п
 30м2 

амена: породи
ксимални инд
ксимална спр
у колски прил
амена: мешов

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

вољено је ре
ржајима, јавни

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
чно становањ
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу Д
декс изграђен
ратност објека

учку из Извеш
чно  станова
декс изграђен
ратност објека

ито становањ
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу Д
декс изграђен
ратност објека

одња: секунд
раметри и пра

овања са к
аду са прави

чно становањ
декс изграђен
ратност објека

ично станова
декс изграђен
ратност објека

 
вито становањ
декс изграђен
ратност објека
Немањине ул
вито станова
декс изграђен
ратност објека
приступ јавно

ично станова
декс изграђен
ратност објека
аз на Улицу в
вито становањ

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ализовати об
и паркинг,обје

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  
ње 
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерци
ности "Ии": 
ата:  
Димитрија Ту
ности "Ии":  
ата:  

штаја  Комиси
ње са комерц
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерци
ности "Ии":  
ата:  
Димитрија Ту
ности "Ии":  
ата:  

дарна делатно
авила зависе

комерцијални
лима хоризон

ње 
ности "Ии":  
ата:  

ње са комерц
ности "Ии":  
ата:  

ње  са комерц
ности "Ии":  
ата:  
лице: 
ње  са комер
ности "Ии":  
ата:  
ој саобраћајн

ње са комерц
ности "Ии": 
ата:  
војводе Деми
ње  са комерц

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

бјекте јавне н
екти спорта  

ијалним садр
2.6
4 над

1.8
3 над

ијалним садр
2.2
3 над

цовића 
2.6
4 над

ије за планов
цијалним сад

1.6
2 над

ијалним садр
1.8
3 над

цовића и Ули
2.6
4 над

ост 
е од  намене, 

м делатност
нталне регул

1.8 
3 над

цијалним сад
2.2 
3 над

цијалним сад
2.2
3 над

рцијалним сад
2.2 
3 над

ици дозвоље

цијалним сад
1.8
3 над

ра: 
цијалним сад

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

намене (саоб
и др. ), а у с

жајима К2  
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

жајима К2 
  

дз.етажа 

  
дз.етажа 

ве 
ржајима  

  
дземне етаже

жајима К2 
  

дз.етажа 
ицу Ристе Теш

  
дз.етажа 

израда УП 

тима: постоје
ације.  

  
дз.етажа 

ржајима К2  
  

дз.етажа 

ржајима К2 
  

дз етаже  

држајима К2 
  

дз.етажа 
ена је реконст

ржајима К2 
  

дз.етаже 

ржајима К2 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

раћајни објек
складу са пот

 

 

 

 
е  

шића 

ећи објекти 

трукција, ада
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кти- јавна 
теребама 

 

 

 

 

могу се 

аптација и 



 
 
 
 

 
План 

 
 
на парце
реконстр
 
БЛОК 73

 
 
 
БЛОК 72

 
 
 
БЛОК 77

 
 
 

Концепц
природн
Мере за
односа 
планира
техничке
простору
према од
Ради заш
пратеће 
животне 
УС), као 
животне 
Ради са
планира
обезбеди
унапређе
животне 
Све угра
према ут
На прост
средину.
Урбанист
Придржа
утврђено
парцела 
врста по
заштите 
средини.

Праћење
полутана
приземн
улици, у
станица,
„Полетар
квалитет
неопходн
С обзиро
за смањ

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

 - мак
 - мак
елама које не
рукција, адпта

3 и 74 
претежна  на
 - мак
 - мак
 

2,75 и 76 
претежна  на
 - мак
 - мак

7 
претежна  на
 - мак
 - мак

3. УРБ
 

3.1. 

 
• Опш

ија заштите 
их ресурса и 
аштите живот
планског под
не активност
е документац
у обухваћено
дговарајућим 
штите квалите
инфраструкт
средине („Сл
и појединачн
средине упра
гледавања у
не намене, 
ити контролу
ења животне
средине град
ађене елеме
тврђеним пос
тору обухваћ
 
тичке мере за
авањем утврђ
ог положаја у
и утврђених

ословних дел
животне ср

. 
• Зашт

е квалитета 
ата (сумпор-д
и озон, суспе
у оквиру мре
 на мерним
рац“ (укупне 
та ваздуха (
ном додатном
ом на квалите
њење загађив

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ксимални инд
ксимална спр
емају колски 
ација и догра

амена: мешов
ксимални инд
ксимална спр

амена: мешов
ксимални инд
ксимална спр

амена: породи
ксимални инд
ксимална спр

БАНИСТИЧК

ОПШТИ 
 И УНАПР

ште мере 
животне ср
даљег развој
тне средине 
дручја са св
ти могу проуз
ције за објект
ом Планом, о
стандардима
ета ваздуха, в
туре усагласи
л.глaсник РС
ним законима
ављати јавни
утицаја и про
потребно је 
у свих актив
е средине пр
да Ужица. 
нте инфраст
ступцима и ва
еном Планом

аштите живот
ђених услова
у односу на р
х максимални
латности које
редине, обез

тита ваздуха 
ваздуха об
диоксид, азо
ендоване чес
еже државни
м местима „З
таложне мат

(„Сл.гласник 
м опремом у 
ет ваздуха (II
вања ваздуха

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

декс изграђен
ратност објека
приступ јавн
дња БРГП ма

вито становањ
декс изграђен
ратност објека

вито становањ
декс изграђен
ратност објека

ично  станова
декс изграђен
ратност објека

КА ПРАВИЛА

И ПОСЕБНИ 
РЕЂЕЊА ЖИ

редине се б
ја урбаних фу
утврђене су

војим окруже
роковати, и п
те који се нал
обезбедиће се
а и прописани
вода и земљи
иће се са св
С“, бр. 135/04
а из области 
им зеленим по
омена које ћ
пратити пок
ности у окви
ростора обух

труктуре потр
ажећим прави
м нису плани

тне средине с
а из Плана у 
регулационе 
их спратност
е су дозвољ
збеђују се ус

 
безбедиће се
от-диоксид, а
стице ПМ10, П
их станица, к
Зелена пијац
терије), а у с
 РС“, бр. 1
циљу потпуни
II категорија) 
а, ради крат
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Ужице- це

ности "Ии":  
ата:  
ној саобраћај
аx.  30м²  

ње са комерц
ности "Ии": 
ата:  

ње са комерц
ности "Ии": 
ата:  

ање  
ности "Ии": 
ата:  

А УРЕЂЕЊА

УСЛОВИ И М
ИВОТНЕ СРЕ

базира на у
ункција града
у на основу 
њем, планир
примењиваће
лазе у обухв
е спречавањ
им нормама.
ишта, као и з
вим актуелни
4, 36/09, 36/09
заштите жив
овршинама н
ће се испољ
казатеље ути
иру поједини
хваћеног Пла

ребно је одрж
илницима и у
рани објекти

су имплемент
погледу врст
линије улице
ти и висина о
ене у просто
слови квалит

е континуалн
азот-моноксид
ПМ2,5) на Аут
као и монито
ца“ (сумпор-д
складу са Уре
11/12). АМС 
ијег монитори
у централно

ткорочног пос

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

2.6
4 над

јници – стам

цијалним садр
1.0
3 

цијалним садр
2.
3 

1.8
3 

А  И  МЕРЕ 

МЕРЕ ЗАШТИ
ЕДИНЕ  

успостављању
а, односно пр
анализе ста
раних садрж
е се приликом
вату Плана. У
е свих облик

аштите од бу
м техничким
9 - др.закон, 
вотне средин
на простору о
љити на овом
ицаја на ста
их комплекса
аном мора б

жавати у исп
путствима. 
 који својим р

тиране у план
те и намене н
е, дефинисан
објеката, уз п
ору обухваће
тетног хуман

ним монитор
д и укупни 
томатској мер
орингом полу
диоксид, азо
едбом о усло
је потребно
инга. 
м подручју гр
стизања толе

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

  
дз.етаже 
бени објекти

ржајима К2 
  

ржајима К2 
  

  

ЗАШТИТЕ 

ИТЕ 

у равнотеже
ростора обухв
ња животне 
аја и послед
м спровођењ
У оквиру пла
ка загађивањ

уке, решења п
 прописима 
72/09 - др.за

не. У складу с
бухваћеном П
м простору, у
ање средине
а. Програм ко
бити интеграл

правном и ф

радом негати

нска решења
новопланира
них индекса з
поштовање о
еном Планом
ног живљењ

рингом основ
оксиди азот
рној станице 
утаната у ок
от-диоксид и
овима за мон
о у наредно

рада, неопход
ерантних вре

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

 

 којима је до

 

 

е између ко
ваћеног План
средине, пр
дица и пром
а Плана и пр
нираних акти

ња и квалитет

планираних о
и Законом о
акон и 43/11 
са Законом о
Планом. 
у оквиру пос
е (мониторин
онтроле и за
лни део мон

функционално

ивно утичу на

а. 
них објеката,
заузетости пр
ограничења у
м и прописан
а у урбаној 

вних и спец
та, угљен-мо

(АМС) у Омл
квиру локалн
 чађ) и Деч
ниторинг и з
м периоду о

дно је предуз
едности и ду
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озвољена 

 

ришћења 
ом. 
росторних 
мена које 
ри изради 
ивности у 
т средине 

објеката и 
о заштити 

– одлука 
о заштити 

стојеће и 
г), као и 
аштите и 
ниторинга 

ом стању, 

а животну 

, њиховог 
ростора - 
у погледу 
них мера 
градској 

цифичних 
ноксид и 
ладинској 
не мреже 
чји вртић 
ахтевима 
опремити 

зети мере 
угорочног 



 
 
 
 

 
План 

обезбеђи
Побољш
мера: 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

Мере за
оптерећи
третмана
У складу
континуи
испитива
Генералн
средине,
оцену ри
последиц
узрокова
Мере заш

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ивања гранич
шање квалите

израда и им
граничне вре
стране Влад
акционих пла
гасификација
субвенција за
реконструкци
изградња ма
које имају ви
индивидуалн
институција)
конверзија п
основног, а м
изградња но
енергента, 
у периоду до
грејања или 
битно на поја
после реализ
рационална 
оправданих н
унапређење 
максимално 
(међусобно 
подизање зел
повећање мо
гаража, изм
превоза, као 
реконструкци
еколошким п
предузети м
услужних об
одговарајући

• Зашт
аштите вода
ивања вода, 
а.  
у са Законом
ирано мерењ
ање биохемиј
на заштита з
, остварује с
изика од дег
ца контамин
ани људским 
штите вода и
очувати и заш
омогућити си
губитке; извр
инкрустрирал
санација јавн
развој сепар
канализације
реконструкци
абразивног д
изградња но
прикључени 
постојећи гл
решења пост
изградња киш
најближег ре
вода), 
одговарајући
емисије, одно

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

чних вредност
ета ваздуха, 

мплементациј
едности или ц
е (Уредба о у
анова, који мо
а града - раз
а прикључењ
ија и модерни
агистралних т
ишка капацит
них домаћин
, 
постојећих ко
мазута (угља) 
ових гасних к

о реализације
гасну мрежу
аву веће коли
зације планск
употреба е

нових и обнов
јавног превоз
очување по
повезивање 
лених заштит
обилности са
ештање тра
и видова пог
ија постојећи
принципима п
ере за елим
бјеката са те
их филтера. 
тита вода и з
а, у складу 
с тим да се 

 о водама („С
е количине о
јских и механ
земљишта и 
се мерама с
градације зем
ације и дегр
активностима
 земљишта, к
штити водото
игурно и квал
ршити замен
ле, 
них чесми и о
ационог сист
е, 
ија канализа
дејства фекал
ових канализ
на градску ка
авни фекалн
тојеће септич
шне канализ
еципијента (

и третман те
осно прописа
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ти. 
у складу са

ја Плана кв
циљне вредн
условима за 
орају бити до
звој дистрибу
ње индивидуа
изација даљи
топловода и 
тета за прикљ
нстава, гаше

отларница са
као алтернат
котларница у

е Плана за з
у, користити е
ичине полута
ких решења,
енергије и п
вљивих извор
за и афирмац
остојеће веге
зелених по

тних појасева
аобраћајне м
анзитног саоб
гона који не у
их и изградњ
према европс
минацију мир
рмичком обр

емљишта 
са законски
отпадне вод

Сл.гласник Р
отпадних вод
ничких параме
његовог одрж
систематског 
мљишта, као
радације зем
а. 
које се утврђу
окове (Ђетињ
литетно водос
у свих азбес

обезбеђивање
тема каналис

ационих лини
лија), 
зационих лин
анализацион
ни колектор
чке јаме празн
ације која ће
(адекватан п

ехнолошких 
ани услови за
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Ужице- це

а прописаним

алитета вазд
ности утврђен
мониторинг и
оступни јавнос
утивне гасне
лних домаћи
инског систем
топлификац

ључење нови
ење поједин

а мазута (угљ
тивног горива
у циљу кори

загревање об
енергенте (ст
ната у ваздух

повећање е
ра енергије,
ција коришће
етације и зе
овршина, др
а поред саобр
мреже и про
браћаја из 
угрожавају ква
ња нових сао
ким стандард
иса, односно
радом хране 

им прописим
де могу испуш

РС“, бр. 30/10
а које се исп
етара квалите
живог коришћ
праћења ква

о и спровође
мљишта, бил

ују овим План
ња, Коштички, 
снабдевање с
ст-цементних 

е здравствено
ања вода, од

ија (замена 

нија, како б
у мрежу и од
и даље у п
нити преко ов
е омогућити с
предтретман 

отпадних во
а испуштање 
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ентрални

м захтевима 

духа са циљ
не прописани
и захтевима к
сти и заинтер
е мреже у пл
нстава на ди

ма грејања, 
ија подручја 
х потрошача 
начних котл

ља) на гас и
а, 
ишћења гаса 

бјеката, који н
труја, биомас
х, а задржати

нергетске еф

ења еколошки
елених површ
рвореда са 
раћајница...),
отока саобраћ
центра град
алитет ваздух
обраћајница 
дима, 
о спречавање

(печењаре, 

ма, претпост
штати у реци

0 и 93/12) нео
пуштају у при
ета отпадних
ћења, у склад
алитета земљ
њем ремеди
ло да се он

ном су: 
Уремовачки 
свих категори
цеви, које с

о исправне во
дносно раздва

бетонских и

и сви корис
двођење свих
ланирано ЦП
влашћеног пр
сакупљање и
потенцијалн

ода, којим с
у јавну канал

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

квалитета, о

љем да се п
им захтевима 
квалитета ва
ресованим ор
ланском подр
стрибутивну 

у близини п
(посебно је 
арница јавн

и коришћење

као еколош

нису укључен
са и сл.) чије 
и их и као алт

фикасности, 

их горива у ср
шина и разв
ванградским

ћаја, изградњ
да, афирмац
ха, 
мора бити з

е ширења не
пицерије, пе

тављају могу
ипијенте уз п

опходно је по
ијемник и јавн
х вода.  
ду са Законо
љишта, праћ
јационих про
и дешавају 

и Глуваћки по
ија потрошач
у дотрајале, 

оде за пиће н
ајање санита

и других до

сници са пла
х употребљен
ППОВ;  до р
редузећа, 
и одвођење а
о контамини

се обезбеђују
лизацију или о

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

обезбедити п

постигну одго
квалитета ва
здуха) и крат
рганизацијама
ручју и обезб
гасну мрежу, 

постојећих ко
значајно при
них установа

е природног 

шки најприхва

ни у даљинск
сагоревање 

тернативни е

увођење е

редствима пр
вој система 
м зеленилом

ња паркинга 
ија видова 

заснована на

епријатних м
екаре...) угра

ућност кориш
примену одго

остављање у
ну канализац

ом о заштити
ћењем индик
ограма за от
природно ил

оток),  
а воде, уз ми
односно год

на њима, 
арно-фекалне

трајалих цев

анског подру
них санитарн
реализације 

атмосферских
ираних атмос

у прописани
одређени рец
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применом 

оварајуће 
аздуха од 
ткорочних 
а, 
беђивање 
 

тларница 
икључење 
а и др. 

гаса као 

атљивијег 

ки систем 
не утиче 
нергент и 

економски 

евоза, 
зеленила 
-шумама, 

и јавних 
масовног 

а строгим 

мириса из 
ађивањем 

шћења и 
варајућег 

ређаја за 
цију, као и 

и животне 
катора за 
тклањање 
ли да су 

инималне 
инама су 

е и кишне 

ви услед 

учја били 
их вода у 
планских 

х вода до 
сферских 

 захтеви 
ципијент, 



 
 
 
 

 
План 

- 

- 

У циљу з
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Граничне
Зона  Н

1.  П
о

2.  Т
3. Ч
4. П

с
5.  Г

а
з
с

6.  И
т

 

Услови и
зрачења
нејонизуј
Изградњ
свему у с
Излагањ
зрачењи
Поштова
зрачења

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

управљање 
спречио наст
превоз опасн
(„Сл.гласник 
користити де
на превоз на

• Зашт
заштите од пр
у оквиру сис
мерним мест
саобраћајниц
успоставити 
резултатима 
у складу са 
одговарајуће
саобраћаја з
јавног градс
специјалних 
подизањем 
саобраћајниц
приликом п
стамбених, с
спроводити 
(„Сл.гласник 
применом из
обезбедити 
моторних во
дозвољене н
где год је мо
као вид заш
саобраћаја, а
такође, у с
новопланира
ради обезбе
највиши ниво
Уредбом о и
буке, узнеми
прописане су

е вредности 
Намена просто

Подручја за од
опоравилишта,

Туристичка под
Чисто стамбен
Пословно-стам
стамбена подр
Градски це
административ
зона дуж ауто
саобраћајница 
Индустријска, 
транспортни те

*Гранична вр
извора буке н

• Зашт
и мере зашт
а у коришћењ
јућих зрачењ

њу и поставља
складу са зак

ње нејонизујућ
ма није дозво
ати препорук
а, у којима се

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

отпадом врш
танак „дивљи
них и штетни
РС“, бр. 88/

еонице Држав
фтних дерив
тита од буке 
ритиска који б
стематског м
тима на прос
ца и у близин
мониторинг 
систематско
резултатима

е мере (регул
а поједине ка
ског превоза
врста вишес
заштитног з
ца, које довод
ројектовања,
стамбено-посл
мере звучне 
РС“, бр. 36/0
золационих м
услове за с
озила, и оне
норме и огран
огуће, подићи
штите од бу
а што је есте
сврху заштит
аних паркинга
ђивања акус
о буке не прел
индикаторима
иравања и ш
у граничне вр

индикатора 
ора 

дмор и рекреац
, културно-исто

дручја, кампови
а подручја 
мбена подр
учја и дечја игр
ентар, зана
вно-управна з
опутева, магис

складишна и 
ерминали 

редност индик
на посматран
тита од нејон
тите здравља
њу извора не
ња („Сл.гл.РС“
ање извора н
конском регул
ћим зрачењим
ољено. Пода
ке Светске зд
е саветује оп
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лације „Уж

шити у склад
х депонија“ и
их материја в
/10); за прев
вног пута који
ата у цистерн

бука врши на
мерења буке 
стору обухваћ
ни школских о
буке у склад
г мерења бук
а мерења, у 
лисањем сао
атегорије и њ
а, побољшањ
слојног пороз
зеленила, п
де до смањењ
 грађења и
ловних и пос
заштите у с

09 и 88/10),  
материјала ко
смањење ње
е која се еми
ничења, 
 заштитни зе
уке, прашине
етски, еколош
те од буке 
а, 
стичног комф
лази прописа
а буке, грани
штетних ефе
редности инди

буке* на отв

цију, болничке з
оријски локалит

и, школске зоне

ручја, трго
ралишта 
атска, трго
зона са стано
стралних и гра

сервисна подр

катора буке д
ној локацији.
низујућих и јон
а људи и за
ејонизујућих 
“, бр. 36/09) и
нејонизујућих
лативом која 
ма изнад про
ци о нејонизу
дравствене о
резан присту

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ду са Локалн
и расутог отпа
вршити у скл
воз опасних 
и пролази кро
нама капацит

а животну сре
на територи
ћеном Плано
објеката и деч
ду са законс
ке из претход
случају прек
обраћаја, реш
њиховим усме
ње акустички
зног асфалта
постављањем
ња буке на ме
и реконструк
словних објек
складу са За

оји ће онемог
еног штетног 
итује из рад

елени појас у 
е и вибраци
шки и економ
подићи заш

фора на прос
ане граничне 
ичним вредн
ката буке у 
икатора буке 

вореном прос
Макс
за да

зоне  и 
тети 

 
50 

е 50 
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овачко- 60 

овачка, 
овима, 
адских 
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ручја и На г
вред

дата у табели

низујућих зра
аштите живот
зрачења спр
 подзаконски
х зрачења и и
то регулише.
писане грани
ујућим зрачењ
организације 
уп као преве

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ним планом 
ада на планск
ладу са Зако
и штетних м
оз подручје Пл
тета до 10 t (С

едину и људе,
ији града пр
ом, дуж посто
чијих игралиш
ким прописи
них година на
орачења доз
шавањем ста
еравањем на 
их својстава 
а који може у
м вертикални
есту пријемни
кције објека
ката у просто
аконом о заш

гућити продор
деловања; 

дних комплек

коридору ул
ија, који се
мски најповољ
штитно зеле

стору у обухв
вредности за

ностима, мето
животној ср
у животној ср

стору, према 
симални дозвољ
ан и вече 

раници ове зо
ност у зони са 

и, односи се 

ачења 
тне средине 
роводити у с
им актима. 
извођење пре
 
ице и свако не
њима доступн
у вези са к
нтивна мера

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

управљања 
ком подручју, 
оном о транс
материја дозв
лана - ово огр
СПУ ГУП), 

, треба спров
атити ниво 
ојећих и пла
шта, 
ма и подзако
а подручју гра
звољених вре
ационарног с
нове правце,
коловозне 

у одређеној м
их акустички
ика), 
та саобраћа
ру обухваћен
штити од буке

р буке у живо
ниво буке, 
кса, не сме 

ица или улиц
очекују као 
љније решењ
нило и око 

вату Плана о
а дату зону.  
одама за оц
редини („Сл.г
редини. 

намени прос
љени ниво буке

за ноћ 

 
40 
 
45 
45 
50 
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оне бука не с
којом се грани

на укупну бу

од штетног 
складу са За

едвиђених ме

епотребно из
ни су јавности
коришћењем 
, која би под

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

отпадом, ка

спорту опасно
вољено је ис
раничење се 

водити следећ
комуналне б
нираних фре

онским актим
ада Ужица, 
едности, пре
саобраћаја, з
, повољнијим
површине у

мери редуков
их баријера 

ајне инфрас
ном Планом, 
е у животној

отни и радни
пре свега о
да прелази 

це/дуж саобр
последица 
е за заштиту
дечијих иг

обезбедити у

цењивање ин
гласник РС, 

стора  
е у db(A) 

сме прелазити
чи 

ку која потич

дејства нејо
аконом о заш

ера заштите 

злагање нејон
и. 
извора нејо

дразумевала: 
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ако би се 

ог терета 
скључиво 
односи и 

ће мере: 
буке и на 
еквентних 

ма, као и 

едузимати 
забраном 
м избором 
уградњом 
вати буку, 
у зони 

структуре, 
обавезно 
 средини 

 простор, 
д стране 
законски 

аћајнице, 
одвијања 
у од буке; 
гралишта, 

услове да 

ндикатора 
бр.75/10) 

и граничну 

е из свих 

низујућих 
штити од 

вршити у 

низујућим 

низујућих 
стриктну 



 
 
 
 

 
План 

примену
активно 
Базне ст
доминир
покретне
постављ
стубовим
Инвестит
потребу 
У циљу 
припадај
и просто
Мере за
зрачења
(„Сл.гл. Р

Посебне
свему тр
Граду Уж
(„Сл.лист
Неопход
према ст
капаците
Постављ
комунал
новоплан
објекта о
капаците
контејне
радници
смислу р
асфалт…
контејне
комунал
регулиса
Одлагањ
одлуком 
Одлагањ
 

 
У обухва
добра су

Према ст
културе  
партизан
„Ниједна
заштите.
Дома, не
Надлежн

- 

- 

- 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

у национални
учешће локал
танице мобил
рају околином
е базне стани
љање антенск
ма оператера
тор је дужан
израде проце
заштите од

јућег антенск
ора дечијих иг
аштите живот
а спроводити 
РС“, бр. 36/09

• Упра
е мере зашти
реба спровод
жицу 2011-20
т града Ужиц
дно је обезбед
тандарду, за 
ети и врсте по
љање комуна
ном уређењу
нирани објек
обезбедити п
ет одредити у
ре за комун
ма комуналн
редовног чиш
…). Одвођењ
ре одлива у ј
ног предузећ
ати уговором.
ње грађевинс
о одређивањ

ње и прикупљ

3.2. ЗАШ

ату Плана   
у: 
1. Народни
2. Стефано
3. Хотел Па
4. Зграда С
5. Кућа и л
6. Црква Св
7. Нова црк
8. Јоканови
9. Станића
10. Дечији д
тручном миш
а које је изра
нске штампар
а од две зград
. Историјски з
еадекватан ст
ни завод за за
Елаборат за
бр.914/2 од 1
Измену и до
централни де
Допуна елаб
део“, бр. 226

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

их и међунар
лне власти и 
лне телефони
м, на фасадам
ице (монтирај
ких система у
а, димљацима
н да се обра
ене утицаја н
д нејонизујућ
ког система б
гралишта. 
та и здрављ
у складу са 

9 и 93/12). 
ављање отпад
те у оквиру п
дити у склад
020. („Сл.лист
ца“, бр. 12/13)
дити одговар
становање, 
осуда зависе 
алне опреме
у, на локациј
кат вишепоро
простор за по
у Законом пр
нални отпад 
ог предузећа

шћења, одржа
ње атмосфер
јавну канализ
ћа, односно 
  
ског отпада и
њу локације за
ање кабастог

ШТИТА  КУЛТУ

регистровано

и музеј (Истор
овића кућа (И
алас (Историј
Скупштине оп
ивачка радио
ветог Марка c
ква Светог Ђо
ића кућа, 1/18
 кућа, 1/53, 1
ом „Жељо Ђу

шљењу изнето
адио  Народн
рије „Борбе“( 
де Дома не п
значај је, с об
тепену зашти
аштиту  је , за
аштите култур
11.09.2014, 
пуну Елабор
ео“, бр. 69/1 о
ората заштит
/3 од 24.2.20

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

родних станд
становништв
ије поставља
ма објеката (
ју се за врем
узети у обзир
а топлане, ст
ати надлежн
а животну ср
ћих зрачења
базних станиц

ља људи и з
Законом о з

дом 
простора обу
ду са законск
т града Ужиц
. 
рајући број и 

1 контејнер 
од делатност

е за прикупљ
е које ће би
одичног стано
остављање ко
редвиђеној п
треба да бу

а задуженог з
авања и дези
рских отпадн
зациону мреж
предузетника

и отпада од 
а одлагање г
г и зеленог от

УРНОГ  НАСЛ

о  је 10  спо

ријске зграде)
Историјске згр
јске зграде) 1
пштине (Истор
оница Петра А
ca звоником, 
орђа, 1/77, 89
89,01 број 633
893/49, 
урић“ (Истори
ог  у Допуни  
ни музеј из Уж
Дечији дом  
поседује стил
бзиром да су 
те“. 
а потребе изр
рног наслеђа

ата заштите 
од 21.1.2015.
те културног 
15, које је изр

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

дарда, приме
ва и информи
ати на стубов
(панелне базн
ме одржавања
р могућност њ
тубовима реф
ом органу за
едину. 
а није дозво
ца мобилне т

заштите живо
заштити од јо

ухваћеног Пла
ким прописим
ца, бр. 6/11) и

капацитет ко
за највише 1
ти које се оба
љање чврст
ти дефиниса
овања или п
омуналне оп
роцедури пр
уду доступни
за одношење
инфекције. М
их вода реш
жу. Уклањање
а коме су по

рушења обје
рађевинског 
тпада вршити

ЛЕЂА   

меника  култ

) 1/43, 522/49
раде) 1/43, 52
1/43, 522/49 
ријске зграде
Аврамовића Ч
1/71, 921/51

91/54 
3-3/88 

ијске зграде) 
података о не
жица, требал
„Жељо Ђури
лско-архитект
машине које

раде  Плана ,
а за План ге

културног на
г. 
наслеђа за П
радио Завод з

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

ену мера за
исање јавност
вима висине 
не станице ко
а разних скуп
њиховог пост
флектора, ТВ 
а заштиту ж

ољено плани
телефоније на

отне средин
онизујућих зр

аном односе 
ма и Локални
и Регионални

онтејнера и д
15 стамбених
ављају у обје
тог отпада в
ане Планом 
ословања не
реме за прик
ибављања гр
и специјалн
е отпада и ис
еста за конте
шити тако д
е комуналног
оверени посл

еката вршити
отпада и отпа
и у складу са 

туре. Законом

9 
22/49 

е) 1/43, 522/49
Чикириза, (Ис

I/43, 522/49 
епокретним к
ло би преиспи
ић“)  за спом
тонске одлик
 су биле у уп

 доставио до
енералне рег

аслеђа за Пл

План генерал
за заштиту сп

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

аштите од не
ти. 
20-100m, нај
оје покривају
пова и сл.).Пр
тављања на п
стубовима. 

животне сред

ирање и по
а објектима д

е од штетно
рачења и о н

се на управљ
им планом уп
им планом за

других посуда
х јединица, а
ктима.  
вршити у ск
постављања 
еопходно је у
купљање отп
рађевинске д
им возилима
спуњавати све
ејнере су од 
а се отпадн
г отпада врши
лови изношењ

и на локациј
ада од рушењ
Програмом Ј

м заштићена

9 
сторијске згра

културним до
итати Одлуку
еник културе
ке које би исп
потреби 1941.

окументацију: 
гулације “Ужи

ан генералне

лне регулациј
поменика кул

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

ејонизујућих 

вишим објект
у одређену ло
ри избору ло
постојећим а

ине који ће 

стављање у
дечијих вртић

ог дејства јо
нуклеарној си

љање отпадо
прављања о
а управљање

а за одлагање
а за пословн

кладу са Од
контејнера. 

у оквиру пар
пада (тачну п
дозволе.) Про
а за одвоз 
е хигијенске 
тврде подлог
на вода са 
ити преко овл
ња смећа, ш

и oдређене 
ња објеката. 
ЈКП „Биоктош

а непокретна 

аде) 1/43, 522

брима – спом
у о утврђивањ
е од изузетно
пуњавале кри
. измештене 

 
ице – центра

е регулације 

е “Ужице – ц
лтуре Краљев
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зрачења, 

тима који 
окацију) и 
окације за 
антенским 

утврдити 

уређаја и 
ћа, школа 

низујућих 
игурности 

ом, које у 
тпадом у 
е отпадом 

е отпада, 
е објекте 

длуком о 
За сваки 
целе или 
озицију и 
остори за 
отпада и 
услове, у 
ге (бетон, 
места за 
лашћеног 
што треба 

Градском 

ш“. 

културна 

2/49 

меницима 
њу Зграде 
г значаја: 
итеријуме 
из зграда 

ални део“ 

“Ужице – 

ентрални 
во. 



 
 
 
 

 
План 

Закључк
израђен 
културе 
доставио
садржан
на које је
обавезује
података
законске
Туцовића
Туцовића
ПКИЦ. 
Добра п
утврђива

Амб
Амб
Амб
Згра
Згра
Кућа
Кућа
Кућа
Згра

Остала д
Осно
Кућа
Згра
Згра
Кућа
Кућа
Като
Спра
Кућа
Кућа
Кућа
Кућа
Шта
Згра
Кућа
Згра
Згра
Згра
Згра
Згра
Стар
Згра

Чесме, с
Спом
Спом
Спом
Заду
Моза
Спом
Спом
Спом
Спом
Спом
Парт

Археоло
Трг п
Двор
Техн
Згра
Паш
Потп
Непо

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

ком  из Извеш
на основу Ел
Краљево. Н
о Измену и 
а у Нацрту п
е сагласност 
е обрађивача
а датих у осно
е  процедуре, 
а, прописује  
а и дефиниса

под претходн
ање за НКД - 
ијентална цел
ијентална цел
ијентална цел
ада Гимназије
ада Команде 
а на Тргу Свет
а Димитрија Т
а у Улици М. Т
ада у Улици Д
добра градите
овна школа „ 
а у Крцуновој 
ада у улици Д
ада у улици Д
а у Жичкој бр
а у Жичкој бр
оличка црква 
атна кућа у Ж
а у Доситејево
а у Улици Кра
а y Улици Кра
а y Улици Кра
мпарија „Дим
ада Галерије 
а y улици Пет
ада y Дечанск
ада y Обилић
ада y Улици Л
ада на углу Ул
ада y Улици Н
ри железничк
ада старе жел
споменици и с
мен чесма оп
мен чесма тр
мен чесма пе
ужбинска спо
аик Партизан
мен локомоти
мен  рељеф Ж
меник жртвам
меник Јосипу
мен тенк поре
тизанска спом
шки локалите
партизана 
риште штамп
ничка школа „
ада Шумског г
шиновац код О
порни зид на 
осредно окру

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

штаја Комисиј
лабората заш
акон заврше
допуну елаб
лана. Измене
дало Градско
а да у нацрт
овном Елабо
 за део прос
се  израда п
ана је регула

ом заштитом
просторно ку
лина Трг Све
лина Ракијска
лина Слануш
е 
на Тргу Свето
тог Саве 
Туцовића  
Тешића бр. 9
Димитрија Туц
ељског насле
Душан Јерко
улици бр. 16

Димитрија Туц
Димитрија Туц

. 38 

. 40 
у Жичкој бр. 

Жичкој бр. 35 
ој улици бр. 5
аља Петра I б
аља Петра I б
аља Петра I 6
митрије Туцов

тра Ћеловића
кој улици 6p. 
евој улици 6p
Липа 6p. 2 
лице Николе 
Николе Пашић
ки водоторањ
лезничке стан
спомен обеле
панчарског ес
рговинско-зан
екарско-механ
омен чесма по
нска спомениц
ива испред ст
Железница   
ма експлозије
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ултурно истор
етог Caвe 
а пијаца -Цар
ша - Трг парти

ог Саве 

a 
цовића бр. 51
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ају реализаци
нове и које је
измене, које 
ка решења. З
е целине Сла
е. Граница пла
ране трасе ул
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згради Желе

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

ћивања на ја
за заштиту сп
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ењу даље 
Улице Д. 

Димитрија 
границом  

цедури за 

це 



 
 
 
 

 
План 

o 

За све по
мере заш
услова и
Ha основ

- 

- 

- 

- 

- 

 
o 

Према З
повељи, 
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пројеката од с
е валоризаци

штите-односи 
бра.  
штите - однос
има ce могу п
стање и адап
аштите- спро
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културно-ист
ве функције, 
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је, боје, деко
ог добра; 
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зградња, треб
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а регулације б
ce на тај н

обара просто

унутрашњег
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лтурног добр
ромене y орга
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опсега  инте
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а, члан 6); и 
њен каракте
историјског гр
презно увођ
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статус претхо
71/94), сопст
дити уз услов
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е дефинисал

07/1, 9208, 92

лина Ракијск

арог Ужица, ко
половине XIX

аштиту држав
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објеката. 
а: породично 
:   

 
00/2, 4530, 4
239, 4237, 42

4219, 4218/1,

ијска целина

зоне града
рхитектуре ср
итељске естет
цијама али и
ичности и сп
низма и арх
лтурним добр
нтервенције и
епен мера те

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

тог Саве 

урних добара
е   потребу 
е Трг Светог С
ничких, архите
де, куће у дух
денциони лис
ошењем Реше
бавезује Зако
ката да све и
штите. (II степ
екта због пот
г простора, Т
ности и најбо
ектонско-урба
ог Саве о бу

е свих вариј
доре. Реализ
у складу са 
кој улици бр
 заштиту  се 
ли услови) и 

31, 9232, 923

ки пијац – Ца

оја још увек и
X века до П
ве као непокр
споменичких,
е ове целине
риснике ових
ост надлежне

з очување по
начина пози

а, архитектон
свака нова 

егулациону, о
ада које не  п
ција, мора се
ност службе з
бама становн

становање с

4532,4497, 44
236, 4235, 42
4281/2, 4217

а Слануша - Т

 Ужица. Пр
рпских градов
тике социјали
и снажном к
пецифичности
хитектуре. Т
има („Сл. гла
и предвиђене 
хничке зашти

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

а - споменика
  за  форми
Саве. Осим в
ектонских и и
ху сецесије, з
ст и покрену
ења Владе С
оном о култу
интервенције 
пен мера техн
требе урбанис
Трга Светог 
ољег искориш
анистичког кон
ухвата кат.па

антних реше
ација новопл
условима  з

.2  и наруша
начелно уса
измештање

33/1, 9233/2, 9

арина  

има изглед тр
Првог светско
ретно култур
 градитељск
е обавезује З
х објеката да
е службе заш

остојеће улич
иционирања 
ских елемена
интервенциј

односно грађе
поседују спом
е изводити и
заштите. Пост
ништва, а да

са комерцијал
2.2  
3 надземн

496,4492/1, 4
233/1, 4233/2

7/1, 4271/2, 42

Трг партизан

редставља и
ва и варошиц
истичког доба
компонентом 
и представљ
Тренутни ста
асник PC“, бр
радове мора
ите). Граница

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

а културе на 
ирањем   неп
већ утврђени
историјских в
зграде Гимна
ута процедур
рбије о стављ
урним добри
и предвиђен
ничке заштите
стичко-архите
Саве. Због з
шћавања пот
нкурса.   
арцеле:   и д

ења  прихва
ланиране сао
заштите за п
авање успос
гласио са укл
м на другу 

9234, 9235 

радиционално
ог рата. Циљ 
но добро - п
ких, амбијент
Законом o к
а све интерв
штите (II степ

чне матрице,
објеката, ли
ата и сл. Регу
ја у циљу и
евинску линиј
еничке вредн
 уз услове к
тојеће намен
а се при том

лним садржа
 

не етаже 
4492/2,4490/1
2, 4231, 4230
216, 4215, 42

на –  

илустративан
ца c краја XIX
а, базиране з
естетике у 

ља драгоцен д
тус ове цел
. 71/94) сопст
ају радити уз 
а ПКИЦ обух
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простору 
покретног   
их НКД на 
вредности 
азије. Ове 
а израде 
љању под 
има („Сл. 
не радове 
е)  
ектонског  
значаја и 
тенцијала 

дата је у 

ћено као 
обраћајне 
просторно 
тављење 
лањањем 
слободну 

ог начина 
 службе 

просторна 
талних и 
ултурним 
венције и 
пен мера 

 заштиту 
митирану 
улациони 
изградње, 
ју. 
ности или 
оји ће се 
е  могуће 
е задржи 

ајима К2):
 

1, 4490/2, 
0, 4250/3, 
214, 4213, 

н пример 
X и првих 
значајним 
функцији 
допринос 
лине под 
твенике и 
услове и 
хвата кат. 



 
 
 
 

 
План 

парцеле
8439,844
9152, 91
9162, 916

За део а
границам
20.века, 
историјс

Очувати 
изградње
спратнос
стреха, и
становни
надземн
по дубин
према ус

Извешта
исправку
спровође
партизан
обухвата
Страхињ
 

 
На основ
генералн
заштиће
заштиту.
природно
претпост
надлежн
природно
Плански
задржава
Према п
Србије, 
предмет
Светог С
на Тргу 
заштиће
заштиће
90 до 10
скидању 
Ужице“, 
здравств
Према М
Завода 
спроводи

− 

− 
− 

Плански
евиденти
заштити
леске, за
строго за
Потребн
природе 
вредних 

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

: 8421/1, 842
40, 8375, 8420
53, 9154/1, 9
63, 9164, 916
Трг партизан
амбијенталне
ма које су да
за детаљнију
ке, културне, 
Слануша (бл
 амбијентал
е који су к
сти, величине
испуста. Пост
иштва и пра
е етаже ( П+
ни парцела м
словима надл
Улица Димит
ај Комисије за
у и допуну по
ењу даље з
на- део Улиц
а део Улице Д
њића бана и гр

 
3.3. ЗАШ

ву Решења 0
не регулациј
на природна 
 Ако се у т
о добро које
тавља да им
ну организаци
о добро не ош
м решењем п
ају свој стату
подацима из 
сагласно Зак
ном подручју
Саве“, које се 
Светог Саве
на стабла од
на), доброг з
00 година. У
у заштите ста
бр. 6-1/08), 
веног стања и
Мишљењу о 
за заштиту 
ити следеће м
редовно врш
би се на врем
спроводити м
поставити та
(„Сл.гласник 
м решењем
ираних приро
. У Улици Ри
аштићене ди
аштићених и
о је у склад
за проглаш
примерака. 

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

21/2, 8260, 8
0,8419, 8402/
9151/2, 507'0
66, 9167/1, 916
а (блокови бр
е целине Трг 
ате на графич
у разраду пот
естетске  вре
ок бр.18) 
не вредности
карактеристич
е парцеле, о
тојеће намен
авилима Пла
1+Пк) , нови 
могуће је руш
лежне службе
трија Туцовић
а планове  об
одатака датих
законске  пр
це Д. Туцови
Димитрија Туц
раницом  ПКИ

ШТИТА  ПРИ

20-538/2 које
је „Ужице-це
добра, као н
току извођењ
е је геолошк
ма својства 
ију за зашти
штети или ун
подржани су 
ус заштите, ф
Централног 
кону о зашти
у се налази 
сврстава у II

е, „Сл.лист оп
д 3,65 ари. П
здравственог 
У претходном
абла диволес
а на његово
и изгледа. Упр
стању Споме
природе, у 
мере заштите
шити надзор п
ме предузеле
мере заштите
абла о зашти
РС“, бр. 30/9

м на предм
одних добар
сте Тешића, 
ивље врсте н
 заштићених
ду са Законо
ење заштиће

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

8422, 8426, 
/1, 8417,8416
, 5067, 5078,
67/2, 4575. Гр
р.9 и 8) 
партизана пр
чком прилогу
требно је ура
едности и дао

и целине; у с
чни за пост
облика крова
е  могуће је 
ана. На неиз
објекат не м

шити а изград
е заштите. 
ћа: блок бр.34
бавезује обрађ
х у основном 
роцедуре, за 
ића, прописуј
цовића и деф
ИЦ. Граница ј

ИРОДНИХ  Д

е је издао Зав
ентар“, на п
ни природне 
ња грађевинс
ко-палентоло
природног сп
ту природе и
ишти. 
захтеви и об

функције и нач
регистра за

ити природе 
 заштићено 
I категорију з
пштине Ужиц
Природно доб
стања, разгр

м периоду јед
ске или мечј
о место је за
рављач овим
еника природ
јуну месецу 
е: 
природног до
е одговарајућ
е по потреби 
ити према П

92).  
метном подр
а (према За
на парцели г
на териториј
х дивљих врс
ом о заштити
еног подручј

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

8427/1, 8427
, 8415, 8413,
, 5071, 9155,
раница је нан

рописана је о
у бр. 7. Како 
адити Елабор
о одговарајућ

случају градњ
тојећи амбиј
а, материјала
допунити нов
зграђеним па
оже бити виш
дњу нових по

4 и део блока 
ђивача  да у  
Елаборату, з
део просто
е  се израд
финисана је р
је нанета у гр

ДОБАРА 

вод за зашти
простору обу
вредности ко
ских радова,
ошког и мин
поменика, из
и да предузм

бавезе у циљ
чин управљањ
аштићених пр

("Сл. гласни
природно до
аштите (Одлу
це“, бр. 3/08)
бро чини једн
ранате крошњ
дно старо ст
је леске на Т
асађено ново
м заштићеним
де „Мечје ле

2014.године

бра и пратит
е мере зашти
(сеча сувих гр
Правилнику о

ручју планир
кону о зашт
гробља „Дова
и РС у скла
ста биљака, ж
и природе п
а – спомени

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

7/2, 8428, 84
8410, 8409, 8
 9156/1, 916
нета у графич

обавезна изр
је у питању 
рат о  заштит
ће мере зашт

ње нових обје
ент по пита
а, архитектон
вим које мора
арцелама ,, 
ши од вишег 
омоћних обје

бр.35 
План унесу т
адржавајући 
рне културно
а Плана дет
регулационим
раф. прилогу 

ту природе Р
ухваћеним о
оје су у посту
 водопривре
ералошко-пе
звођач радов
ме мере да 

у очувања за
ња. 
риродних доб
ик РС", бр. 3
обро Спомен
ука о заштити
, укупне повр
но одрасло с
ње пуне зеле
табло је укл
Тргу Светог 
о стабло 200
м природним д
еске на Тргу 
е, управљачу

ти здравствен
ите, 
рана), 
 обележавањ

рано је очу
ити природе
арје“ налази с
ду са Прави
животиња и 
окренути ини
ика природе, 

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

429, 8431, 84
8408, 8405, 8
1/2, 9157, 91
чком прилогу 

рада плана д
ремек дело 
ти Трга, који 
ите. 

еката  треба 
ању позиције
нских елемен
ају бити усагл
Из“ -70%). в
суседног обје
еката могуће 

техничке изм
планска реш
о-историјске 
таљне регула
м линијама  пл
бр.7. 

Републике Ср
овим планом
упку разматра
едних и друг
етрографског 
ва је дужан 
се до долас

аштићених пр

бара Завода
36/09, 88/10 
ник природе 
и Споменика 
ршине припа
стабло мечје 
не масе и пр
оњено због 
Саве – Ужиц
09. године, к
добром је ЈКП
Светог Саве
у – ЈКП “Би

но стање заш

њу заштићен

ување, унап
), за које ни
се популациј
илником о пр
гљива („Сл.гл
ицијативу код
с обзиром 

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

432, 8433,843
8412, 8411, 91

58, 9159, 91
бр. 4. 

детаљне регу
европске арх
би обухватио

спроводити 
е објекта, в
ната, без на
глашене са по
висина објект
екта. Помоћн
је вршити ис

ене  које се о
шења. Због пр
целине Сла
ације. Границ
ланиране тра

рбије за израд
м нису реги
ања за стављ
гих радова н
порекла, за
да о томе 

ска овлашћен

риродних доб

 за заштиту 
и 91/10-испр
„Мечје леске
природе „Ме

адајућег прос
леске (од дв
роцењене ста
оштећења (О
це, „Сл.лист 
које је такођ
П“Биоктош“. 
е“, издатом о
октош“, неоп

штићених стаб

их природни

пређење и 
ису донета р
а од 11 стаба
роглашењу и
ласник РС“, 
д Завода за
да у попула

     66 

35, 8437, 
49, 9151, 
60, 9161, 

улације  у 
хитектуре 
о процену  

принципе 
волумена, 
глашених 
отребама 
та: маx.3 
не објекте 
скључиво 

односе на 
роблема у 
ануша-Трг 
ца плана 
асе улице 

ду Плана 
истрована 
љање под 
наиђе на 
а које се 
обавести 
ног лица, 

бара. Она 

природе 
равка), на 
е на Тргу 
ечје леске 
стора оба 
ва која су 
арости од 
Одлука о 
општине 

ђе доброг 

од стране 
пходно је 

бала како 

х добара 

заштита 
ешења о 
ала мечје 
 заштити 
бр. 5/10). 
 заштиту 
ацији има 



 
 
 
 

 
План 

У циљу з
подручју,
елемента
непријат
економск
зелених 
Неопход
комплекс
санацион
заштиће
будућнос
Треба у
интегрис
инфраст
природе
система 
 

У решав
простора
(„Сл. гла
изградње
старим о
У складу
инвалид

Општи у
решења 
законима

Планом 
Железни
Ружића, 
технички
објеката 
хидрантс

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

заштите прир
, с обзиром 
а урбане ср
тних мириса, 
ку) и њихов д
површина у о

дно је успост
сне базе пода
не мере...) и 
на и као обје
сти. 
успоставити 
сане мере за
труктуре“ – с
, природних д
зелених повр

3.4. ОСТ

• Усло
вању саобра
а и објеката 
асник РС”, б
е објеката, к
особама ("Сл
у са стандард
итетом, деци

− на 
неут

− посл
приз
(5 %

− стам
град
несм

− у окв
и об
стан

• Мер

услови зашти
у ПГР „Ужи

а и подзаконс
- Зако
- Прав

за ва
- Прав

гаше
- Прав

лист
- Прав

и екс
- Прав

ускл
- Прав
- Прав

11/96
- Прав

подр
- Зако

10/1
је одређена 
ичка, Студени
немогуће је 

им нормативи
повећаног ри
ске мреже у 

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

роде планира
на мултифун
редине (побо
ерозије...) и

допринос квал
оквиру остали
тавити Катаст
атака о зелен
њено евиде

екат и као жив

интегралну 
аштите приро
система зеле
добара и про
ршина на пре

ТАЛИ ОПШТИ

ови за кретањ
аћајних повр
применити о
бр. 33/2006) 
којим се осиг
. гласник РС"
дима приступ
 и старим осо
свим пешач
тралисати оба
ловним објек
земља спољњ

%) до 1:12 (8 %
мбени и стамб
дити тако да
метан приступ
виру сваког п
бележавање 
ндардом ЈУС 
ре заштите од

ите од пожар
ице-централн
ским актима: 
он о заштити 
вилник о тех
атрогасна воз
вилника о те
ење пожара (
вилник о техн
т СФРЈ", бр. 7
вилник о техн
сплозија ("Сл
вилника о и
ладиштавању
вилника за ел
вилника о за
6)  
вилник о тех
ручју ("Служб
она о одбран
5) 
мрежа прис

ичка, Светоза
остварити ус
има за присту
изика од пож
складу са Пр

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

ано је и очува
нкционалну ул
ољшавање м
и вредност (ф
литету живот
их намена и њ
тар зелених 
ним површин
нтирање као 
во биће од ев

заштиту при
оде и животн
ених површи
оцеса. У скла
едметном под

И  УСЛОВИ  З

ње oсоба  са и
ршина, прила
одредбе Зако
 и Правилни
гурава несме
, бр.2/2015 од
ачности обез
обама на сле
чким прелаз
арањем ивич
ктима обезбе
њим или унут
%),  
бено-пословн
а особама са
п, кретање, б
појединачног п
паркинг мес
У. А9.204. 
д пожара, еле

ра, елемента
ни део“ I фа
 
од пожара ("С
ничким норм
зила ("Служб
ехничким нор
("Службени л
ничким норма
7/84), 
ничким захте
лужбени лист
изградњи ст
у и претакању
лектроинстал
аштити објека

ничким норм
бени  лист СФ
ни („Сл.гласн

ступних путев
ара Маркови
слове приступ
упне путеве, о
жара” (“Сл.лис
равилником о

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

ање и унапре
улогу система
микроклиматс
функционалн
не средине. Т
њихово очува
површина, ч
ама и дрворе
непокретнос

вентуалних не

ироде која п
не средине.П
на, као савр
аду са новим
дручју је унап

А  УРЕЂЕЊЕ

инвалидитето
аза објектим
она о спречав
ик о техничк
етано кретањ
д 27.02.2015.
збедити услов
едећи начин: 
зима висинс
њака,  
едити присту
трашњим рам

ни објекти са 
а инвалидите
оравак и рад
паркиралишт
ста за управ

ементарних и 

рних и други
аза подразум

Службени ли
мативима за п
бени лист СРЈ
рмативима з
ист СФРЈ", б
ативима за за

вима за зашт
т СЦГ", бр. 31
таница за сн
у горива (Сл. л
лације ниског 
ата од атмосф

мативима за и
ФРЈ", бр. 31/8
ик РС“, бр.11

ва и пролаза
ћа, краку Ули
пачности ватр
окретнице и у
ст СРЈ”, број 
о техничким 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

еђење јавних 
а зелених по
ских услова, 
ну, социолош
Такође, План
ање у оквиру 
чији је циљ 
едима - број, 
сти.Само на т
егативних рад

подразумева 
Посебан знач
ременом инс
м приступом з
ређено. 

Е  ПРОСТОРА

ом 
а и других 
вању дискрим
ким стандард
ње и приступ 

 године). 
ве за несмета

ску разлику

уп особама 
мпама, миним

десет и више
етом, деци и
д.  
та или гараже
вно паркирањ

других већих

их већих неп
мевају придрж

ст РС", бр. 11
приступне пу
Ј", бр. 8/95) 
а спољну и 
р. 30/91)  
аштиту висок

титу гаража з
/2005) 
набдевање 
лист СфРЈ", 
напона ("Слу
ферских праж

изградњу обје
1, 49/82, 29/8
16/07, 88/09, 

а за ватрогас
ице Вука Кар
рогасног вози
уређене плат
8/95). У скло
нормативима

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

зелених повр
вршина град
заштита од 

шку, биолошку
ом су предви
постојећих ко
снимање ве
разноврснос
тај начин вег
дњи (деграда

да су у с
ај треба дат
струменту за 
заштите прир

А  

елемената у
минације осо
дима планир
особа са ин

ано кретање 

у између тр

са посебним
малне ширин

е станова мо
и старим осо

е обавезно пр
ње возила и

х непогода 

огода, прили
жавање  одр

11/2009 и 20/2
утеве, окретни

унутрашњу 

ких објеката о

за путничке а

горивом мот
бр. 27/71 и 29
ужбени лист 
жњења ("Слу

еката високо
83, 21/88, 52/9

88/09-др.зак

сна возила д
раџића и кра
ила према ва
тое за ватрога
пу тих улица 
а за хидрант

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

ршина на пре
да - инфрастр
буке, аероз

у, еколошку, 
иђени услови
омпактних бл
егетације (фо
ст, здравствен
гетација може
ације и уништ

све намене 
ти планирању
планирање 

роде планско

уређења и 
оба са инвал
рања, пројект
нвалидитетом

и приступ ос

ротоара и 

м потребама
е 90 cm и на

рају се проје
обама буде 

редвидети рез
нвалида у с

иком израде 
редби  проп

2015)  
ице и уређен

хидрантску м

од пожара ("С

аутомобиле о

торних возил
9/71) 
СРЈ", бр. 28/9
ужбени лист 

оградње у сеи
90)  
кон, 104/09-д

до објекта. У 
аку Улице До
ажећем “Прав
асна возила у
обавезна је 

тску мрежу за
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едметном 
руктурног 
загађења, 
естетску, 
 уређења 
локова.  
ормирање 
но стање, 
е да буде 
тавања) у 

простора 
у „зелене 
очувања 

о решење 

изградње 
идитетом 
товања и 
м, деци и 

собама са 

коловоза 

 на коту 
агиба 1:20 

ктовати и 
омогућен 

зервацију 
складу са 

планских 
писаних у  

не платое 

мрежу за 

Службени  

од пожара 

ла  и о 

95)  
СРЈ", бр. 

измичком 

р.закон и 

улицама  
брослава 
вилнику о 
у близини 
изградња 
а гашење 



 
 
 
 

 
План 

пожара (
Као мера
зграда и
јавних о

- 

- 

- 

Центар У
година н
коју чине
глинци и
Ради заш
нормати
као и у 
спадају у
У складу
Плана за
Процену
је основн

У току је 

 
3.5

Унапређ
обезбеђе
пројекто
Неопход
при грађ
и хлађењ
Енергетс
коришће
површин
санитарн
Чланом 
зграда д
мoрa би
извoђeњ
бити пoб
Енергетс
које при
подразум
Најчешћ
ефикасн

ГГ  РР  АА  ДД    

генерал

(„Службени л
а заштите од
и гараже, а п
објеката: 
За зграде ко
зградом виш
омогућила ва
За дворишта
нормативима
објеката пове
/излаз. У оста
За зграде ма
пролази шир
(опрема за га
Ужица се с об
алази у зони 
е: аргилошис
и глинени шкр
штите од пот
вима за изгр
складу са П
у високоградњ
у са Законом 
аштите и спа
у угрожености
ни документ з

• Опш
бр.1

• Пла
бр 2

• Годи
израда и Пл

• Пла
• Пла
• Пла
• Пла
• Пла
• Опе

5. МЕР

ење енергет
ење одрживе
вања, изград
дно је спрово
ењу објеката
ња. 
ска ефикасно
ење сунчеве 
на, замену/са
не топле воде
7. Правилник
дефинисано ј
ти нajмaњe "

њa рaдoвa нa 
бoљшaн нajмa
ска ефикасно
и том не нар
мевају исти, и
е мере које
ости су: 
- замена необ
- замена ене
- изолација п
- замена дотр
- уградња ме

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

ист  СФРЈ“, б
 пожара потр
према Техни

оје чине блок
шом од 15m. 
атрогасна инт
а већа од 200
а за приступн
ећаног ризик
алим случаје
ање од оних
рине најмање
ашење, леств
бзиром на оч
VIII степена 

сти, филити и
риљци, може 
треса новопл
радњу објекат
Правилником 
њу у сеизмич
о ванредним
асавања у ва
и територије г
за израду Пла
шти план одб

3/11 
н заштите од
3/14 
ишњи операти
ана заштите 
н заштите и с
н поступања 
н поступања 
н поступања 
н водоснабде
ративни план

РЕ  ЕНЕРГЕТС

тске ефикас
е изградње,
дње и употреб
одити мере н
а, коришћењу

ост изградње
енергије за 

анацију проз
е. 
ка о условим
е да енeргeт
"C" (лaтиничн
рeкoнструкци
aњe зa jeдaн 
ост подразуме
рушавају усл
или чак виши 
е се предуз

бновљивих е
ргетски нееф
ростора који 
рајале или не
ерних и регула

    ЈЈПП•  ДД

лације „Уж

бр. 30/91). 
ребно је обезб
чким препор

к зграда, са 
класе П+3 ил
тервенција и 
00m² у којим
не путеве, ок
ка од пожара 
евима се изво
х из става 1, 
е 2,8m и виси
ве, јастук, вен
екивани макс
MSK-64 скал
и серицити, х
се очекивати
ланиране сад
та високоград
о привремен
ким подручји
 ситуацијама
нредним ситу
града Ужица 
ана заштите 
бране од по

д ерозије зем

ивни планови
и спасавања
спасавања – 
у случају вел
у случају нас
у случају шум
евања у случа
нови за опасн

СКЕ ЕФИКАС

сности обухв
 применом 
бе објекта. 
а: подстицањ
у обновљивих

е објеката о
загревање 

зора и врата

ма, садржини 
тски рaзрeд н
нo C) или ви
иjи, дoгрaдњи
рaзрeд. 
ева низ мера 
лове рада и 
степен оства
имају у циљ

енергената об
фикасних потр
се греје или 
еефикасне ст
ационих уређ

ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈ

Ужице- це

бедити прила
рукама за за

површином д
ли више, тре
са дворишне
а постоје окр
кретнице и ур

(„Сл. лист С
оде путеви са
у зградама 

ине 3,3m у ни
нтилатори и д
симални инте
е.Обзиром на
хлоритски, кв
и да сеизмичк
држаје реали
дње у сеизми
ним технички
ма („Сл. лист
а („Сл.гласник
уацијама на т
од елементар
и спасавања 
оплава за по

мљишта на те

и одбране од 
 по врстама о
употреба сна
ликих снежних
станка високи
мских пожара
ају хаварије ц
ности. 

СНОСТИ 
вата смањењ
техничких м

њу примене е
х извора енер

бухвата: 1) 
објеката; 2) 
а; 3) увођењ

и начину изд
нoвe згрaдe, 
иши, такође, 
и, oбнoви, aдa

које се преду
живота. Св

ареног комфо
љу смањења

бновљивим, 
рошача ефика
хлади, 
толарије прос
ђаја, 

ЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГ

ентрални

аз за ватрогас
аштиту од п

дворишта ве
еба да се ост
е стране. 
ретнице у скл
ређене плато
СРЈ“, бр. 5/95)

 два улаза /и
које формир
ивоу улице, д
др.) и омогући
ензитет земљ
а геолошку по
арцни и друг
ки интензитет
изовати у скл
ичким подруч
им нормативи
т СФРЈ“, бр.3
к РС“, бр. 111
територији гр
рних непогод
у ванредним
одручје град

ериторији гра

поплава. 
опасности (у 
ага цивилне з
х падавина 
их температур
а 
централног во

ње потрошњ
мера и стан

енергетски еф
ргије и градит

реализацију 
топлотну из

ње савремен

давања серти
кojи сe искa
енeргeтски р

aптaциjи, сaн

узимају у циљ
е предузете 
ора и стандар
а губитака е

аснијим, 

сторија које се

ГГРРААДДЊЊУУ  •

и део“ I ф

сна возила у 
пожара стам

ећом од 400 
твари улаз у 

ладу са Прав
ое за ватрога
) може се изв
злаза у двори
рају блок око
да би се унел
ило гашење п
љотреса за по
одлогу просто
ги шкриљци, 
т буде повећа
ладу са Прав
чјима („Сл. ли
има за изгра
9/64). 
/09, 92/11 и 9
рада Ужица. 
а и других не
м ситуацијама
а Ужица „Сл

ада Ужица „С

складу са про
аштите  

ра 

одосистема 

ње енергије, 
ндарда у пр

фикаснијих р
ти централиз

соларних си
золацију зид
их система 

ификата о ен
зуje eнeргeтс
рaзрeд зa пo
нaциjи и eнeр

љу смањења 
мере или п

рда. 
енергије и п

е греју или хл

• УУЖЖИИЦЦЕЕ  

фаза        

унутрашње д
мбених, посл

m² и најмањ
двориште, ка

вилником о т
асна возила у
вести само је
иште, 
о дворишта и
ла ватрогасн
пожара из дво
овратни перио
ора у обухват
песковити ш

ан за 1 степен
вилником о т
ист СФРЈ“, б
адњу објеката

93/12), у току ј
Град Ужице ј
есрећа (2011. 
а, као и: 
л.лист града

Сл.лист града

оценом угрож

уштеду ен
роцесима пла

решења и тех
зовани систем

истема и ма
ова, кровова
грејања и п

нергетским св
ским пaсoшeм
oстojeћe згрaд
гeтскoj сaнaц

потрошње ен
промене у п

повећања ен

ладе, 
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двориште 
ловних и 

ње једном 
ако би се 

техничким 
у близини 
едан улаз  

изводе се 
а опрема 
оришта. 
од од 500 
ту Плана, 
љункови, 
н. 
техничким 
бр. 52/90), 
а који не 

је израда 
е усвојио 
год), која 

а Ужица“, 

а Ужица“, 

жености): 

нергије и 
анирања, 

хнологија 
м грејања 

ксимално 
а, подних 
припреме 

војствима 
м згрaдe, 
дe, нaкoн 
циjи, мoрa 

нергије, а 
онашању 

нергетске 



 
 
 
 

 
План 

У складу
актима, к
енергије

- 

- 

- 
На подру

- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

Објекти 
обезбеђу
енергетс
издавањ

- 

- 
Енергетс
припрем
колико је
При прој

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

Закон о 
енергетс
одржава
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генерал

- замена или 
у са Законом
као и Законо
, неопходно ј
увођење мех
енергетске еф
доношење 
менаџмента 
енергије, но
инструменти 
увођење сист
учју обухваће
рационалним
увођење тар
обухваћеном
предате коли
енергетска са
само делими
термоизолац
развој даљин
потребно је у
коришћење о
сопствене по
неопходна је
енергије и тр
замена живи
светиљки шт
систем јавне
доношење п
укључујући 
побољшање 
приликом п
оријентацији
одговарајући
повољност о
приликом изг
употребљава
инсталацијам
високоградњ
ују прописан
ским својстви
ње употребне 
обезбеђивањ
пројектовања
доследна при
ска ефикасно
е топле воде
е то могуће. 
ектовању и и
у обликовањ
однос површ
избегавати п
заштитити об
груписати п
просторије о
планирати т
спољашњих 
користити об
фотонапонск
уградити ште
као обновљи
воде; а све у
енергетским 
планирању и
ске ефикасно
ња. 

 УУЖЖИИЦЦЕЕ  

лне регул

уградња ефи
м о ефикасно
м о планирањ
е: 
ханизама ене
фикасности, 
програма и 
како би се 

осиоци и ро
 предвиђени 
тема енергет
еном планом 
м коришћење
рифног сист
м Планом (а
ичине топлот
анација објек
ично испуњав
ције, 
нског система
урадити студи
обновљивих и
отребе објека
е рационализ
рошкова одрж
иних светиљк
тедљивим све
 расвете, кор
олитике ште
и програм 
енергетске е
ројектовања 
, Избором 
им избором к
објекта. 
градње објек
ати енергетск
ма јавне и де
ње морају бит
на енергетск
има који чини
дозволе. 
њем одрживе
а, изградње и
имена СРПС 
ост се постиж
е и расвете, у

изградњи пла
њу избегавати
шине фасаде п
ревелике и п
бјекат од преј
росторе сли
ријентисати п
топлотну изо
врата, како б
бновљиве изв
ких соларних 
едљиве потро
иви извор ене
у складу са П
својствима зг
и изградњи  
ости објекат
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лације „Уж

икасних систе
ом коришћењ
њу и изградњ

ергетске ефи
посебно фин
планова е
утврдиле м
кови за пла
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ППллаанн  ггееннееррааллннее  ррееггууллаацциијјее  „„УУжжииццее--  ццееннттррааллннии  ддееоо““  II  ффааззаа  

1. КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА  РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА 
 
 
КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА  РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА   УНУТАР  БЛОКОВА 
 
8.1 7407250.96      4857672.26      
8.2 7407253.62      4857671.77    
8.3   7407278.92      4857659.14      
8.4 7407317.77      4857639.74      
8.5 7407319.63      4857637.81      
8.6 7407319.85      4857635.13      
8.7 7407313.50      4857611.46      
8.8 7407312.64      4857610.30      
8.9 7407311.22 4857610.01      

8.10 7407271.54      4857616.95      
8.11 7407271.28      4857615.47     
8.12 7407268.65      4857615.93      
8.13 7407256.82      4857617.99      
8.14 7407218.90      4857624.62      
8.15 7407209.54      4857626.26      
8.16 7407206.96      4857626.71      
8.17 7407207.05      4857627.21  

 
9.1 7407164.69     4857623.94      
9.2 7407240.95     4857610.62      
9.3 7407239.81     4857603.99 
9.4 7407226.08     4857501.40      
9.5 7407224.94     4857494.97      
9.6 7407145.24     4857509.61      
9.7 7407145.44     4857510.66      
9.8 7407107.11     4857566.94      
9.9 7407108.24     4857572.84      
9.10 7407105.79     4857573.23      

9.11 7407105.72     4857575.33      
9.12 7407103.44     4857575.97      
9.13 7407108.19     4857599.12      
9.14 7407110.24     4857600.94      
9.15 7407113.53     4857600.59      
9.16 7407114.53     4857605.80      
9.17 7407163.70     4857618.60      
9.18 7407145.66     4857600.06      
9.19 7407136.08     4857549.47      

 
10.1 7407196.03     4857486.98      
10.2 7407185.80     4857429.43      
10.3 7407161.23     4857434.70     
10.4 7407159.43     4857426.83      
10.5 7407155.69     4857408.28     
10.6 7407153.80     4857406.79      
10.7 7407151.41     4857406.62      
10.8 7407143.40     4857408.45     
10.9 7407139.18     4857410.17      
10.10 7407136.18     4857413.61      
10.11 7407102.67     4857472.49      

10.12 7407097.38     4857474.05      
10.13 7407095.28     4857493.10      
10.14 7407094.64     4857499.20     
10.15 7407096.43     4857503.04      
10.16 7407100.53     4857504.12      
10.17 7407108.09     4857502.75      
10.18 7407146.10     4857496.03      
10.19 7407171.60     4857491.41      
10.20 7407165.80     4857459.43      
10.21 7407162.00     4857438.05    

 
12.1 7407212.52     4857381.50      
12.2 7407197.81     4857387.69      
12.3 7407187.78     4857392.28      
12.4 7407184.30     4857393.73      
12.5 7407182.88     4857395.07      

12.6 7407182.57     4857397.00      
12.7 7407182.88     4857398.74      
12.8 7407189.59     4857436.47      
12.9 7407192.11     4857436.02      
12.10 7407204.94     4857432.28      

 
13.1 7407193.85     4857379.49      
13.2 7407205.64     4857374.26      
13.3 7407163.42     4857348.50      
13.4 7407155.81     4857352.06     
13.5 7407152.72     4857362.67      
13.6 7407151.42     4857366.05      
13.7 7407150.27     4857369.49      
13.8 7407148.43     4857376.10      

13.9 7407141.71     4857387.42      
13.10 7407140.83     4857390.56      
13.11 7407142.44     4857396.92      
13.12 7407148.82     4857398.47      
13.13 7407155.74     4857396.31      
13.14 7407162.27     4857393.71      
13.15 7407170.72     4857389.94      
13.16 7407180.69     4857385.48

 
14.1 7407313.62     4857324.94      
14.2 7407309.18     4857323.48      

14.3 7407304.67     4857322.2

15.1 7407332.48     4857383.83      
15.2 7407337.39     4857382.74      
15.3 7407340.58     4857380.92      
15.4 7407343.94     4857379.46      
15.5 7407357.64     4857374.38      
15.6 7407359.76     4857372.55      
15.7 7407360.16     4857369.77      

15.8 7407357.91     4857359.57     
15.9 7407352.87     4857360.99      
15.10 7407329.56     4857371.06   
15.11 7407231.87     4857374.45      
15.12 7407231.59     4857374.99      
15.13 7407237.09     4857389.20  
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17.1 7407388.65     4857565.22      
17.2 7407391.37     4857567.02      

17.3 7407394.86     4857566.43  

 
19.1 7407383.01     4857609.59      
19.2 7407397.26     4857603.21      
19.3 7407399.36     4857598.69      

19.4 7407395.43     4857595.63      
19.5 7407386.89     4857595.73      
19.6 7407373.59     4857598.04    

 
20.1 7407448.26     4857469.57     
20.2 7407426.32     4857421.64      
20.3 7407421.68     4857417.42      
20.4 7407415.43     4857417.83      
20.5 7407396.93     4857427.19      
20.6 7407388.49     4857436.21      
20.7 7407387.86     4857448.56      
20.8 7407400.26     4857488.77      

20.9 7407405.55     4857494.87      
20.10 7407413.63     4857495.07      
20.11 7407416.40     4857493.93      
20.12 7407410.79     4857491.59      
20.13 7407433.41     4857482.27      
20.14 7407439.02     4857484.61      
20.15 7407442.97     4857482.98      
20.16 7407448.47     4857477.40   

 
21.1 7407679.19     4857440.99      
21.2 7407674.50     4857395.85      
21.3 7407667.72     4857393.51      
21.4 7407674.01     4857391.18      
21.5 7407671.94     4857371.32      
21.6 7407673.60     4857371.15      
21.7 7407670.65     4857341.92      
21.8 7407639.42     4857345.09      
21.9 7407587.13     4857368.65      
21.10 7407585.21     4857365.04      
21.11 7407586.32     4857373.23      
21.12 7407584.73     4857370.13      
21.13 7407457.40     4857470.17      
21.14 7407464.93     4857485.87      
21.15 7407495.24     4857560.84      
21.16 7407496.58     4857563.09      
21.17 7407502.38     4857559.99      
21.18 7407505.81     4857559.37     
21.19 7407512.48     4857556.20     
21.20 7407513.56     4857558.57         
21.21 7407519.96     4857555.43      
21.22 7407521.23     4857554.11      
21.23 7407526.25     4857554.42      

21.24 7407534.96     4857552.38      
21.25 7407543.77     4857550.85      
21.26 7407556.30     4857549.05      
21.27 7407559.46     4857548.55      
21.28 7407562.61     4857547.99      
21.29 7407563.05     4857546.23      
21.30 7407573.60     4857545.47      
21.31 7407590.49     4857539.76      
21.32 7407606.56     4857532.02      
21.33 7407616.55     4857526.44     
21.34 7407619.75     4857522.18      
21.35 7407613.26     4857451.59      
21.36 7407611.06     4857446.64      
21.37 7407604.48     4857425.96      
21.38 7407600.56     4857418.21      
21.39 7407602.92     4857417.21     
21.40 7407570.11     4857431.11      
21.41 7407560.62     4857412.73      
21.42 7407558.41     4857435.59      
21.43 7407535.82     4857434.54      
21.44 7407528.12     4857438.04      
21.45 7407653.11     4857405.04      
21.46 7407669.31     4857442.02    

 
22.1 7407438.50     4857388.70      
22.2 7407432.07     4857375.03      
22.3 7407416.87     4857345.85      
22.4 7407400.35     4857312.53      
22.5 7407399.78     4857311.39      
22.6 7407399.02     4857310.43      

22.7 7407376.27     4857329.78      
22.8 7407371.22     4857337.25      
22.9 7407370.90     4857346.26      
22.10 7407383.65     4857403.98      
22.11 7407388.59     4857410.17      
22.12 7407396.51     4857410.06     

 
23.1 7407539.97     4857319.08      
23.2 7407436.12     4857270.97      
23.3 7407434.65     4857274.43      
23.4 7407431.15     4857282.66      
23.5 7407426.40     4857288.62      
23.6 7407421.25     4857294.25      
23.7 7407406.48     4857304.14     
23.8 7407405.67     4857305.29      
23.9 7407405.82     4857306.68      
23.10 7407413.95     4857323.08      
23.11 7407416.89     4857323.41      
23.12 7407419.76     4857322.64      
23.13 7407450.67     4857307.80      
23.14 7407459.53     4857303.55      
23.15 7407461.85     4857301.58      

23.16 7407462.90     4857298.73      
23.17 7407464.12     4857295.26      
23.18 7407466.82     4857292.75      
23.19 7407481.69     4857284.39      
23.20 7407483.41     4857287.44      
23.21 7407479.22     4857289.93     
23.22 7407471.88     4857293.94      
23.23 7407477.05     4857303.08      
23.24 7407482.48     4857312.02      
23.25 7407479.62     4857313.29      
23.26 7407476.62     4857314.94      
23.27 7407475.13     4857315.67      
23.28 7407485.60     4857337.20      
23.29 7407486.83     4857338.79      
23.30 7407488.58     4857339.77  
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23.31 7407505.90     4857330.87      
23.32 7407538.97     4857319.40      
23.33 7407538.97     4857319.40      
23.34 7407493.19     4857342.41      
23.35 7407443.34     4857367.47      
23.36 7407441.59     4857363.55     
23.37 7407449.47     4857359.42      

23.38 7407481.46     4857343.35      
23.39 7407482.56     4857340.76      
23.40 7407482.09     4857337.99      
23.41 7407475.18     4857323.78     
23.42 7407474.03     4857322.25      
23.43 7407472.40     4857321.27      
23.44 7407446.90     4857333.45  

 
24.1 7407533.35     4857202.35     24.2 7407531.31     4857198.05 
  
25.1 7407617.58     4857298.31      
25.2 7407636.22     4857285.06      
25.3 7407654.60     4857268.24      
25.4 7407655.50     4857266.67      
25.5 7407655.33     4857264.86      
25.6 7407651.49     4857255.87      
25.7 7407634.48     4857223.97      
25.8 7407612.31     4857175.79      
25.9 7407614.03     4857174.98      
25.10 7407550.12     4857141.83      
25.11 7407530.89     4857157.86      

25.12 7407529.02     4857159.97      
25.13 7407527.06     4857164.28      
25.14 7407527.88     4857168.93      
25.15 7407531.58     4857176.14      
25.16 7407538.89     4857195.70      
25.17 7407547.28     4857193.54      
25.18 7407549.56     4857193.07      
25.19 7407551.88     4857192.84      
25.20 7407585.13     4857190.47      
25.21 7407593.14     4857186.67      
25.22 7407592.44     4857185.17        

 
26.1 7407687.11     4857224.39      
26.2 7407694.20     4857216.29      
26.3 7407695.35     4857215.02      
26.4 7407696.33     4857213.76      
26.5 7407697.25     4857212.45      
26.6 7407699.00     4857209.98      
26.7 7407705.82     4857199.68      
26.8 7407707.02     4857197.91      
26.9 7407708.23     4857196.15      
26.10 7407693.11     4857159.38     
26.11 7407690.96     4857154.59      
26.12 7407686.06     4857142.17      
26.13 7407685.48     4857139.60      
26.14 7407684.57     4857139.60     
26.15 7407683.54     4857132.94     
26.16 7407674.67     4857114.10     
26.17 7407673.56     4857113.08      
26.18 7407672.05     4857113.12      
26.19 7407664.19     4857116.60      
26.20 7407636.12     4857061.30     

26.21 7407638.04     4857060.42     
26.22 7407637.87     4857059.04      
26.23 7407637.78     4857057.66      
26.24 7407637.62     4857053.85     
26.25 7407631.85     4857046.85      
26.26 7407623.56     4857050.53     
26.27 7407606.70     4857081.23      
26.28 7407648.64     4857203.92      
26.29 7407656.04     4857219.96      
26.30 7407657.82     4857223.99      
26.31 7407657.92     4857199.67      
26.32 7407659.44     4857198.94      
26.33 7407657.94     4857196.43     
26.34 7407661.35     4857151.50      
26.35 7407628.80     4857137.15      
26.36 7407628.70     4857134.86      
26.37 7407630.25     4857133.16     
26.38 7407648.99     4857124.43     
26.39 7407621.83     4857112.03      
26.40 7407620.38     4857108.66    

 
27.1 7407760.28     4857578.49      
27.2 7407735.17     4857555.21      
27.3 7407733.14     4857543.22      
27.4 7407734.97     4857440.09      
27.5 7407730.16     4857430.55     
27.6 7407739.34     4857429.51      
27.7 7407706.11     4857345.51     
27.8 7407729.44     4857342.77      
27.9 7407728.98     4857338.88      

27.10 7407727.09     4857315.39      
27.11 7407685.88     4857320.23      
27.12 7407688.12     4857340.85      
27.13 7407688.77     4857344.53      
27.14 7407689.84     4857344.41      
27.15 7407710.26     4857453.27     
27.16 7407704.67     4857456.25      
27.17 7407705.36     4857459.53      

 
28.1 7407716.94     4857618.43      
28.2 7407718.01     4857617.73      
28.3 7407720.34     4857614.53      
28.4 7407720.18     4857610.58      
28.5 7407714.44     4857596.16      
28.6 7407712.42     4857589.57      
28.7 7407708.49     4857576.00      
28.8 7407694.84     4857555.47      
28.9 7407693.34     4857547.87      

28.10 7407699.77     4857546.56      
28.11 7407691.19     4857503.98      
28.12 7407687.82     4857499.71      
28.13 7407682.38     4857499.93      
28.14 7407633.37     4857527.34      
28.15 7407632.56     4857527.92      
28.16 7407631.89     4857528.67      
28.17 7407649.46     4857555.58      
28.18 7407660.22     4857575.71    

  



 ГГ  РР  АА  ДД     УУЖЖИИЦЦЕЕ      ЈЈПП•  ДДИИРРЕЕККЦЦИИЈЈАА  ЗЗАА  ИИЗЗГГРРААДДЊЊУУ  • УУЖЖИИЦЦЕЕ  
 
 

 
ППллаанн  ггееннееррааллннее  ррееггууллаацциијјее  „„УУжжииццее--  ццееннттррааллннии  ддееоо““  II  ффааззаа  

 
29.1 7407684.13     4857641.17      
29.2 7407684.72     4857636.99      
29.3 7407683.80     4857632.86      
29.4 7407675.39     4857617.45      
29.5 7407648.04     4857567.61      
29.6 7407639.76     4857553.68     
29.7 7407636.15     4857548.76      
29.8 7407632.24     4857544.08      
29.9 7407625.07     4857536.02      
29.10 7407622.46     4857534.58      
29.11 7407619.51     4857535.09      

29.12 7407610.95     4857539.88      
29.13 7407597.24     4857546.68      
29.14 7407582.93     4857552.09      
29.15 7407603.18     4857568.58      
29.16 7407608.46     4857573.28      
29.17 7407645.28     4857623.08      
29.18 7407654.39     4857633.72      
29.19 7407663.84     4857645.20      
29.20 7407665.03     4857646.41      
29.21 7407668.33     4857648.45      
29.22 7407672.12     4857649.32   

 
30.1 7407655.71     4857652.97      
30.2 7407655.86     4857651.48      
30.3 7407586.21     4857566.11      
30.4 7407583.23     4857564.74      
30.5 7407576.97     4857572.33      
30.6 7407580.66     4857575.26      
30.7 7407583.19     4857577.55      
30.8 7407585.41     4857580.15      

30.9 7407592.03     4857588.94      
30.10 7407593.84     4857591.31      
30.11 7407595.46     4857593.81      
30.12 7407599.97     4857601.47      
30.13 7407619.64     4857631.26      
30.14 7407628.59     4857644.90      
30.15 7407633.10     4857649.26      
30.16 7407639.04     4857651.26       

 
31.1 7407752.38     4857727.41      
31.2 7407755.17     4857726.64      
31.3 7407765.58     4857718.28      
31.4 7407783.15     4857703.04      
31.5 7407783.86     4857702.23      
31.6 7407784.79     4857701.17      
31.7 7407785.77     4857698.27      
31.8 7407784.42     4857695.52      
31.9 7407789.37     4857686.74      
31.10 7407745.11     4857635.75      

31.11 7407748.10     4857629.72      
31.12 7407750.94     4857625.61      
31.13 7407746.19     4857622.37      
31.14 7407740.22     4857620.54      
31.15 7407734.28     4857622.42      
31.16 7407704.27     4857643.29      
31.17 7407700.91     4857648.07      
31.18 7407701.43     4857653.90      
31.19 7407705.60     4857663.10 

 
32.1 7407820.00     4857796.48      
32.2 7407823.04     4857794.91      
32.3 7407836.94     4857779.38      
32.4 7407830.91     4857696.55      
32.5 7407811.01     4857678.83      
32.6 7407805.08     4857684.69      
32.7 7407799.99     4857689.86      

32.8 7407792.89     4857698.78      
32.9 7407787.26     4857705.90      
32.10 7407786.91     4857706.34      
32.11 7407783.88     4857709.53      
32.12 7407780.59     4857712.45      
32.13 7407771.18     4857720.16      

 
33.1 7407329.74     4857733.49      
33.2 7407335.68     4857729.22      
33.3 7407337.13     4857722.05      
33.4 7407334.10     4857704.96      
33.5 7407312.93     4857708.99      
33.6 7407312.04     4857704.48      
33.7 7407333.69     4857700.36      
33.8 7407328.18     4857671.18      
33.9 7407321.72     4857662.66      
33.10 7407311.03     4857662.68      
33.11 7407294.50     4857670.92      
33.12 7407296.91     4857684.19      
33.13 7407296.83     4857687.68      
33.14 7407219.39     4857706.44      

33.15 7407217.51     4857699.90      
33.16 7407212.55     4857700.78      
33.17 7407158.50     4857711.86      
33.18 7407154.59     4857714.59      
33.19 7407153.90     4857719.30      
33.20 7407158.63     4857741.76      
33.21 7407160.83     4857764.60     
33.22 7407161.08     4857770.81      
33.23 7407163.04     4857773.73      
33.24 7407166.01     4857775.60      
33.25 7407280.96     4857746.39      
33.26 7407295.26     4857742.96      
33.27 7407298.38     4857741.50      

 
34.1 7407079.96     4857508.01     
34.2 7407083.52     4857506.03      
34.3 7407085.21     4857501.04      
34.4 7407088.02     4857476.84      
34.5 7407021.12     4857496.61      
34.6 7406994.90     4857504.34      

34.7 7406993.85     4857505.59      
34.8 7406992.79     4857514.70      
34.9 7406994.97     4857520.63      
34.10 7407001.03     4857522.39      
34.11 7407005.82     4857521.50     
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35.1 7407087.98     4857638.17      
35.2 7407090.67     4857636.61      
35.3 7407092.26     4857568.23      
35.4 7407085.51     4857523.78     
35.5 7407083.19     4857522.11      

35.6 7407080.82     4857522.52      
35.7 7407037.02     4857572.84     
35.8 7407065.70     4857573.89     
35.9 7407069.99     4857605.97    

 
36.1 7406912.33     4857567.33      
36.2 7406911.61     4857574.38      

36.3 7406910.96     4857578.13      
36.4 7406909.78     4857581.75      

 
37.1 7406965.89     4857658.67      
37.2 7406967.06     4857658.27      
37.3 7406968.72     4857656.84      
37.4 7406969.51     4857654.78      
37.5 7406970.30     4857648.11      
37.6 7406970.99     4857642.25      
37.7 7406973.76     4857618.85      
37.8 7406963.19     4857616.41      
37.9 7406952.66     4857614.86      
37.10 7406948.18     4857613.79      
37.11 7406943.94     4857611.97      

37.12 7406931.48     4857605.30      
37.13 7406929.82     4857604.49      
37.14 7406928.09     4857603.82      
37.15 7406904.61     4857595.71      
37.16 7406902.51     4857595.76      
37.17 7406900.96     4857597.17      
37.18 7406899.97     4857599.37      
37.19 7406875.93     4857673.77      
37.20 7406877.42     4857675.06      
37.21 7406920.98     4857667.37 

 
38.1 7406869.11     4857674.93      
38.2 7406844.68     4857548.71     
38.3 7406822.08     4857559.38      
38.4 7406821.72     4857559.72      
38.5 7406824.33     4857562.05      
38.6 7406826.45     4857564.82      
38.7 7406831.12     4857571.23      
38.8 7406833.47     4857574.76      
38.9 7406835.54     4857578.48      

38.10 7406840.07     4857572.29      
38.11 7406847.05     4857549.14      
38.12 7406840.05     4857584.90      
38.13 7406850.30     4857621.25      
38.14 7406851.40     4857653.14      
38.15 7406852.57     4857669.19     
38.16 7406853.01     4857670.38      
38.17 7406854.08     4857671.09      

  
39.1 7406840.33     4857667.16     
39.2 7406843.60     4857666.11      
39.3 7406844.84     4857662.91      
39.4 7406844.16     4857653.46      
39.5 7406843.36     4857630.31      
39.6 7406842.61     4857627.73      
39.7 7406840.73     4857625.81      
39.8 7406840.28     4857625.53      
39.9 7406834.19     4857623.02      
39.10 7406827.62     4857622.52      
39.11 7406812.09     4857623.79      
39.12 7406812.37     4857627.41      
39.13 7406777.03     4857631.45      
39.14 7406776.98     4857625.52      
39.15 7406776.53     4857619.44      
39.16 7406836.37     4857615.31      
39.17 7406840.76     4857615.01      
39.18 7406840.28     4857609.02      
39.19 7406838.35     4857603.40      
39.20 7406833.45     4857587.89 

39.21 7406830.60     4857580.90      
39.22 7406826.67     4857574.46      
39.23 7406822.00     4857568.05      
39.24 7406811.38     4857556.57     
39.25 7406798.38     4857547.88      
39.26 7406752.28     4857590.07      
39.27 7406740.91     4857599.75      
39.28 7406728.86     4857608.58      
39.29 7406726.96     4857610.17      
39.30 7406725.44     4857612.12      
39.31 7406715.10     4857628.56      
39.32 7406714.37     4857629.80      
39.33 7406713.72     4857631.09      
39.34 7406711.71     4857635.37      
39.35 7406710.25     4857639.41      
39.36 7406671.80     4857676.03      
39.37 7406673.74     4857678.47      
39.38 7406675.22     4857678.56      
39.39 7406830.76     4857665.91  

 
40.1 7406692.49     4857612.71      
40.2 7406707.06     4857600.68      
40.3 7406757.46     4857521.13      
40.4 7406744.98     4857518.26      
40.5 7406737.73     4857516.60      
40.6 7406724.80     4857513.63      
40.7 7406713.08     4857510.94      
40.8 7406708.41     4857510.98      
40.9 7406704.27     4857513.14      
40.10 7406696.45     4857519.96     

40.11 7406668.81     4857543.98      
40.12 7406667.29     4857545.31      
40.13 7406660.29     4857550.71      
40.14 7406653.72     4857556.11      
40.15 7406647.92     4857562.82      
40.16 7406632.03     4857577.70      
40.17 7406625.33     4857583.46      
40.18 7406623.60     4857586.90      
40.19 7406624.83     4857590.55      
40.20 7406639.20     4857606.93              
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 40.21 7406657.16     4857628.36     
40.22 7406676.46     4857616.58      
40.23 7406672.36     4857609.92     
40.24 7406665.06     4857601.95      
40.25 7406675.55     4857592.64      
40.26 7406666.34     4857582.54     
40.27 7406696.08     4857587.87      
40.28 7406688.18     4857579.20      
40.29 7406682.80     4857584.05      
40.30 7406678.19     4857582.44      
40.31 7406669.20     4857560.89      
40.32 7406673.10     4857557.30      

40.33 7406672.52     4857556.65     
40.34 7406676.58     4857552.91      
40.35 7406677.25     4857553.65      
40.36 7406701.90     4857552.49      
40.37 7406705.41     4857547.92      
40.38 7406703.33     4857545.57      
40.39 7406715.48     4857534.77      
40.40 7406718.32     4857529.63      
40.41 7406716.12     4857527.16      
40.42 7406732.41     4857541.64      
40.43 7406722.38     4857554.91  

 
41.1 7406669.76     4857493.29     
41.2 7406622.11     4857486.30     
41.3 7406606.06     4857484.84      
41.4 7406589.95     4857485.16      

41.5 7406588.49     4857486.98      
41.6 7406587.71     4857489.17      
41.7 7406582.33     4857520.07  

 
42.1 7406564.42     4857543.19      
42.2 7406572.84     4857535.87      
42.3 7406575.09     4857533.39      
42.4 7406576.68     4857530.44      
42.5 7406573.65     4857487.20     
42.6 7406552.14     4857490.39     
42.7 7406548.64     4857490.98      
42.8 7406545.17     4857491.69      

42.9 7406332.40     4857627.99     
42.10 7406322.97     4857639.04      
42.11 7406382.61     4857621.91      
42.12 7406498.01     4857574.78      
42.13 7406498.89     4857576.00      
42.14 7406516.26     4857568.91      
42.15 7406516.43     4857569.19  

 
43.1 7406314.85     4857644.88      
43.2 7406311.58     4857643.75      
43.3 7406301.25     4857647.07      
43.4 7406290.92     4857650.38      
43.5 7406286.80     4857651.62      

43.6 7406282.58     4857652.52      
43.7 7406272.97     4857654.15      
43.8 7406270.85     4857654.56      
43.9 7406268.76     4857655.06        

 
44.1 7406124.07     4857847.60      
44.2 7406125.35     4857846.36      
44.3 7406130.19     4857842.07     
44.4 7406158.29     4857817.19     
44.5 7406163.68     4857812.42     
44.6 7406177.85     4857798.85      
44.7 7406192.04     4857785.28      
44.8 7406197.89     4857780.09      
44.9 7406204.08     4857775.31      
44.10 7406204.62     4857774.92      
44.11 7406209.14     4857771.62      
44.12 7406213.76     4857768.10      
44.13 7406218.57     4857764.89      
44.14 7406223.71     4857762.23     
44.15 7406233.46     4857757.83     
44.16 7406233.78     4857758.22      
44.17 7406237.06     4857755.52     
44.18 7406241.55     4857754.06     
44.19 7406244.08     4857753.38      
44.20 7406246.66     4857752.93     
44.21 7406257.03     4857751.65      
44.22 7406262.30     4857751.50     
44.23 7406273.52     4857755.19      
44.24 7406282.01     4857759.37      
44.25 7406282.78     4857760.20      

44.26 7406290.43     4857763.46      
44.27 7406294.42     4857764.06      
44.28 7406308.19     4857765.45      
44.29 7406309.46     4857765.57      
44.30 7406319.91     4857766.63      
44.31 7406330.60     4857765.04      
44.32 7406339.24     4857758.56      
44.33 7406352.55     4857742.08      
44.34 7406361.51     4857733.33      
44.35 7406372.27     4857726.93      
44.36 7406391.02     4857718.61      
44.37 7406412.00     4857708.51      
44.38 7406412.29     4857708.91      
44.39 7406536.46     4857636.49     
44.40 7406546.63     4857631.12      
44.41 7406546.14     4857630.20  
44.42 7406690.99     4857506.73      
44.43 7406545.22     4857566.26      
44.44 7406427.95     4857614.33      
44.45 7406398.91     4857626.01      
44.46 7406363.50     4857640.49      
44.47 7406281.10     4857676.00      
44.48 7406269.50     4857682.50      
44.49 7406072.09     4857839.45     
44.50 7406070.70     4857841.70   

  
45.1 7406336.64     4857789.20      
45.2 7406338.81     4857788.63      
45.3 7406347.49     4857785.94      
45.4 7406355.87     4857782.43      

45.5 7406393.76     4857757.13      
45.6 7406404.13     4857753.49      
45.7 7406426.14     4857744.52      
45.8 7406426.36     4857739.16      
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45.9 7406446.50     4857728.18      
45.10 7406463.15     4857717.45      
45.11 7406474.57     4857715.63      
45.12 7406519.11     4857692.67      
45.13 7406506.21     4857664.21      
45.14 7406504.68     4857662.86      
45.15 7406502.65     4857663.10      
45.16 7406498.18     4857665.77      
45.17 7406489.59     4857670.91      
45.18 7406460.72     4857687.63      
45.19 7406450.96     4857693.82      
45.20 7406440.94     4857700.30   
45.21 7406435.43     4857703.62      
45.22 7406429.73     4857706.60     
45.23 7406404.27     4857718.88      
45.24 7406404.19     4857718.70      

45.25 7406398.26     4857721.78      
45.26 7406397.03     4857724.44      
45.27 7406399.17     4857726.44      
45.28 7406402.42     4857726.96      
45.29 7406405.64     4857727.69      
45.30 7406411.26     4857729.34      
45.31 7406416.44     4857732.09      
45.32 7406416.90     4857737.93     
45.33 7406414.43     4857736.17      
45.34 7406410.84     4857734.07      
45.35 7406406.92     4857732.67      
45.36 7406404.51     4857732.04      
45.37 7406400.70     4857731.22      
45.38 7406396.84     4857730.71      
45.39 7406391.13     4857730.31 

 
46.1 7406527.84     4857689.33      
46.2 7406543.13     4857684.53      
46.3 7406548.02     4857683.13      
46.4 7406552.98     4857681.97      
46.5 7406569.00     4857678.64      
46.6 7406576.45     4857676.79      
46.7 7406583.74     4857674.35      
46.8 7406586.97     4857673.13      
46.9 7406609.06     4857664.76      
46.10 7406613.26     4857662.89      
46.11 7406617.25     4857660.62      
46.12 7406637.50     4857647.80      
46.13 7406638.96     4857641.55      
46.14 7406641.94     4857639.66      
46.15 7406647.21     4857641.63     

46.16 7406617.97     4857591.66     
46.17 7406615.56     4857591.39      
46.18 7406613.36     4857592.42      
46.19 7406612.02     4857593.58      
46.20 7406608.42     4857596.53 
46.21 7406604.69     4857599.32      
46.22 7406575.67     4857620.01      
46.23 7406572.24     4857622.45      
46.24 7406511.76     4857658.48      
46.25 7406510.77     4857661.49      
46.26 7406511.33     4857664.62      
46.27 7406514.13     4857670.80      
46.28 7406521.19     4857686.36      
46.29 7406523.95     4857689.11 

 
47.1 7406398.00     4857782.67     
47.2 7406421.75     4857772.77     
47.3 7406433.55     4857769.32      
47.4 7406450.40     4857763.15      
47.5 7406463.31     4857767.37      
47.6 7406471.36     4857765.46      
47.7 7406475.48     4857764.27      
47.8 7406479.47     4857762.72      
47.9 7406491.67     4857757.32     
47.10 7406516.77     4857745.74     
47.11 7406522.66     4857742.37      
47.12 7406528.51     4857738.87      
47.13 7406533.79     4857735.79      
47.14 7406541.79     4857721.49      
47.15 7406533.59     4857718.91      
47.16 7406530.36     4857717.28      
47.17 7406534.87     4857741.19      
47.18 7406536.95     4857741.36      
47.19 7406539.01     4857741.68      
47.20 7406565.56     4857746.81    
47.21 7406723.49     4857664.64      
47.22 7406723.19     4857663.86      
47.23 7406705.82     4857671.28      
47.24 7406687.36     4857678.86      
47.25 7406663.48     4857686.53     
47.26 7406580.44     4857720.98      
47.27 7406638.62     4857668.64      
47.28 7406639.04     4857671.96      
47.29 7406628.48     4857678.10      

47.30 7406620.85     4857681.93      
47.31 7406610.82     4857685.89      
47.32 7406605.92     4857687.66      
47.33 7406600.01     4857688.56      
47.34 7406598.34     4857687.12      
47.35 7406578.54     4857694.03      
47.36 7406445.64     4857749.98      
47.37 7406430.29     4857755.60      
47.38 7406413.25     4857761.76      
47.39 7406393.42     4857771.71      
47.40 7406385.70     4857775.62      
47.41 7406378.28     4857779.49  
47.42 7406365.30     4857788.16      
47.43 7406349.99     4857796.62      
47.44 7406333.48     4857802.41      
47.45 7406315.66     4857807.03      
47.46 7406312.66     4857810.93      
47.47 7406315.71     4857814.79      
47.48 7406319.89     4857815.37      
47.49 7406324.09     4857815.09      
47.50 7406333.05     4857813.92      
47.51 7406338.79     4857812.58      
47.52 7406344.15     4857810.15      
47.53 7406349.15     4857807.26      
47.54 7406354.53     4857804.14      
47.55 7406361.51     4857799.75      
47.56 7406368.90     4857795.10      
47.57 7406372.55     4857793.11      
47.58 7406376.42     4857791.59 
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48.1 7406961.49     4857672.80      
48.2 7406957.42     4857670.40      

48.3 7406851.09     4857708.61      
48.4 7406883.73     4857731.92   

 
49.1 7407081.57     4857737.64      
49.2 7407085.75     4857715.86      
49.3 7407085.80     4857693.45      
49.4 7407087.30     4857656.98     
49.5 7406998.18     4857663.43      
49.6 7406973.77     4857667.62      
49.7 7406972.69     4857668.41      
49.8 7406964.46     4857684.41      
49.9 7406959.23     4857694.12      
49.10 7406969.01     4857701.35      

49.11 7406968.44     4857702.10      
49.12 7406978.61     4857709.65      
49.13 7406993.03     4857720.14     
49.14 7407008.56     4857732.49      
49.15 7407012.97     4857735.11      
49.16 7407031.09     4857709.13     
49.17 7407046.10     4857719.98      
49.18 7407036.27     4857753.57      
49.19 7407039.39     4857755.96   

 
50.1 7407060.68     4857781.26      
50.2 7407052.41     4857775.24      
50.3 7407044.72     4857769.63      
50.4 7407027.45     4857756.60      
50.5 7406977.80     4857719.64      
50.6 7406966.24     4857711.28      
50.7 7406928.13     4857766.04      
50.8 7406935.36     4857773.93      
50.9 7406942.64     4857773.69      
50.10 7406957.39     4857756.16      
50.11 7406961.24     4857759.35      
50.12 7406955.11     4857766.64      
50.13 7406942.97     4857781.07      
50.14 7406942.62     4857781.90      
50.15 7406942.82     4857782.79      
50.16 7406943.33     4857783.44      
50.17 7406991.91     4857817.65  
50.18 7406997.03     4857810.87     

50.19 7407000.65     4857813.45     
50.20 7407001.34     4857813.94      
50.21 7406994.55     4857823.49      
50.22 7406989.91     4857828.44      
50.23 7406990.41     4857844.41      
50.24 7406991.39     4857847.64     
50.25 7406992.63     4857851.90     
50.26 7406994.86     4857857.01      
50.27 7407001.83     4857875.08      
50.28 7407002.76     4857874.72      
50.29 7407004.93     4857877.12      
50.30 7407008.15     4857877.44      
50.31    7407009.47     4857877.08      
50.32 7407011.67     4857875.99      
50.33 7407013.32     4857874.15      
50.34 7407029.02     4857847.97      
50.35 7407029.78     4857848.43   

 
51.1 7406902.43     4858027.00      
51.2 7406902.22     4858024.36      
51.3 7406896.21     4858019.33      
51.4 7406894.73     4858018.72      
51.5 7406890.65     4858017.53      
51.6 7406887.08     4858010.98      
51.7 7406888.12     4858007.78      
51.8 7406894.90     4858005.21      
51.9 7406896.69     4857999.67      
51.10 7406897.75     4857996.40      
51.11 7406898.49     4857992.28      
51.12 7406902.37     4857990.33     
51.13 7406903.58     4857988.78     
51.14 7406904.56     4857987.07     
51.15 7406914.39     4857966.69      
51.16 7406914.85     4857965.50      
51.17 7406917.45     4857958.35      
51.18 7406918.22     4857956.28      
51.19 7406920.48     4857950.12      
51.20 7406920.74     4857950.15   
51.21 7406922.64     4857944.50      
51.22 7406922.66     4857944.19      
51.23 7406922.93     4857940.75      
51.24 7406919.83     4857940.51      
51.25 7406917.45     4857940.55      
51.26 7406917.42     4857941.05      
51.27 7406904.84     4857940.86      
51.28 7406900.25     4857941.26      

51.29 7406895.83     4857942.56      
51.30 7406874.89     4857951.09      
51.31 7406873.44     4857947.36      
51.32 7406894.32     4857938.85      
51.33 7406896.30     4857938.14      
51.34 7406898.33     4857937.58      
51.35 7406900.40     4857937.17      
51.36 7406902.50     4857936.94      
51.37 7406904.19     4857936.09      
51.38 7406904.81     4857934.30      
51.39 7406903.76     4857928.60      
51.40 7406901.32     4857923.35        
51.41 7406898.34     4857918.59      
51.42 7406901.72     4857916.46      
51.43 7406904.71     4857921.22      
51.44 7406907.64     4857927.62      
51.45 7406908.83     4857934.55      
51.46 7406909.58     4857936.25      
51.47 7406911.29     4857936.96      
51.48 7406923.48     4857937.14      
51.49 7406924.93     4857936.70      
51.50 7406925.86     4857935.50      
51.51 7406927.59     4857930.81      
51.52 7406928.86     4857927.52      
51.53 7406930.25     4857924.28      
51.54 7406930.73     4857922.20      
51.55 7406930.38     4857920.09      
51.56 7406922.08     4857897.95      
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51.57 7406912.76     4857870.45      
51.58 7406911.39     4857868.96      
51.59 7406909.37     4857868.97      
51.60 7406900.18     4857873.10 
51.61 7406894.17     4857873.32      
51.62 7406889.71     4857869.29      
51.63 7406884.32     4857858.19      
51.64 7406887.92     4857856.45      
51.65 7406893.30     4857867.54      
51.66 7406895.54     4857869.56      
51.67 7406898.54     4857869.45      
51.68 7406911.36     4857863.69      
51.69 7406925.07     4857859.51      
51.70 7406929.06     4857872.61      
51.71 7406919.75     4857875.45      
51.72 7406919.42     4857876.09     
51.73 7406923.90     4857889.30      
51.74 7406923.42     4857889.46      
51.75 7406925.03     4857894.22      
51.76 7406925.93     4857896.52      
51.77 7406929.95     4857907.54      
51.78 7406930.42     4857907.37      
51.79 7406932.08     4857911.82      
51.80 7406933.81     4857913.11      
51.81 7406935.71     4857912.07    
51.82 7406938.81     4857906.40      
51.83 7406939.54     4857905.16      
51.84 7406940.32     4857903.95      
51.85 7406942.13     4857901.61      
51.86 7406948.59     4857896.07      
51.87 7406956.42     4857892.72      
51.88 7406959.87     4857891.77      
51.89 7406960.06     4857891.70      
51.90 7406960.66     4857891.44      
51.91 7406966.83     4857889.68      
51.92 7406969.47     4857889.13      
51.93 7406994.46     4857882.25      
51.94 7406996.08     4857881.42      
51.95 7406997.16     4857879.96      
51.96 7406997.21     4857878.40      
51.97 7406981.70     4857838.18      
51.98 7406979.13     4857832.63      
51.99 7406975.86     4857827.47      
51.100 7406885.31    4857739.81     
51.101 7406871.57     4857729.95 
51.102 7406848.28     4857778.34     
51.103 7406849.29     4857782.20     
51.104 7406850.83     4857785.89     
51.105 7406852.54     4857789.26      
51.106 7406853.94     4857791.02      
51.107 7406855.93     4857792.06      
51.108 7406862.93     4857794.07      
51.109 7406865.85     4857795.13      
51.110 7406870.45     4857797.90     

51.111 7406875.97     4857804.29      
51.112 7406890.57     4857829.81      
51.113 7406887.09     4857831.80      
51.114 7406872.50     4857806.28      
51.115 7406869.97     4857802.86      
51.116 7406866.70     4857800.13      
51.117 7406855.53     4857807.68      
51.118 7406852.06     4857810.66      
51.119 7406848.20     4857815.84      
51.120 7406846.55     4857818.27      
51.121 7406840.11     4857829.19      
51.122 7406840.24     4857829.74      
51.123 7406840.57     4857830.19     
51.124 7406848.72     4857838.12      
51.125 7406845.25     4857840.28     
51.126 7406839.07     4857834.35      
51.127 7406838.68     4857834.06      
51.128 7406837.20     4857834.13      
51.129 7406826.31     4857852.61      
51.130 7406823.63     4857857.57      
51.131 7406823.27     4857863.74      
51.132 7406824.27     4857864.82      
51.133 7406829.83     4857869.50      
51.134 7406832.59     4857872.22      
51.135 7406834.95     4857875.29      
51.136 7406851.21     4857902.18      
51.137 7406853.91     4857911.01      
51.138 7406851.30     4857908.13      
51.139 7406849.66     4857906.13      
51.140 7406848.21     4857903.99      
51.141 7406832.44     4857877.88      
51.142 7406830.23     4857874.83      
51.143 7406827.56     4857872.17      
51.144 7406823.09     4857868.38      
51.145 7406821.52     4857867.51     
51.146 7406819.73     4857867.33      
51.147 7406792.28     4857903.03      
51.148 7406791.45     4857904.92      
51.149 7406791.23     4857906.98      
51.150 7406837.01     4857941.91                        
51.151 7406844.46     4857952.98      
51.152 7406847.40     4857965.99     
51.153 7406843.83     4857982.63      
51.154 7406832.93     4857995.69      
51.155 7406818.04     4858006.62      
51.156 7406812.09     4858012.54      
51.157 7406811.76     4858020.23      
51.158 7406823.34     4858024.21      
51.159 7406855.14     4858030.89      
51.160 7406867.04     4858033.51      
51.161 7406873.78     4858033.99      
51.162 7406880.42     4858032.75      
51.163 7406892.07     4858028.99     
51.164 7406897.19     4858027.68         

 
52.1 7407012.55     4857907.74     
52.2 7407015.04     4857902.16      
52.3 7407019.49     4857892.06      
52.4 7407019.50     4857889.85      
52.5 7407000.95     4857886.68     
52.6 7406957.54     4857898.64      
52.7 7406954.68     4857899.64     
52.8 7406951.99     4857901.02      

52.9 7406951.45     4857901.36      
52.10 7406947.27     4857904.86      
52.11 7406944.08     4857909.28     
52.12 7406939.82     4857917.45      
52.13 7406935.45     4857925.57      
52.14 7406932.22     4857932.02     
52.15 7406929.48     4857938.70      
52.16 7406918.50     4857968.52      
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52.17 7406915.12     4857974.99      
52.18 7406911.78     4857982.55      
52.19 7406908.62     4857989.02      
52.20 7406907.31     4857991.29     
52.21 7406905.70     4857993.35      
52.22 7406904.69     4857994.50      
52.23 7406903.65     4857995.61      

52.24 7406895.94     4858013.55      
52.25 7406899.53     4858018.01      
52.26 7406910.30     4858027.01      
52.27 7406924.04     4858027.39      
52.28 7406928.52     4858026.85      
52.29 7406932.70     4858025.11     

 
53.1 7407068.69     4857939.85      
53.2 7407072.04     4857917.93      
53.3 7407066.94     4857900.21      
53.4 7407065.69     4857896.08     
53.5 7407063.87     4857892.18      
53.6 7407061.04     4857888.94      
53.7 7407052.01     4857881.17      
53.8 7407045.00     4857878.03      
53.9 7407037.41     4857879.22      
53.10 7407032.17     4857881.71      
53.11 7407026.10     4857887.49      
53.12 7407017.68     4857904.99      
53.13 7407015.95     4857908.86     

53.14 7407014.83     4857911.60      
53.15 7407013.88     4857914.41      
53.16 7407010.22     4857926.40      
53.17 7407006.57     4857938.40      
53.18 7407005.59     4857942.19     
53.19 7407005.02     4857942.10      
53.20 7407004.76     4857943.37      
53.21 7407004.54     4857944.64      
53.22 7407002.43     4857957.68      
53.23 7407001.70     4857962.89      
53.24 7407057.89     4857937.56    
53.25 7407064.67    4857938.94     

 
54.1 7407130.84     4857943.98      
54.2 7407130.82     4857944.45      
54.3 7407130.86     4857944.92     
54.4 7407134.02     4857957.42      
54.5 7407130.73     4857958.23      
54.6 7407127.66     4857945.24      
54.7 7407125.93     4857940.29      
54.8 7407124.16     4857936.26     
54.9 7407118.37     4857919.81      

54.10 7407110.66     4857897.24     
54.11 7407109.78     4857894.88      
54.12 7407108.79     4857892.57      
54.13 7407105.88     4857886.30      
54.14 7407101.22     4857882.26      
54.15 7407095.10     4857883.08      
54.16 7407085.47     4857889.28      
54.17 7407161.10     4858045.31      
54.18 7407165.59     4858047.32   

 
55.1 7407155.43     4857924.72      
55.2 7407155.34     4857924.45      
55.3 7407153.72     4857898.99      
55.4 7407153.32     4857887.99      
55.5 7407149.27     4857875.65      
55.6 7407153.69     4857874.22      
55.7 7407152.95     4857855.64      
55.8 7407152.05     4857853.61      
55.9 7407150.00     4857852.76      
55.10 7407124.43     4857852.41      
55.11 7407107.84     4857858.01      
55.12 7407106.53     4857854.37      
55.13 7407105.19     4857853.70      

55.14 7407102.70     4857854.02      
55.15 7407100.27     4857854.65      
55.16 7407086.28     4857859.39     
55.17 7407079.36     4857860.35      
55.18 7407072.53     4857858.86      
55.19 7407021.85     4857875.94      
55.20 7407023.73     4857878.48      
55.21 7407026.88     4857878.69      
55.22 7407104.62     4857877.41      
55.23 7407105.90     4857878.75      
55.24 7407107.87     4857880.83      
55.25 7407126.93     4857934.06  

 
56.1 7407079.71     4857848.24      
56.2 7407099.15     4857811.85      
56.3 7407098.35     4857811.45      
56.4 7407094.84     4857809.60      
56.5 7407093.75     4857811.64      
56.6 7407092.66     4857811.17      
56.7 7407089.67     4857809.45      
56.8 7407084.59     4857806.77      
56.9 7407079.20     4857804.04      
56.10 7407072.89     4857800.68      
56.11 7407071.14     4857800.38      

56.12 7407104.58     4857799.42      
56.13 7407112.90     4857782.86      
56.14 7407110.47     4857780.18      
56.15 7407107.21     4857778.60      
56.16 7407047.39     4857832.87      
56.17 7407047.06     4857835.13      
56.18 7407048.41     4857836.97      
56.19 7407058.16     4857841.99      
56.20 7407059.64     4857839.15      
56.21 7407060.06     4857838.13   

 
57.1 7407146.66     4857847.21      
57.2 7407151.71     4857842.29      
57.3 7407150.80     4857840.67      
57.4 7407150.28     4857834.08      
57.5 7407150.55     4857829.56      

57.6 7407150.93     4857810.03      
57.7 7407149.32     4857809.40      
57.8 7407147.60     4857809.26      
57.9 7407133.85     4857698.27      
57.10 7407134.52     4857695.28      
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57.11 7407128.87     4857680.95      
57.12 7407128.23     4857679.51      
57.13 7407127.46     4857678.13      
57.14 7407119.87     4857665.92      
57.15 7407111.21     4857660.74      
57.16 7407101.97     4857664.81      
57.17 7407101.39     4857665.53      
57.18 7407097.39     4857672.15      
57.19 7407095.32     4857679.61      
57.20 7407094.95     4857683.83     
57.21 7407093.82     4857695.87      
57.22 7407093.47     4857705.98      
57.23 7407111.08     4857775.31      

57.24 7407112.12     4857774.53      
57.25 7407112.74     4857773.39      
57.26 7407115.77     4857762.73      
57.27 7407119.09     4857763.84      
57.28 7407115.61     4857776.07      
57.29 7407115.43     4857776.95      
57.30 7407133.46     4857809.82      
57.31 7407131.91     4857810.06      
57.32 7407130.44     4857810.64      
57.33 7407130.10     4857822.31      
57.34 7407123.66     4857836.37     
57.35 7407123.67     4857840.85      
57.36 7407123.55     4857846.90              

 
58.1 7407254.63     4857817.18      
58.2 7407256.51     4857817.18      
58.3 7407258.06     4857816.01      
58.4 7407261.58     4857811.11      
58.5 7407265.37     4857806.42      
58.6 7407269.46     4857800.70      
58.7 7407288.95     4857781.94      
58.8 7407306.14     4857747.74      
58.9 7407255.22     4857760.67      
58.10 7407257.44     4857769.05      
58.11 7407259.04     4857775.33      
58.12 7407259.77     4857775.16      
58.13 7407265.33     4857796.41      
58.14 7407261.39     4857791.21      
58.15 7407258.21     4857779.09      
58.16 7407257.47     4857779.28      

58.17 7407255.02     4857769.68      
58.18 7407253.49     4857763.95     
58.19 7407178.67     4857780.12      
58.20 7407162.70     4857784.18  
58.21 7407161.19     4857786.19      
58.22 7407161.79     4857797.05      
58.23 7407163.19     4857797.74      
58.24 7407176.83     4857797.13      
58.25 7407182.78     4857796.84      
58.26 7407182.68     4857795.34      
58.27 7407197.26     4857794.41      
58.28 7407206.40     4857795.09      
58.29 7407215.00     4857798.24      
58.30 7407235.85     4857809.33      
58.31 7407238.56     4857810.77     
58.32 7407247.72     4857814.91  

 
59.1 7407212.30     4857802.78      
59.2 7407206.18     4857801.23     
59.3 7407192.73     4857800.61      
59.4 7407181.27     4857800.81      
59.5 7407164.30     4857831.58      
59.6 7407179.51     4857830.15      

59.7 7407179.98     4857835.13      
59.8 7407164.54     4857836.58      
59.9 7407165.36     4857857.40      
59.10 7407199.42     4857865.76      
59.11 7407200.18     4857865.44      

 
60.1 7407194.15     4857993.61      
60.2 7407194.62     4857993.58      
60.3 7407195.13     4857989.51      
60.4 7407196.15     4857983.83      
60.5 7407197.75     4857978.28      
60.6 7407206.85     4857952.07     
60.7 7407184.54     4857882.36      
60.8 7407186.67     4857911.11      
60.9 7407189.09     4857945.23      
60.10 7407183.68     4857911.34      

60.11 7407181.08     4857876.27      
60.12 7407179.01     4857872.16      
60.13 7407174.65     4857870.72      
60.14 7407166.31     4857871.40      
60.15 7407167.43     4857886.07     
60.16 7407170.50     4857885.83      
60.17 7407174.73     4857941.20      
60.18 7407177.58     4857941.01      
60.19 7407177.96     4857946.00  

 
61.1 7407511.06     4857678.14      
61.2 7407512.00     4857676.98      
61.3 7407514.97     4857672.44     
61.4 7407516.15     4857667.51      
61.5 7407513.43     4857663.24      
61.6 7407508.47     4857659.80      
61.7 7407498.89     4857652.67      
61.8 7407496.43     4857651.15      
61.9 7407496.17     4857651.58      
61.10 7407488.15     4857646.63      
61.11 7407485.43     4857644.84      
61.12 7407482.84     4857642.89      
61.13 7407476.28     4857637.66      
61.14 7407472.77     4857635.50      

61.15 7407468.92     4857634.06      
61.16 7407463.65     4857633.34      
61.17 7407458.37     4857633.96      
61.18 7407449.04     4857636.25      
61.19 7407436.00     4857635.76      
61.20 7407433.98     4857641.95 
61.21 7407433.17     4857634.63      
61.22 7407421.91     4857623.33      
61.23 7407421.01     4857621.15      
61.24 7407420.33     4857618.90     
61.25 7407416.33     4857602.79      
61.26 7407411.74     4857604.99      
61.27 7407365.18     4857628.93      
61.28 7407356.74     4857634.61      
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61.29 7407357.18     4857639.12      
61.30 7407346.21     4857647.00      
61.31 7407347.31     4857657.79     
61.32 7407348.82     4857704.90      
61.33 7407349.50     4857715.66      

61.34 7407404.53     4857728.41      
61.35 7407417.58     4857734.77     
61.36 7407414.84     4857730.05      
61.37 7407389.13     4857680.72      
61.38 7407388.61     4857676.36          

 
62.2.1   7407531.59     4857051.27      
62.2.2   7407534.73     4857035.70      
62.2.3   7407532.76     4856960.89   
62.3.1   7407585.07     4857081.78      
62.3.2   7407592.25     4857079.30      
62.3.3   7407595.09     4857074.16     
62.3.4   7407603.03     4857064.43      
62.3.5   7407612.73     4857046.87      
62.3.6   7407619.03     4857033.06      

62.3.7   7407607.10     4856984.19      
62.3.8   7407606.51     4856985.31      
62.3.9   7407592.85     4857011.14      
62.3.10 7407590.20     4857017.33      
62.3.11 7407573.71     4857055.91      
62.3.12 7407572.25     4857066.13      
62.3.13 7407576.07     4857075.72      
62.3.14 7407577.15     4857077.32      
62.3.15 7407578.08     4857079.00    

 
63.1 7407779.60     4857065.45     
63.2 7407790.98     4857032.64      
63.3 7407791.33     4857031.08      
63.4 7407791.64     4857029.52      
63.5 7407800.40     4856984.04      
63.6 7407818.05     4856967.79      
63.7 7407823.06     4856957.34      
63.8 7407818.87     4856935.44      
63.9 7407818.31     4856933.09      
63.10 7407816.47     4856926.35      
63.11 7407811.14     4856904.51      
63.12 7407810.91     4856903.60     
63.13 7407809.32     4856898.70      
63.14 7407808.64     4856897.02      
63.15 7407804.08     4856886.39      
63.16 7407790.46     4856872.15      
63.17 7407788.81     4856870.59     
63.18 7407784.95     4856866.22      
63.19 7407782.10     4856861.12      
63.20 7407776.35     4856847.67     
63.21 7407774.16     4856837.79  
63.22  7407775.69     4856827.78      
63.23 7407777.76     4856821.86      
63.24 7407778.58     4856819.51      
63.25 7407781.47     4856811.27     
63.26 7407782.18     4856809.42      
63.27 7407783.00     4856807.62      
63.28 7407787.78     4856797.93      
63.29 7407789.31     4856794.49      
63.30 7407790.57     4856790.93      
63.31 7407792.25     4856785.47      
63.32 7407792.97     4856782.41      
63.33 7407793.25     4856779.28      
63.34 7407793.45     4856769.25      
63.35 7407792.37     4856761.08      
63.36 7407788.92     4856753.59      
63.37 7407782.20     4856743.37      
63.38 7407780.29     4856739.10      
63.39 7407779.84     4856734.44      
63.40 7407781.27     4856712.87        
63.41 7407781.28     4856709.98      
63.42 7407781.05     4856707.87     
63.43 7407779.72     4856703.04      
63.44 7407777.61     4856697.76      
63.45 7407775.64     4856693.14      
63.46 7407773.64     4856688.54      
63.47 7407767.78     4856677.43      

63.48 7407754.25     4856653.11      
63.49 7407754.15     4856653.31      
63.50 7407755.30     4856663.80      
63.51 7407755.60     4856668.80      
63.52 7407755.30     4856680.50      
63.53 7407754.93     4856682.50      
63.54 7407754.10     4856685.32      
63.55 7407753.40     4856687.60      
63.56 7407750.30     4856695.28      
63.57 7407745.74     4856710.13      
63.58 7407748.20     4856713.51      
63.59 7407757.45     4856726.40      
63.60 7407757.32     4856740.17      
63.61 7407755.13     4856742.29 
63.62 7407700.75     4856862.34     
63.63 7407697.00     4856860.80      
63.64 7407696.22     4856863.34      
63.65 7407695.57     4856865.03      
63.66 7407684.72     4856892.58      
63.67 7407687.40     4857084.86      
63.68 7407689.09     4857080.44      
63.69 7407713.66     4857076.51     
63.70 7407719.44     4857075.18      
63.71 7407724.98     4857073.07      
63.72 7407730.18     4857069.74      
63.73 7407733.83     4857067.24      
63.74 7407703.54     4856899.55      
63.75 7407710.55     4856892.64      
63.76 7407719.06     4856887.40      
63.77 7407723.14     4856885.14     
63.78 7407728.44     4856882.31     
63.79 7407733.79     4856879.48      
63.80 7407735.79     4856878.46      
63.81 7407734.32     4856875.29      
63.82 7407712.89     4856867.07      
63.83 7407757.23     4856710.96      
63.84 7407765.00     4856736.53      
63.85 7407771.85     4856778.27      
63.86 7407762.76     4856803.86      
63.87 7407753.98     4856817.64      
63.88 7407741.77     4856842.45      
63.89 7407739.61     4856849.08      
63.90 7407739.62     4856854.42      
63.91 7407739.97     4856870.33      
63.92 7407739.83     4856877.34      
63.93 7407742.87     4856876.60      
63.94 7407745.97     4856875.86      
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63.95 7407752.43     4856875.36      
63.96 7407764.65     4856876.77      
63.97 7407770.59     4856877.44      

63.98 7407776.49     4856878.32      
63.99 7407786.79     4856878.82  

 
64.1 7407712.15     4857189.25      
64.2 7407718.67     4857180.43      
64.3 7407724.82     4857172.63      
64.4 7407772.95     4857093.53      
64.5 7407761.16     4857089.72      
64.6 7407759.84     4857058.45      
64.7 7407756.22     4857058.42      
64.8 7407749.56     4857078.86      
64.9 7407739.91     4857075.77      
64.10 7407754.35     4857075.31      
64.11 7407753.62     4857078.32      
64.12 7407753.36     4857081.40      
64.13 7407753.35     4857083.14      
64.14 7407753.21     4857084.88      
64.15 7407752.87     4857086.85      
64.16 7407751.55     4857092.34      
64.17 7407747.66     4857091.41      
64.18 7407747.76     4857090.99      
64.19 7407747.43     4857088.78      
64.20 7407745.67     4857087.41 
64.21 7407738.42     4857085.32      
64.22 7407737.14     4857086.20      
64.23 7407737.04     4857100.76      

64.24 7407736.62     4857104.88      
64.25 7407735.29     4857108.80      
64.26 7407730.27     4857109.66      
64.27 7407732.46     4857105.82      
64.28 7407730.62     4857086.14      
64.29 7407726.85     4857084.50      
64.30 7407678.35     4857091.89      
64.31 7407675.06     4857094.23      
64.32 7407674.96     4857098.26      
64.33 7407682.68     4857114.68      
64.34 7407681.11     4857114.85      
64.35 7407684.93     4857122.98      
64.36 7407685.34     4857123.98      
64.37 7407685.63     4857125.03      
64.38 7407688.28     4857136.72      
64.39 7407690.30     4857139.37      
64.40 7407693.64     4857139.57      
64.41 7407705.57     4857134.89     
64.42 7407691.33     4857143.84      
64.43 7407691.07     4857144.69      
64.44 7407694.59     4857153.51      
64.45 7407710.95     4857188.68      

 
65.1 7407774.41     4857127.97      
65.2 7407820.23     4857091.93      
65.3 7407825.67     4857087.81      
65.4 7407836.55     4857078.19      
65.5 7407847.26     4857069.42      
65.6 7407861.03     4857058.13      
65.7 7407856.76     4857051.88     
65.8 7407854.08     4857045.58      
65.9 7407854.02     4857038.73      
65.10 7407859.74     4857011.47      
65.11 7407862.68     4857012.09      
65.12 7407857.02     4857039.03      
65.13 7407857.71     4857047.08      
65.14 7407862.32     4857053.46      
65.15 7407863.44     4857054.35      
65.16 7407864.59     4857055.22      
65.17 7407886.97     4857036.87      
65.18 7407890.80     4857026.12      

65.19 7407822.35     4856886.14      
65.20 7407811.85     4856882.47      
65.21 7407809.20     4856883.12      
65.22 7407808.73     4856885.81      
65.23 7407813.91     4856899.46 
65.24 7407828.12     4856954.40      
65.25 7407826.34     4856963.74      
65.26 7407820.81     4856971.49     
65.27 7407812.67     4856978.86      
65.28 7407808.11     4856984.57      
65.29 7407805.59     4856991.43      
65.30 7407798.02     4857030.75      
65.31 7407796.38     4857037.91     
65.32 7407794.22     4857044.93      
65.33 7407780.07     4857085.70      
65.34 7407778.84     4857089.84      
65.35 7407777.99     4857094.09      
65.36 7407773.04     4857126.23         

 
66.1 7407874.57     4856929.25      
66.2 7407868.02     4856911.63      
66.3 7407865.30     4856904.91      
66.4 7407848.16     4856858.99      
66.5 7407847.64     4856857.56      
66.6 7407847.15     4856856.12      
66.7 7407860.39     4856767.93      
66.8 7407861.28     4856766.58      
66.9 7407862.23     4856765.25      
66.10 7407881.74     4856738.99      
66.11 7407886.18     4856731.98      
66.12 7407889.53     4856724.39     
66.13 7407896.16     4856727.08      
66.14 7407893.19     4856736.86      
66.15 7407908.92     4856742.74      
66.16 7407910.81     4856743.39      

66.17 7407921.95     4856710.91      
66.18 7407921.16     4856690.15      
66.19 7407877.49     4856686.52      
66.20 7407871.80     4856481.83  
66.21 7407809.77     4856501.85      
66.22 7407756.46     4856542.19      
66.23 7407739.71     4856605.82      
66.24 7407755.59     4856601.02      
66.25 7407756.63     4856601.09      
66.26 7407761.33     4856606.54      
66.27 7407761.10     4856609.63      
66.28 7407757.54     4856610.71     
66.29 7407756.31     4856613.51     
66.30 7407754.69     4856635.37      
66.31 7407757.67     4856647.54      
66.32 7407762.26     4856657.80      
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66.33 7407766.55     4856666.29      
66.34 7407779.62     4856691.35      
66.35 7407780.76     4856693.69      
66.36 7407781.79     4856696.09      
66.37 7407783.90     4856701.37      
66.38 7407785.49     4856707.16      
66.39 7407785.76     4856713.17      
66.40 7407784.33     4856734.74      
66.41 7407784.18     4856736.89      
66.42 7407784.95     4856738.91  
66.43 7407798.10     4856776.77     
66.44 7407798.25     4856779.37      
66.45 7407797.91     4856783.20      
66.46 7407797.03     4856786.95      
66.47 7407795.35     4856792.40      
66.48 7407793.96     4856796.34      
66.49 7407792.26     4856800.15      
66.50 7407789.02     4856806.71      
66.51 7407783.97     4856819.26      
66.52 7407780.41     4856829.43      
66.53 7407779.17     4856838.08      
66.54 7407781.18     4856846.57      
66.55 7407786.50     4856858.97      
66.56 7407788.95     4856863.22      
66.57 7407792.19     4856866.91     
66.58 7407796.07     4856870.47      
66.59 7407799.74     4856873.20      

66.60 7407803.88     4856875.13   
66.61 7407822.41     4856881.59     
66.62 7407825.30     4856882.76      
66.63 7407828.06     4856884.20      
66.64 7407846.78     4856900.74                 
66.65 7407834.71     4856776.65      
66.66 7407834.78     4856770.49      
66.67 7407825.85     4856769.57      
66.68 7407819.89     4856746.60      
66.69 7407816.56     4856726.79      
66.70 7407817.89     4856714.75      
66.71 7407823.68     4856695.78      
66.72 7407818.11     4856694.24      
66.73 7407852.71     4856706.66      
66.74 7407865.96     4856711.67      
66.75 7407870.59     4856711.93      
66.76 7407869.87     4856722.54      
66.77 7407862.19     4856720.55      
66.78 7407861.68     4856721.78      
66.79 7407851.37     4856734.62     
66.80 7407850.68     4856739.94  
66.81 7407857.27     4856739.42      
66.82 7407857.78     4856757.59      
66.83 7407859.50     4856767.75      
66.84 7407850.38     4856746.64      
66.85 7407851.37     4856758.65      
66.86 7407853.84     4856773.54            

  
67.1 7408029.75     4856989.28      
67.2 7408038.69     4856964.00      
67.3 7408044.74     4856946.88      
67.4 7408072.43     4856868.54      
67.5 7408087.49     4856835.58      
67.6 7408108.12     4856805.80      
67.7 7408125.16     4856785.34      
67.8 7408130.88     4856776.61      
67.9 7408134.46     4856766.80      
67.10 7408139.70     4856744.89      
67.11 7408147.73     4856711.27      
67.12 7408152.95     4856673.34      
67.13 7408150.67     4856635.12      
67.14 7408147.05     4856612.33      
67.15 7408143.54     4856583.67      
67.16 7408142.83     4856577.91     
67.17 7408129.21     4856530.35      
67.18 7408100.40     4856490.14      

67.19 7408078.34     4856482.79      
67.20 7407975.14     4856465.82  
67.21 7407920.11     4856470.16      
67.22 7407890.97     4856740.56      
67.23 7407888.52     4856744.11      
67.24 7407869.05     4856770.32      
67.25 7407865.03     4856777.25      
67.26 7407862.66     4856784.90      
67.27 7407853.90     4856831.31      
67.28 7407853.28     4856843.68      
67.29 7407856.02     4856855.76      
67.30 7407887.49     4856939.46      
67.31 7407892.92     4856957.74      
67.32 7407895.71     4856976.61      
67.33 7407896.15     4856982.42      
67.34 7407902.69     4857018.59      
67.35 7407894.95     4857039.79      
67.36 7407899.92     4857041.60 

 
68.1 7407868.19     4857395.78     
68.2 7407872.28     4857378.52      
68.3 7407875.13     4857361.01      
68.4 7407882.97     4857298.66     
68.5 7407887.33     4857282.18      
68.6 7407895.86     4857267.42      
68.7 7407909.41     4857249.87      
68.8 7407912.05     4857246.07      
68.9 7407914.29     4857242.03      
68.10 7407917.00     4857236.51      
68.11 7407923.86     4857225.86      
68.12 7407933.01     4857217.09      
68.13 7407963.56     4857194.00     
68.14 7407967.16     4857191.50      
68.15 7407970.96     4857189.29      
68.16 7407987.90     4857180.36      

68.17 7407994.91     4857177.95      
68.18 7408002.33     4857177.76      
68.19 7408010.36     4857180.28      
68.20 7408017.05     4857185.39      
68.21 7408021.25     4857189.80      
68.22 7408024.82     4857190.73      
68.23 7408027.29     4857187.98      
68.24 7408009.94     4857020.32      
68.25 7408005.87     4857021.01      
68.26 7408002.02     4857022.48      
68.27 7407993.43     4857025.97      
68.28 7407984.55     4857028.66      
68.29 7407961.94     4857034.75     
68.30 7407928.37     4857044.97      
68.31 7407900.70     4857052.73     
68.32 7407878.76     4857061.43      
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68.33 7407859.06     4857074.44      
68.34 7407850.39     4857081.55      
68.35 7407821.52     4857106.79     
68.36 7407806.97     4857117.95      
68.37 7407791.32     4857129.96      

68.38 7407772.02     4857144.02      
68.39 7407770.68     4857145.01      
68.40 7407769.35     4857146.02      
68.41 7407763.71     4857151.44         

 
69.1 7407788.42     4857601.16      
69.2 7407793.32     4857595.57     
69.3 7407798.23     4857585.88      
69.4 7407801.62     4857575.44      
69.5 7407804.10     4857570.01      
69.6 7407799.15     4857565.73      
69.7 7407834.39     4857515.49      
69.8 7407839.63     4857503.93      
69.9 7407847.51     4857491.08      
69.10 7407849.26     4857486.69      
69.11 7407851.61     4857479.52      
69.12 7407852.80     4857472.07      
69.13 7407853.08     4857468.51      
69.14 7407854.07     4857461.68      
69.15 7407857.62     4857445.05      
69.16 7407859.92     4857429.94      
69.17 7407860.31     4857427.70      
69.18 7407860.80     4857425.48      
69.19 7407860.07     4857425.31      
69.20 7407864.38     4857409.59  
69.21 7407739.71     4857542.53      
69.22 7407745.65     4857550.65      
69.23 7407750.17     4857555.14      
69.24 7407769.30     4857572.75      
69.25 7407771.18     4857577.00      
69.26 7407793.44     4857561.89      
69.27 7407789.32     4857558.40      
69.28 7407757.08     4857530.66      
69.29 7407745.96     4857521.33      
69.30 7407780.19     4857545.60      
69.31 7407779.97     4857545.43      
69.32 7407779.05     4857545.02      
69.33 7407772.55     4857538.66      
69.34 7407770.02     4857536.43      
69.35 7407759.31     4857527.96      
69.36 7407747.57     4857517.84      
69.37 7407745.18     4857515.77      
69.38 7407744.00     4857514.94      
69.39 7407740.61     4857497.46      
69.40 7407741.07     4857489.41      

69.41 7407741.23     4857487.91 
69.42 7407752.07     4857486.14  
69.43 7407753.13     4857487.22      
69.44 7407753.64     4857488.66      
69.45 7407754.70     4857493.96      
69.46 7407755.05     4857495.40      
69.47 7407755.51     4857496.82      
69.48 7407759.72     4857508.66      
69.49 7407760.24     4857509.99      
69.50 7407760.85     4857511.28      
69.51 7407761.78     4857513.11      
69.52 7407762.71     4857514.92      
69.53 7407763.57     4857516.61      
69.54 7407766.69     4857515.02      
69.55 7407763.97     4857509.69      
69.56 7407763.02     4857507.48      
69.57 7407758.80     4857495.65      
69.58 7407758.53     4857494.81      
69.59 7407758.79     4857482.12      
69.60 7407761.01     4857478.12      
69.61 7407761.98     4857475.83      
69.62 7407762.46     4857473.39      
69.63 7407762.86     4857469.44 
69.64 7407750.34     4857437.27      
69.65 7407745.46     4857426.11      
69.66 7407744.37     4857402.77      
69.67 7407742.20     4857436.23      
69.68 7407743.44     4857436.02      
69.69 7407744.56     4857436.58      
69.70 7407748.75     4857440.78      
69.71 7407749.56     4857441.64      
69.72 7407756.20     4857459.44      
69.73 7407758.37     4857470.80      
69.74 7407758.41     4857473.56      
69.75 7407757.51     4857476.18     
69.76 7407756.36     4857478.26      
69.77 7407755.89     4857478.96      
69.78 7407755.34     4857479.60      
69.79 7407750.05     4857480.54         

 
70.1 7407637.53     4857654.62      
70.2 7407630.79     4857651.94      
70.3 7407625.66     4857646.82      
70.4 7407616.71     4857633.18      
70.5 7407597.03     4857603.36      
70.6 7407594.60     4857599.24      
70.7 7407585.10     4857605.60      
70.8 7407571.40     4857618.93      
70.9 7407559.73     4857633.88      
70.10 7407549.29     4857647.40      
70.11 7407555.61     4857673.98      
70.12 7407558.04     4857675.41      

70.13 7407560.35     4857677.05      
70.14 7407583.79     4857695.19      
70.15 7407593.20     4857703.18      
70.16 7407596.98     4857706.07      
70.17 7407601.04     4857708.56      
70.18 7407611.67     4857714.34      
70.19 7407612.67     4857714.50      
70.20 7407637.97     4857717.83      
70.21 7407674.68     4857719.85      
70.22 7407680.15     4857720.44      
70.23 7407685.53     4857721.61 
 

 
71.1 7407545.65     4857646.51      
71.2 7407549.54     4857640.53      
71.3 7407556.57     4857631.43      

71.4 7407568.41     4857616.25      
71.5 7407582.57     4857602.48      
71.6 7407591.43     4857596.55      
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71.7 7407591.83     4857594.57      
71.8 7407591.02     4857593.45      
71.9 7407582.61     4857582.25      
71.10 7407580.68     4857579.99      
71.11 7407578.48     4857578.00      
71.12 7407570.63     4857571.76      
71.13 7407562.77     4857566.96      
71.14 7407553.77     4857565.02      
71.15 7407523.81     4857564.53      
71.16 7407453.19     4857588.60      

71.17 7407452.37     4857591.86      
71.18 7407427.72     4857597.34      
71.19 7407425.55     4857598.38      
71.20 7407432.34     4857625.77      
71.21 7407439.68     4857629.52      
71.22 7407447.92     4857629.31      
71.23 7407466.12     4857624.84      
71.24 7407458.93     4857618.27      
71.25 7407453.48     4857611.48  

 
72.1 7406178.58     4857921.33      
72.2 7406192.74     4857904.42     
72.3 7406212.07     4857819.21      
72.4 7406203.68     4857822.92      
72.5 7406188.24     4857839.09      
72.6 7406185.37     4857842.40      
72.7 7406182.83     4857845.96      
72.8 7406176.23     4857856.21      
72.9 7406168.41     4857863.32      
72.10 7406159.01     4857868.81      

72.11 7406153.52     4857875.35      
72.12 7406153.78     4857883.89      
72.13 7406157.78     4857893.52      
72.14 7406159.47     4857900.14      
72.15 7406159.23     4857906.97      
72.16 7406156.60     4857921.61      
72.17 7406156.65     4857926.09      
72.18 7406158.33     4857930.25      
72.19 7406160.23     4857933.19   

 
73.1 7405957.93     4858193.01      
73.2 7405967.45     4858170.13      
73.3 7405970.49     4858161.70      
73.4 7405978.94     4858138.29      
73.5 7405981.02     4858133.00      
73.6 7405983.38     4858127.84      
73.7 7405987.55     4858120.31      
73.8 7405988.16     4858118.94      
73.9 7405990.02     4858114.48      
73.10 7406002.06     4858091.75      
73.11 7406004.86     4858085.85      
73.12 7406008.76     4858076.93      
73.13 7406011.76     4858070.07      
73.14 7406021.56     4858052.19     
73.15 7406046.54     4858022.45      
73.16 7406052.07     4858018.82      
73.17 7406058.08     4858016.10      
73.18 7406066.76     4858012.97      
73.19 7406070.34     4858011.85      
73.20 7406074.00     4858011.06  
73.21 7406080.33     4858009.98      
73.22 7406085.73     4858009.35      
73.23 7406096.84     4858008.48      
73.24 7406100.35     4858008.40      
73.25 7406104.68     4858008.12      
73.26 7406109.73     4858006.57      
73.27 7406113.56     4858002.94      
73.28 7406115.20     4858000.87      
73.29 7406117.18     4857999.14      
73.30 7406121.82     4857995.65    
73.31 7406125.53     4857991.18      
73.32 7406126.91     4857988.70      
73.33 7406133.49     4857974.91      
73.34 7406136.80     4857969.01      
73.35 7406140.84     4857963.57      
73.36 7406154.04     4857948.02      
73.37 7406155.96     4857944.40      
73.38 7406156.13     4857940.31      
73.39 7406155.91     4857939.50      
73.40 7406155.58     4857938.74      
73.41 7406147.55     4857926.21      

73.42 7406151.24     4857904.15      
73.43 7406150.95     4857899.75      
73.44 7406146.39     4857886.95      
73.45 7406145.95     4857872.73      
73.46 7406155.10     4857861.83      
73.47 7406163.03     4857857.40      
73.48 7406170.07     4857850.99      
73.49 7406176.10     4857841.63      
73.50 7406182.45     4857833.57    
73.51 7406197.58     4857817.73      
73.52 7406206.69     4857812.59      
73.53 7406218.12     4857811.70      
73.54 7406223.90     4857816.11      
73.55 7406230.69     4857821.30      
73.56 7406238.71     4857823.98      
73.57 7406246.67     4857821.16      
73.58 7406256.85     4857813.07      
73.59 7406274.96     4857801.55      
73.60 7406295.06     4857794.03      
73.61 7406312.96     4857789.39      
73.62 7406318.52     4857786.81      
73.63 7406322.80     4857782.43  
73.64 7406313.56     4857772.02      
73.65 7406310.35     4857771.69     
73.66 7406293.81     4857770.03      
73.67 7406288.62     4857769.00      
73.68 7406283.71     4857767.01      
73.69 7406270.64     4857760.22      
73.70 7406264.39     4857758.09      
73.71 7406257.80     4857757.91      
73.72 7406247.43     4857759.18      
73.73 7406244.20     4857759.82      
73.74 7406241.11     4857760.96      
73.75 7406226.17     4857767.70      
73.76 7406222.63     4857769.48      
73.77 7406219.26     4857771.55      
73.78 7406218.38     4857772.21      
73.79 7406198.43     4857787.53      
73.80 7406196.19     4857789.61              
73.81 7406167.78     4857816.80      
73.82 7406141.81     4857839.84      
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73.83 7406103.47     4857880.06      
73.84 7406080.59     4857903.09      
73.85 7406077.18     4857906.72      

73.86 7406073.96     4857910.52      
73.87 7406041.65     4857950.74      
73.88 7406037.69     4857956.04    

 
74.1 7405981.36     4858322.90      
74.2 7405981.36     4858321.07      
74.3 7405981.70     4858315.37      
74.4 7405982.81     4858299.45      
74.5 7405982.55     4858290.46      
74.6 7405979.18     4858277.83      
74.7 7405978.28     4858275.54      
74.8 7405977.19     4858269.69      
74.9 7405973.62     4858255.87      
74.10 7405972.01     4858249.62     
74.11 7405971.43     4858241.25      
74.12 7405973.90     4858233.22      
74.13 7405977.96     4858224.42      
74.14 7405986.59     4858198.09      
74.15 7405987.90     4858196.26      
74.16 7405990.43     4858192.25      
74.17 7405993.43     4858188.59      
74.18 7406007.47     4858169.82      
74.19 7406008.07     4858167.03      
74.20 7406009.54     4858158.46   
74.21 7406020.69     4858121.08      
74.22 7406035.01     4858101.64      
74.23 7406042.09     4858092.38      
74.24 7406053.00     4858078.50     
74.25 7406055.01     4858074.92      
74.26 7406067.89     4858056.98      

74.27 7406071.32     4858052.18      
74.28 7406073.24     4858049.64      
74.29 7406078.41     4858042.30      
74.30 7406082.95     4858035.94      
74.31 7406087.90     4858029.91      
74.32 7406090.46     4858027.00      
74.33 7406093.02     4858024.10      
74.34 7406093.05     4858013.46      
74.35 7406092.22     4858013.44      
74.36 7406086.02     4858013.84      
74.37 7406081.08     4858014.42     
74.38 7406074.75     4858015.50     
74.39 7406068.29     4858017.20      
74.40 7406059.61     4858020.33   
74.41 7406053.69     4858023.07      
74.42 7406051.86     4858024.27      
74.43 7406049.64     4858025.74      
74.44 7406046.07     4858028.81      
74.45 7406043.04     4858031.77      
74.46 7405949.12     4858241.76      
74.47 7405947.45     4858248.56      
74.48 7405953.84     4858311.57     
74.49 7405962.16     4858321.03      
74.50 7405974.42     4858323.94      
74.51 7405976.84     4858323.76              

 
75.1 7406107.04     4858041.57      
75.2 7406107.17     4858041.37      
75.3 7406109.30     4858037.04      
75.4 7406115.20     4858012.69      
75.5 7406113.75     4858012.84      
75.6 7406110.74     4858013.91      
75.7 7406108.26     4858015.91      
75.8 7406095.66     4858030.24      
75.9 7406087.23     4858040.25      
75.10 7406085.81     4858042.22      

75.11 7406082.54     4858046.85      
75.12 7406079.74     4858050.83      
75.13 7406066.95     4858069.00      
75.14 7406049.71     4858093.00      
75.15 7406039.39     4858106.20     
75.16 7406038.41     4858107.50      
75.17 7406026.33     4858123.56      
75.18 7406022.82     4858128.23      
75.19 7406020.76     4858131.82     
75.20 7406019.62     4858135.79  

 
76.1 7405995.87     4858283.70      
76.2 7405996.25     4858276.83      
76.3 7406001.26     4858263.27      
76.4 7406009.07     4858231.10      
76.5 7406009.80     4858228.40      
76.6 7406009.20     4858227.90      
76.7 7405998.69     4858191.77      
76.8 7405993.84     4858197.98      
76.9 7405990.64     4858205.18      

76.10 7405990.01     4858209.69      
76.11 7405983.30     4858228.61      
76.12 7405979.41     4858235.65      
76.13 7405978.12     4858238.60     
76.14 7405977.42     4858241.74      
76.15 7405977.32     4858244.95      
76.16 7405977.82     4858248.12      
76.17 7405987.53     4858285.74    

 
77.1 7406050.49     4858330.06      
77.2 7406056.31     4858319.20      
77.3 7406079.34     4858236.40      
77.4 7406080.98     4858231.89      
77.5 7406082.93     4858227.51     
77.6 7406089.67     4858215.73      
77.7 7406095.41     4858205.90      
77.8 7406103.99     4858189.88      
77.9 7406104.51     4858188.28      
77.10 7406094.52     4858182.10      
77.11 7406075.41     4858177.03      

77.12 7406060.56     4858176.67      
77.13 7406125.57     4858083.97      
77.14 7406126.33     4858081.11      
77.15 7406128.03     4858076.14     
77.16 7406129.89     4858071.22      
77.17 7406173.16     4857986.84      
77.18 7406174.09     4857978.68      
77.19 7406173.67     4857970.48      
77.20 7406173.20     4857967.07      
77.21 7406172.90     4857961.98      
77.22 7406173.40     4857956.90      
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77.23 7406174.26     4857952.18   
77.24 7406152.91     4857974.47      
77.25 7406144.71     4857987.63      
77.26 7406138.35     4858001.77      
77.27 7406136.70     4858006.21      
77.28 7406048.52     4858144.01      
77.29 7406045.89     4858148.76      
77.30 7406039.11     4858168.96      
77.31 7406040.78     4858172.06      
77.32 7406028.87     4858220.36      
77.33 7406028.24     4858224.81      
77.34 7406028.10     4858227.73      

77.35 7406027.93     4858229.77     
77.36 7406027.64     4858231.81      
77.37 7406026.60     4858237.65      
77.38 7406025.83     4858241.98      
77.39 7406022.43     4858261.11      
77.40 7406021.97     4858264.35      
77.41 7406021.73     4858267.61      
77.42 7406022.06     4858291.92     
77.43 7406024.11     4858297.59      
77.44 7406032.50     4858316.41      
77.45 7406034.42     4858321.78      
77.46 7406035.98     4858327.27    

 
78.1 7405981.83     4858556.80      
78.2 7406001.68     4858554.48      
78.3 7406006.17     4858552.10      
78.4 7406007.87     4858547.30      
78.5 7406007.15     4858525.20      
78.6 7406007.37     4858519.35      
78.7 7406007.72     4858516.76      
78.8 7406009.97     4858508.61      
78.9 7406013.23     4858500.15     
78.10 7406023.83     4858476.99      
78.11 7406024.50     4858475.52      
78.12 7406026.21     4858470.07      
78.13 7406026.50     4858464.37      
78.14 7406025.40     4858456.42      
78.15 7406025.72     4858451.48      
78.16 7406027.39     4858446.82      
78.17 7406030.69     4858441.30      
78.18 7406033.05     4858436.37      
78.19 7406034.45     4858431.09      
78.20 7406036.80     4858417.22      
78.21 7406037.54     4858411.29      
 

78.22 7406037.74     4858405.32      
78.23 7406037.48     4858399.99      
78.24 7406037.22     4858394.69 
78.25 7406010.10     4858382.44      
78.26 7405994.49     4858383.32      
78.27 7405988.51     4858386.99      
78.28 7405946.25     4858329.16      
78.29 7405935.67     4858360.66      
78.30 7405931.84     4858380.94      
78.31 7405933.63     4858401.49      
78.32 7405946.27     4858457.19      
78.33 7405950.17     4858463.55      
78.34 7405952.70     4858468.64      
78.35 7405954.29     4858474.09      
78.36 7405954.84     4858476.86      
78.37 7405951.76     4858477.27      
78.38 7405953.49     4858485.54      
78.39 7405954.51     4858494.82      
78.40 7405953.92     4858504.14      
78.41 7405950.34     4858528.90      
78.42 7405946.96     4858550.40      
78.43 7405949.81     4858552.85   

 
 
КООРДИНАТЕ  ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА ИЗВАН  БЛОКОВА 
 
 
P1 7406036.71     4858384.40      
P2 7406039.03     4858366.46      
P3 7406038.39     4858361.73      
P4 7406035.53     4858357.91      
P5 7406030.40     4858350.73      
P6 7406029.78     4858341.91      
P7 7406030.54     4858338.25      
P8 7406031.04     4858328.07      
P9 7406028.39     4858318.24      
P10 7406023.85     4858308.05      
P11 7406006.90     4858309.79      
P12 7406043.90     4858343.70      
P13 7406046.96     4858337.28    
P14 7406431.31     4857742.70      
P15 7406464.64     4857730.95      
P16 7406479.64     4857724.94      
P17 7406494.09     4857717.71    
P18 7406509.66     4857709.09      
P19 7406523.06     4857701.39   
P20 7407278.07     4857422.45      
P21 7407283.00     4857421.02      
P22 7407288.84     4857419.64      

P23 7407301.19     4857416.73   
P24 7407666.17     4856873.15      
P25 7407704.56     4856800.76      
P26 7407728.32     4856752.91     
P27 7407732.46     4856742.31      
P28 7407735.38     4856731.31      
P29 7407738.61     4856712.24      
P30 7407739.32     4856707.78      
P31 7407741.99     4856681.01      
P32 7407741.76     4856649.60     
P33 7407739.80     4856606.94      
P34 7407751.48     4856614.07      
P35 7407750.16     4856635.63      
P36 7407750.14     4856639.30      
P37 7407750.60     4856642.94      
P38 7407751.85     4856651.24      
P39 7407752.58     4856658.45      
P40 7407753.35     4856666.26     
P41 7407752.75     4856681.93      
P42 7407747.87     4856694.59      
P43 7407747.31     4856696.58     
P44 7407743.67     4856709.35   
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2. КООРДИНАТЕ  ПРЕЛОМНИХ  ТАЧАКА  ГРАЂЕВИНСКИХ   ЛИНИЈА  

 
10.1 7407096.41     4857482.87 КООРДИНАТЕ  ПРЕЛОМНИХ  ТАЧАКА  ГРАЂЕВИНСКИХ   ЛИНИЈА 3 
10.3 7407105.59     4857500.11 КООРДИНАТЕ  ПРЕЛОМНИХ  ТАЧАКА  ГРАЂЕВИНСКИХ   ЛИНИЈА 5 
 
 
10.1 7407096.41     4857482.87     
10.2 7407106.34     4857480.25  
10.1 7407145.60     4857493.14     
10.2 7407107.73     4857499.72      
10.3 7407105.59     4857500.11      
 

10.4 7407097.49     4857501.58      
10.5 7407096.50     4857495.86      
10.6 7407097.96     4857482.59      
10.7 7407102.30     4857481.81      
   

15.1 7407332.06     4857382.00      15.2 7407342.86     4857378.21 
 
17.1 7407392.98     4857583.23      
17.2 7407397.40     4857582.54      
17.3 7407395.29     4857569.15      
17.4 7407392.41     4857569.60      

 
17.5 7407386.59     4857565.79      
17.6 7407388.98     4857562.35      
17.7 7407384.12     4857558.83 

 
19.1 7407382.53     4857609.00      
19.2 7407331.52     4857635.25      
19.3 7407324.15     4857607.76      
19.4 7407324.86     4857606.58 

19.1 7407331.19     4857634.15      
19.2 7407381.81     4857608.12      
19.3 7407323.92     4857608.05      
19.4 7407374.53     4857599.20  

 
21.1 7407676.23     4857412.49      
21.2 7407669.90     4857397.83      
21.3 7407654.03     4857404.65      
21.4 7407670.36     4857441.91      
21.5 7407669.60     4857331.61      
21.6 7407644.00     4857334.20     

21.7 7407629.47     4857341.73      
21.8 7407526.06     4857553.20      
21.9 7407558.21     4857546.69      
21.10 7407557.16     4857541.48      
21.11 7407538.12     4857540.47      
21.12 7407524.31     4857543.45   

 
23.1 7407520.38     4857276.49      
23.2 7407499.03     4857233.83      
23.3 7407495.19     4857226.16      
23.4 7407486.32     4857208.42      
23.5 7407473.67     4857214.75      
23.6 7407464.17     4857228.97      
23.7 7407435.59     4857271.76      
23.8 7407448.00     4857297.61      
23.9 7407480.60     4857281.58      
23.10 7407484.06     4857287.64      
23.11 7407472.13     4857294.38      
23.12 7407476.51     4857315.00      
23.13 7407487.33     4857337.22      
23.14 7407504.67     4857328.42      

23.15 7407521.37     4857319.95      
23.16 7407498.22     4857314.78     
23.17 7407514.74     4857306.98      
23.18 7407496.17     4857310.43      
23.19 7407522.12     4857297.28      
23.20 7407440.45     4857360.99      
23.21 7407481.50     4857340.15      
23.22 7407473.57     4857323.88      
23.23 7407432.10     4857343.75      
23.24 7407430.56     4857340.48 
23.1 7407449.71     4857296.77      
23.2 7407437.89     4857271.92      
23.3 7407477.28     4857212.95          

 
24.1 7407565.66     4857286.55      
24.2 7407520.17     4857174.47      
24.3 7407513.55     4857177.23      

24.4 7407490.71     4857199.15     
24.5 7407495.52     4857208.67   

 
25.1 7407624.40     4857253.77     
25.2 7407615.67     4857234.96      
25.3 7407634.59     4857226.18      
25.4 7407637.07     4857225.02      
25.5 7407611.05     4857176.39      
25.6 7407597.54     4857147.67      
25.7 7407591.16     4857185.75      
25.8 7407585.86     4857188.28      
25.9 7407572.93     4857160.90      
25.10 7407562.10     4857166.70      
25.11 7407567.21     4857176.79     
25.12 7407556.56     4857182.18      

25.13 7407558.89     4857149.37      
25.14 7407565.03     4857154.64      
25.15 7407556.42     4857164.58      
25.16 7407550.80     4857167.64      
25.17 7407531.58     4857176.14      
25.18 7407537.27     4857190.01      
25.19 7407539.89     4857196.47     
25.20 7407550.40     4857193.76      
25.21 7407554.97     4857205.02      
25.22 7407565.39     4857200.79      
25.23 7407597.04     4857278.78      
25.24 7407607.06     4857274.72      
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25.25 7407617.58     4857298.31 
 
26.1 7407641.54     4857200.71      
26.2 7407655.22     4857194.38      
26.3 7407647.84     4857178.37      
26.4 7407661.84     4857169.81      
26.5 7407649.75     4857175.60      
26.6 7407633.85     4857141.36      
26.7 7407663.72     4857159.47      

26.8 7407657.60     4857147.52      
26.9 7407682.91     4857134.55      
26.10 7407676.22     4857122.39      
26.11 7407662.01     4857130.90      
26.12 7407663.51     4857133.51      
26.13 7407657.99     4857136.69      
26.14 7407654.02     4857129.82  

 
28.1 7407692.86     4857545.93      
28.2 7407699.38     4857544.62      
28.3 7407691.19     4857503.97      
28.4 7407683.05     4857500.12      
28.5 7407641.90     4857523.13      
28.6 7407644.69     4857528.12      
28.7 7407647.57     4857551.38      
28.8 7407680.96     4857612.14  

28.1 7407710.41     4857589.85      
28.2 7407707.04     4857578.20      
28.3 7407697.53     4857579.41      
28.4 7407690.99     4857546.31      
28.5 7407697.41     4857545.00      
28.6 7407689.31     4857504.75      
28.7 7407683.11     4857501.81  
28.8 7407642.63     4857524.45       

 
29.1 7407667.18     4857623.20     
29.2 7407665.38     4857620.80      
29.3 7407673.92     4857614.82      
29.4 7407639.71     4857554.87      
29.5 7407634.23     4857546.38      
29.6 7407625.07     4857536.02      
29.7 7407622.46     4857534.58      
29.8 7407619.51     4857535.09      

29.9 7407597.41     4857547.45      
29.10 7407590.38     4857556.16      
29.11 7407612.65     4857574.14     
29.12 7407654.39     4857633.72          
29.1 7407638.05     4857552.31      
29.2 7407619.54     4857537.37      
29.3 7407598.38     4857549.20      
29.4 7407591.96     4857557.44 

 
30.1 7407642.65     4857636.55      
30.2 7407611.63     4857592.27      
30.3 7407603.18     4857581.84      
30.4 7407593.34     4857572.69      
30.5 7407583.83     4857565.01      
30.6 7407578.42     4857571.57      
30.7 7407581.59     4857574.08      
30.8 7407584.26     4857576.51      
30.9 7407586.61     4857579.24     

30.10 7407593.21     4857588.01      
30.11 7407595.08     4857590.46     
30.12 7407596.75     4857593.05      
30.13 7407601.27     4857600.71      
30.14 7407620.89     4857630.43     
30.15 7407629.70     4857643.86      
30.16 7407633.77     4857647.91      
30.17 7407639.20     4857649.77      
30.18 7407646.66     4857650.53    

 
31.1 7407752.89     4857709.67      
31.2 7407760.36     4857703.31      
31.3 7407767.72     4857697.64      

 
31.4 7407748.04     4857675.79      
31.5 7407742.80     4857679.68      
31.6 7407729.07     4857659.14   

 
32.1 7407833.48     4857783.32     
32.2 7407818.15     857770.75      
32.3 7407822.70     4857767.23      
32.4 7407817.31     4857760.27      
32.5 7407811.86     4857765.04      
32.6 7407801.47     4857756.04     
32.7 7407807.34     4857749.45      

32.8 7407789.35     4857732.97      
32.9 7407784.35     4857737.22      
32.10 7407778.51     4857730.99      
32.11 7407772.13     4857721.37      
32.12 7407795.99     4857701.83      
32.13 7407870.04     4857734.29      
32.14 7407829.50     4857697.69      

 
33.1 7407317.98     4857733.91      
33.2 7407300.19     4857738.43      
33.3 7407167.57     4857772.10      
33.4 7407161.43     4857747.93      
33.5 7407185.86     4857741.51      
33.6 7407187.07     4857746.10      
33.7 7407232.49     4857733.62      

33.8 7407224.37     4857705.01      
33.9 7407292.39     4857685.49      
33.10 7407298.35     4857708.19      
33.11 7407292.86     4857709.57   
33.1 7407163.37     4857747.43      
33.2 7407169.02     4857769.67      
33.3 7407317.72     4857731.92     

 
34.1 7407079.96     4857508.01     
34.2 7407083.50     4857504.11      

34.3 7407086.46     4857477.31   

 
35.1 7407086.96     4857578.55      
35.2 7407090.24     4857578.26      

35.3 7407090.47     4857566.41      
35.4 7407084.10     4857524.51      
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35.5 7407080.82     4857522.52      
35.6 7406987.50     4857583.95      
35.7 7407016.93     4857587.49      
35.8 7407019.08     4857569.54      
35.9 7407075.44     4857570.57      
35.10 7407065.98     4857576.02      
35.11 7407022.24     4857574.26      
35.12 7407021.72     4857587.90      
35.13 7407039.18     4857593.36      
35.14 7407042.04     4857595.37      
35.15 7407043.53     4857604.21      

35.16 7407039.10     4857612.15      
35.17 7407042.84     4857632.77      
35.18 7407058.65     4857630.09      
35.19 7407059.40     4857634.44      
35.20 7407070.02     4857632.62      
35.21 7406981.30     4857636.87      
35.22 7406979.94     4857648.39      
35.23 7406981.20     4857655.74      
35.24 7407025.65     4857648.12      
35.25 7407046.82     4857644.32      
35.26 7407074.41     4857638.97 

 
36.1 7406916.83     4857546.33      
36.2 7406912.06     4857593.06      
36.3 7406936.82     4857600.85      

36.4 7406942.27     4857605.31     
36.5 7406949.67     4857606.40   

 
37.1 7406967.44     4857656.94      
37.2 7406971.96     4857618.72      
37.3 7406946.04     4857614.89      
37.4 7406933.46     4857607.13      
37.5 7406908.80     4857598.64      
37.6 7406900.76     4857602.56      

37.7 7406894.91     4857619.25      
37.8 7406891.43     4857628.48      
37.9 7406890.27     4857632.51      
37.10 7406878.31     4857669.15      
37.11 7406879.30     4857674.22 

 
38.1 7406879.74     4857638.16      
38.2 7406894.32     4857597.30      
38.3 7406907.53     4857573.07      
38.4 7406848.72     4857538.44      
38.5 7406848.04     4857549.27      
38.6 7406841.56     4857582.39      
38.7 7406842.47     4857594.87      
38.8 7406844.53     4857601.40     

38.9 7406849.64     4857616.25      
38.10 7406850.71     4857620.30      
38.11 7406851.16     4857624.46      
38.12 7406852.15     4857653.10      
38.13 7406853.29     4857668.73     
38.14 7406870.62     4857673.16      
38.15 7406877.54     4857652.64      

 
39.1 7406812.61     4857630.84      
39.2 7406774.89     4857633.91      
39.3 7406773.44     4857618.70      
39.4 7406833.03     4857595.03      
39.5 7406831.30     4857588.57      
39.6 7406828.59     4857581.92      
39.7 7406824.85     4857575.79      
39.8 7406820.18     4857569.38      
39.9 7406812.66     4857560.76      
39.10 7406803.73     4857553.61      
39.11 7406793.07     4857563.38      

39.12 7406788.86     4857558.78      
39.13 7406733.09     4857609.82      
39.14 7406714.20     4857644.12      
39.15 7406675.31     4857674.76      
39.16 7406676.96     4857676.86      
39.17 7406686.67     4857673.31      
39.18 7406696.21     4857668.53      
39.19 7406703.92     4857666.86      
39.20 7406728.36     4857653.57      
39.21 7406775.90     4857657.49 

 
40.1 7406661.30     4857632.50      
40.2 7406658.34     4857627.65      
40.3 7406676.48     4857616.60      
40.4 7406679.14     4857614.25      
40.5 7406666.87     4857600.34      
40.6 7406672.44     4857589.23      
40.7 7406675.49     4857586.86      
40.8 7406690.49     4857588.43      

40.9 7406693.87     4857585.44      
40.10 7406674.45     4857553.34      
40.11 7406661.80     4857564.66      
40.12 7406663.44     4857566.50      
40.13 7406659.98     4857569.58      
40.14 7406669.23     4857579.94      
40.15 7406642.84     4857603.66      
40.16 7406634.51     4857594.38 

 
42.1 7406376.51     4857624.11      
42.2 7406512.74     4857568.48      
42.3 7406500.35     4857534.42      
42.4 7406525.65     4857561.94      
42.5 7406538.21     4857556.82      
42.6 7406557.95     4857544.90      
42.7 7406573.58     4857532.26      
42.8 7406580.66     4857493.49      
42.9 7406567.65     4857491.12      
42.10 7406548.63     4857493.95      

42.11 7406525.70     4857501.59      
42.12 7406492.42     4857524.50      
42.13 7406489.04     4857527.17      
42.14 7406474.85     4857538.40      
42.15 7406471.66     4857534.06      
42.16 7406459.40     4857542.49      
42.17 7406410.42     4857577.20      
42.18 7406403.46     4857581.72      
42.19 7406396.17     4857585.67      
42.20 7406375.63     4857595.74      
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42.21 7406371.66     4857597.93      
42.22 7406367.92     4857600.51      

42.23 7406346.14     4857617.09      
42.24 7406327.63     4857633.59      

 
43.1 7406086.37     4857809.93      
43.2 7406125.51     4857765.32      
43.3 7406134.05     4857759.74      
43.4 7406185.74     4857726.00      
43.5 7406230.29     4857696.90      
43.6 7406231.55     4857693.06      
43.7 7406267.65     4857672.66      
43.8 7406295.41     4857659.00      
43.9 7406310.91     4857652.43      
43.10 7406313.77     4857645.58      
43.11 7406310.89     4857644.38      
43.12 7406308.91     4857645.21      
43.13 7406306.89     4857645.96     
43.14 7406291.27     4857651.37      
43.15 7406287.06     4857652.64      
43.16 7406282.76     4857653.55      
43.17 7406273.15     4857655.18      

43.18 7406270.89     4857655.62      
43.19 7406268.65     4857656.18      
43.20 7406251.40     4857660.87   
43.21 7406212.14    4857670.98      
43.22 7406197.51    4857675.56      
43.23 7406183.44     4857681.65      
43.24 7406163.91     4857691.34      
43.25 7406141.16     4857703.96      
43.26 7406138.63     4857705.27      
43.27 7406136.05     4857706.45      
43.28 7406108.71     4857717.98      
43.29 7406100.32     4857744.68      
43.30 7406088.33     4857738.27      
43.31 7406077.97     4857757.65      
43.32 7406063.01     4857787.02      
43.33 7406059.10     4857802.88  

 
44.1 7406211.23     4857745.13      
44.2 7406193.39     4857759.61      
44.3 7406204.17     4857772.90      
44.4 7406212.62     4857766.57      
44.5 7406217.61     4857763.25      
44.6 7406222.92     4857760.50      
44.7 7406237.87     4857753.76      
44.8 7406242.09     4857752.22      
44.9 7406246.50     4857751.34      
44.10 7406267.64     4857748.84      
44.11 7406294.61     4857762.17      
44.12 7406320.10     4857764.74      
44.13 7406329.87     4857763.29      
44.14 7406337.76     4857757.37      
44.15 7406351.07     4857740.88      
44.16 7406360.35     4857731.83      
44.17 7406371.50     4857725.20      
44.18 7406390.23     4857716.88      
44.19 7406426.30     4857699.48      
44.20 7406431.57     4857696.74   
44.21 7406436.65     4857693.67      
44.22 7406454.69     4857681.99      
44.23 7406497.65     4857656.89      
44.24 7406496.74     4857655.16      
44.25 7406527.19     4857639.20      
44.26 7406551.89     4857626.20      
44.27 7406557.45     4857623.03      
44.28 7406562.78     4857619.49      
44.29 7406600.10     4857592.89      
44.30 7406603.54     4857590.31      
44.31 7406606.87     4857587.59      
44.32 7406626.16     4857571.01      
44.33 7406651.84     4857546.96     
44.34 7406694.03     4857510.22      
44.35 7406690.99     4857506.73     
44.36 7406345.39     4857649.86     

44.37 7406329.59     4857656.56      
44.38 7406334.16     4857663.25      
44.39 7406345.27     4857658.78      
44.40 7406347.25     4857662.80      
44.41 7406353.83     4857659.56      
44.42 7406351.99     4857655.54     
44.43 7406359.14     4857652.27      
44.44 7406356.82     4857647.24                
44.45 7406416.06     4857658.72      
44.46 7406419.82     4857665.62      
44.47 7406397.87     4857677.59      
44.48 7406405.32     4857691.27      
44.49 7406389.95     4857699.64     
44.50 7406319.91     4857724.92      
44.51 7406317.61     4857720.95      
44.52 7406297.27     4857728.29      
44.53 7406284.27     4857706.20      
44.54 7406290.33     4857687.37      
44.55 7406283.60     4857675.93      
44.56 7406264.36     4857686.42      
44.57 7406198.49     4857729.43      
44.58 7406202.59     4857734.48      
44.59 7406116.83     4857844.44      
44.60 7406104.09     4857834.37      
44.61 7406144.05     4857788.22      
44.62 7406130.43     4857776.43      
44.63 7406091.02     4857821.97      
44.64 7406074.99     4857839.60      
44.65 7406060.07     4857892.47      
44.66 7406068.87     4857896.80      
44.67 7406083.81     4857872.90      
44.68 7406093.01     4857880.17      
44.69 7406101.78     4857870.97      
44.70 7406105.39     4857867.11  
44.71 7406108.77     4857863.07      
44.72 7406117.25     4857852.34   

 
45.1 7406518.26     4857692.01      
45.2 7406502.27     4857664.61      
45.3 7406490.13     4857671.87      
45.4 7406459.39     4857689.67      
45.5 7406441.54     4857701.22      

45.6 7406435.97     4857704.58      
45.7 7406430.21     4857707.59      
45.8 7406399.75     4857722.28      
45.9 7406401.07     4857725.02      
45.10 7406430.07     4857734.04      
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45.11 7406381.89     4857730.43      
45.12 7406375.15     4857733.42      
45.13 7406365.96     4857739.14      
45.14 7406358.07     4857746.54      
45.15 7406344.76     4857763.02      
45.16 7406343.63     4857764.34      
45.17 7406342.42     4857765.59        

45.18 7406333.49     4857781.61      
45.19 7406338.27     4857788.77     
45.20 7406379.00     4857761.57      
45.21 7406416.53     4857746.28      
45.22 7406411.74     4857734.52      
45.23 7406391.13     4857730.31  

 
46.1 7406615.62     4857591.27      
46.2 7406612.41     4857594.03      
46.3 7406608.79     4857597.00      
46.4 7406605.03     4857599.81      
46.5 7406567.71     4857626.41      
46.6 7406561.90     4857630.27      
46.7 7406555.85     4857633.72      
46.8 7406531.36     4857646.62      
46.9 7406512.06     4857658.28      
46.10 7406518.21     4857668.56      
46.11 7406515.63     4857670.10      
46.12 7406526.33     4857687.97      

46.13 7406542.61     4857682.86      
46.14 7406547.58     4857681.44      
46.15 7406552.62     4857680.26      
46.16 7406568.64     4857676.93      
46.17 7406575.96     4857675.11      
46.18 7406583.12     4857672.72      
46.19 7406608.00     4857663.30      
46.20 7406612.26     4857661.43      
46.21 7406616.31     4857659.14      
46.22 7406625.64     4857653.24      
46.23 7406650.70     4857631.26 

 
47.1 7406714.80     4857674.18      
47.2 7406709.90     4857670.61      
47.3 7406549.99     4857732.83      
47.4 7406554.31     4857742.60      
47.5 7406582.32     4857746.58      
47.6 7406584.46     4857746.79      
47.7 7406607.86     4857740.13      
47.8 7406676.81     4857709.43      
47.9 7406678.71     4857708.56      
47.10 7406680.59     4857707.63      
47.11 7406679.62     4857705.73      
47.12 7406696.85     4857696.32      
47.13 7406702.02     4857691.09      
47.14 7406706.65     4857685.36   
47.15 7406705.32     4857638.09      

47.16 7406693.58     4857653.69      
47.17 7406670.92     4857671.42      
47.18 7406659.30     4857657.34      
47.19 7406690.01     4857637.13      
47.20 7406655.70     4857661.61      
47.21 7406632.54     4857676.53      
47.22 7406617.86     4857683.48      
47.23 7406563.18     4857703.83      
47.24 7406551.87     4857704.70      
47.25 7406533.73     4857710.68      
47.26 7406535.65     4857716.51      
47.27 7406559.31     4857720.52      
47.28 7406645.40     4857687.02      
47.29 7406664.26     4857674.90    

 
48.1 7406925.82     4857738.19      
48.2 7406944.48     4857705.69      
48.3 7406949.69     4857673.39     
48.4 7406876.86     4857687.62      

48.5 7406857.20     4857683.53      
48.6 7406854.17     4857698.09      
48.7 7406853.55     4857710.23      
48.8 7406907.69     4857747.05  

 
49.1 7407084.86     4857720.51      
49.2 7407085.66     4857702.26      
49.3 7406974.07     4857667.56      
49.4 7406960.58     4857695.12      
49.5 7406968.44     4857702.10      

49.6 7407024.74     4857741.92      
49.7 7407038.81     4857722.18      
49.8 7407027.30     4857713.85      
49.9 7407031.64     4857707.85      
49.10 7407047.60     4857719.82      

 
50.1 7407054.35     4857777.25      
50.2 7407011.71     4857745.00      
50.3 7406955.61     4857705.20      
50.4 7406924.18     4857756.14      
50.5 7406924.14     4857758.73      
50.6 7406938.89     4857774.86      
50.7 7406945.88     4857768.45      
50.8 7406955.88     4857754.07      
50.9 7406943.41     4857745.71      
50.10 7406947.39     4857739.77      
50.11 7406957.28     4857725.01      
50.12 7406959.14     4857722.23      
50.13 7406981.77     4857738.46      
50.14 7406975.82     4857746.22      
50.15 7406982.99     4857751.74    

50.16 7406992.82     4857762.33      
50.17 7406996.18     4857764.85     
50.18 7406990.66     4857771.79      
50.19 7407018.64     4857794.05      
50.20 7406986.93     4857833.61      
50.21 7407002.79     4857874.72      
50.22 7407011.30     4857874.73      
50.23 7407031.42     4857842.69      
50.24 7407037.01     4857820.28      
50.25 7407043.12     4857824.11      
50.26 7407057.04     4857801.97      
50.27 7407022.68     4857810.00      
50.28 7407010.39     4857826.30      
50.29 7406997.15     4857810.75      
50.30 7406985.01     4857801.08      
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50.31 7406987.62     4857797.81      
50.32 7406967.52     4857781.81      
50.33 7406969.26     4857779.60      
50.34 7406954.24     4857767.70      
50.35 7406943.77     4857780.14      

50.36 7406985.71     4857824.69  
50.1 7407053.44     4857778.44      
50.2 7407010.77     4857746.17      
50.3 7406954.75     4857706.42      

 
51.1 7406919.24     4857765.83      
51.2 7406856.72     4857721.17      
51.3 7406850.50     4857729.88      
51.4 7406849.27     4857753.76      
51.5 7406868.93     4857766.10      
51.6 7406864.89     4857772.61      
51.7 7406869.07     4857788.24      
51.8 7406893.78     4857831.45      
51.9 7406886.83     4857835.42      
51.10 7406876.01     4857816.49      
51.11 7406866.71     4857802.74      
51.12 7406852.64     4857812.25      
51.13 7406844.50     4857826.05      
51.14 7406850.89     4857837.49      
51.15 7406844.55     4857841.03      
51.16 7406840.96     4857837.57      
51.17 7406835.57     4857841.22      
51.18 7406826.23     4857857.05      
51.19 7406853.16     4857901.59      
51.20 7406868.87     4857918.66      
51.21 7406863.83     4857923.30     
51.22 7406847.32     4857905.36      
51.23 7406826.15     4857874.04      
51.24 7406813.57     4857882.55      
51.25 7406793.66     4857903.05      
51.26 7406801.93     4857916.73      
51.27 7406831.83     4857936.13      
51.28 7406848.70     4857965.94      
51.29 7406833.70     4857996.74      
51.30 7406818.82     4858007.67      
51.31 7406817.54     4858021.36      
51.32 7406869.72     4858031.90    
51.33 7406879.96     4858031.32      
51.34 7406898.88     4858025.22      
51.35 7406898.55     4858021.91      
51.36 7406895.47     4858019.03      
51.37 7406885.46     4858016.00      

51.38 7406892.80     4857993.31      
51.39 7406901.07     4857989.16      
51.40 7406902.13     4857987.80      
51.41 7406902.99     4857986.31      
51.42 7406912.77     4857966.03      
51.43 7406919.29     4857948.30      
51.44 7406919.42     4857941.09      
51.45 7406903.70     4857940.79      
51.46 7406896.10     4857943.53      
51.47 7406873.00     4857952.93      
51.48 7406871.12     4857948.30      
51.49 7406894.32     4857938.85      
51.50 7406904.21     4857932.64      
51.51 7406895.69     4857919.07      
51.52 7406902.46     4857914.82      
51.53 7406911.39     4857929.04      
51.54 7406911.29     4857936.96      
51.55 7406923.48     4857937.14      
51.56 7406925.94     4857930.21      
51.57 7406927.31     4857926.70      
51.58 7406928.80     4857923.25      
51.59 7406910.69     4857869.80      
51.60 7406893.21     4857877.66     
51.61 7406883.65     4857857.96     
51.62 7406889.41     4857855.17      
51.63 7406896.17     4857869.09      
51.64 7406925.53     4857855.89      
51.65 7406930.88     4857873.42      
51.66 7406919.67     4857876.84      
51.67 7406930.60     4857909.11      
51.68 7406937.47     4857906.78      
51.69 7406945.01     4857897.41      
51.70 7406955.68     4857891.89      
51.71 7406981.88     4857884.67      
51.72 7406993.89     4857880.04      
51.73 7406972.13     4857823.62     

 
52.1 7406924.07     4858025.88      
52.2 7406929.35     4858025.02      
52.3 7406934.00     4858022.36      
52.4 7406991.94     4857973.53      
52.5 7406997.18     4857967.11      
52.6 7406997.97     4857957.02      
52.7 7407000.10     4857943.92     
52.8 7407000.79     4857940.40      
52.9 7407001.72     4857936.94      
52.10 7407009.03     4857912.95      
52.11 7407010.08     4857909.85      
52.12 7407011.32     4857906.82      
52.13 7407018.93     4857889.75   
52.14 7407003.28     4857887.07      

52.15 7406957.81     4857899.59      
52.16 7406944.96     4857909.75      
52.17 7406939.34     4857920.02      
52.18 7406936.16     4857926.38      
52.19 7406933.46     4857932.96      
52.20 7406920.14     4857969.15      
52.21 7406910.19     4857989.78      
52.22 7406908.77     4857992.27      
52.23 7406907.00     4857994.53      
52.24 7406904.69     4857997.08      
52.25 7406902.16     4858001.44      
52.26 7406897.97     4858014.38      
52.27 7406911.32     4858025.53              

 
53.1 7407042.73     4857883.34      
53.2 7407036.22     4857882.75      
53.3 7407024.08     4857894.16      
53.4 7407017.26     4857909.47      

53.5 7407016.17     4857912.13      
53.6 7407015.25     4857914.84      
53.7 7407007.93     4857938.84      
53.8 7407007.12     4857941.87      
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53.9 7407006.51     4857944.96      
53.10 7407004.46     4857957.64     
53.11 7407007.18     4857960.04      
53.12 7407023.08     4857946.64      
53.13 7407038.40     4857938.14      

53.14 7407055.81     4857936.07     
53.15 7407067.38     4857936.94      
53.16 7407069.09     4857915.08      
53.17 7407066.19     4857905.49      
53.18 7407060.39     4857905.03 

 
54.1 7407083.31     4857947.84      
54.2 7407136.20     4858005.25      
54.3 7407142.81     4858013.17      
54.4 7407148.62     4858021.71      
54.5 7407162.68     4858044.70     
54.6 7407174.87     4858040.07      
54.7 7407164.18     4858007.98      
54.8 7407168.83     4858006.43      
54.9 7407160.19     4857980.49      
54.10 7407165.02     4857978.88      

54.11 7407151.18     4857937.31      
54.12 7407132.28     4857943.51      
54.13 7407137.40     4857958.47      
54.14 7407130.77     4857960.74      
54.15 7407110.07     4857900.18      
54.16 7407107.68     4857900.84      
54.17 7407082.90     4857924.28     
54.18 7407073.98     4857899.31      
54.19 7407090.09     4857888.71          

 
55.1 7407155.34     4857924.45      
55.2 7407147.85     4857900.95      
55.3 7407151.79     4857899.65      
55.4 7407144.97     4857879.34      
55.5 7407138.57     4857881.48      

55.6 7407134.44     4857869.17      
55.7 7407127.71     4857871.42      
55.8 7407109.69     4857877.46      
55.9 7407128.84     4857933.43 

 
56.1 7407062.44     4857810.15      56.2 7407076.70     4857787.43   
 
57.1 7407145.86     4857845.20      
57.2 7407149.08     4857842.06      
57.3 7407147.85     4857811.25      
57.4 7407132.40     4857812.00      
57.5 7407132.08     4857822.78      
57.6 7407125.66     4857836.81      
57.7 7407125.59     4857844.93      
57.8 7407136.73     4857783.54      
57.9 7407117.53     4857776.65      
57.10 7407122.69     4857762.81      
57.11 7407116.13     4857760.36      
57.12 7407114.65     4857764.33      
57.13 7407146.12     4857742.66      
57.14 7407141.72     4857722.15      
57.15 7407135.11     4857702.24      

57.16 7407130.08     4857689.48      
57.17 7407121.44     4857683.37      
57.18 7407104.57     4857686.49      
57.19 7407095.48     4857694.92     
57.20 7407094.52     4857718.01     
57.21 7407092.84     4857732.80      
57.22 7407089.10     4857747.21      
57.23 7407081.46     4857769.87      
57.24 7407084.54     4857770.99      
57.25 7407096.70     4857770.02      
57.1 7407148.37     4857763.14      
57.2 7407148.24     4857759.27      
57.3 7407148.06     4857754.03      
57.4 7407147.92     4857751.96      
57.5 7407147.75     4857742.59      

 
58.1 7407238.56     4857810.77      
58.2 7407256.22     4857816.59      
58.3 7407264.22     4857805.96      
58.4 7407253.24     4857764.01      
58.5 7407267.39     4857779.09      
58.6 7407264.13     4857779.99      
58.7 7407268.55     4857796.87      

58.8 7407270.90     4857799.31     
58.9 7407288.95     4857781.94      
58.10 7407322.65     4857749.49      
58.11 7407318.16     4857744.78      
58.12 7407262.12     4857758.93      
58.1 7407263.73     4857760.28      
58.2 7407319.59     4857746.28   

 
59.1 7407173.29     4857829.28      
59.2 7407179.05     4857828.93      
59.3 7407202.74     4857836.05      
59.4 7407204.44     4857861.07      

59.5 7407234.51     4857871.22      
59.6 7407250.70     4857824.59      
59.7 7407211.94     4857803.98      
59.8 7407197.68     4857800.90      

59.9 7407171.65     4857802.55   
 
60.1 7407185.32     4857945.49      
60.2 7407196.76     4857944.69      
60.3 7407207.66     4857948.58      
60.4 7407232.38     4857877.36      
60.5 7407204.46     4857867.94      
60.6 7407202.69     4857873.73      
60.7 7407186.73     4857875.02      
60.8 7407189.39     4857910.94      

60.9 7407183.68     4857911.34      
60.10 7407181.40     4857880.56      
60.11 7407170.17     4857881.47  
60.1 7407179.90     4857880.67      
60.2 7407182.18     4857911.45      
60.3 7407177.62     4857941.00      
60.4 7407188.68     4857940.24      
60.5 7407189.03     4857945.23        



  
61.1 7407418.97     4857728.37      
61.2 7407422.89     4857734.79      
61.3 7407429.64     4857738.62      
61.4 7407442.65     4857737.47      
61.5 7407459.69     4857723.34      
61.6 7407458.77     4857722.23      
61.7 7407506.91     4857677.34      
61.8 7407504.62     4857661.16      
61.9 7407474.35     4857639.15      
61.10 7407375.37     4857649.06      
61.11 7407374.57     4857647.47      
61.12 7407434.64     4857639.93      
61.13 7407436.00     4857635.76      
61.14 7407425.88     4857632.45      
61.15 7407411.74     4857604.99      

61.16 7407451.17     4857713.06      
61.17 7407444.75     4857713.86      
61.18 7407428.81     4857723.62      
61.19 7407425.84     4857724.18      
61.20 7407420.08     4857714.75      
61.21 7407413.41     4857703.83      
61.22 7407394.07     4857696.41      
61.23 7407404.41     4857724.31      
61.24 7407380.87     4857725.25      
61.25 7407351.51     4857725.67      
61.26 7407348.82     4857704.90      
61.27 7407367.54     4857698.06      
61.28 7407365.07     4857698.45      
61.29 7407362.87     4857684.47      
61.30 7407357.52     4857684.82      

 
62.2.1 7407513.38     4857131.18      
62.2.2 7407517.10     4857130.96      
62.2.3 7407519.83     4857128.42      
62.2.4 7407530.61     4857094.29      

62.2.5 7407533.50     4857058.62      
62.2.6 7407480.35     4857080.77      
62.2.7 7407471.64     4857117.70      
62.2.8 7407471.15     4857118.78   

 
63.1 7407818.87     4856935.44      
63.2 7407818.32     4856933.12      
63.3 7407803.44     4856887.67      
63.4 7407791.54     4856891.52      
63.5 7407796.12     4856905.66      
63.6 7407800.69     4856937.83      
63.7 7407786.12     4856878.16      
63.8 7407786.34     4856873.59      
63.9 7407771.84     4856839.65      
63.10 7407779.95     4856811.54      
63.11 7407788.42     4856794.36      
63.12 7407793.25     4856779.28      

63.13 7407782.20     4856743.37      
63.14 7407779.42     4856739.15      
63.15 7407780.73     4856710.00      
63.16 7407766.55     4856710.58      
63.17 7407768.05     4856736.61      
63.18 7407774.94     4856778.55      
63.19 7407765.47     4856805.18      
63.20 7407756.51     4856819.25      
63.21 7407745.90     4856842.51      
63.22 7407744.68     4856866.63      
63.23 7407766.00     4856867.70      
63.24 7407770.14     4856877.39        

 
64.1 7407713.94     4857185.40     
64.2 7407733.47     4857162.56      
64.3 7407741.23     4857154.01      
64.4 7407765.75     4857132.50      
64.5 7407771.65     4857094.17      
64.6 7407762.00     4857091.05      
64.7 7407760.02     4857096.93      
64.8 7407763.84     4857098.22      

64.9 7407755.44     4857122.24      
64.10 7407729.30     4857141.97      
64.11 7407719.11     4857128.91      
64.12 7407707.43     4857137.72      
64.13 7407692.80     4857143.23      
64.14 7407696.91     4857153.51      
64.15 7407701.64     4857167.37      
64.16 7407707.04     4857179.49 

 
65.1 7407888.00     4857033.98      
65.2 7407889.91     4857019.21      
65.3 7407886.37     4856972.57      
65.4 7407876.85     4856941.51      
65.5 7407868.66     4856931.76      
65.6 7407847.92     4856908.94      
65.7 7407837.47     4856897.45      
65.8 7407831.35     4856892.02      
65.9 7407822.25     4856886.21      
65.10 7407817.55     4856885.03      
65.11 7407811.12     4856891.43      
65.12 7407813.72     4856897.17      
65.13 7407815.60     4856903.19      
65.14 7407824.40     4856933.85     
65.15 7407828.48     4856948.83      
65.16 7407829.17     4856952.50     
65.17 7407829.35     4856956.23  

65.18 7407827.10     4856965.09      
65.19 7407821.65     4856972.42      
65.20 7407813.51     4856979.79      
65.21 7407807.74     4856989.37      
65.22 7407799.55     4857031.89      
65.23 7407799.14     4857033.81      
65.24 7407798.74     4857035.72      
65.25 7407781.25     4857086.11      
65.26 7407779.22     4857094.28      
65.27 7407775.20     4857120.42      
65.28 7407777.80     4857123.97      
65.29 7407783.62     4857119.73      
65.30 7407858.77     4857058.12      
65.31 7407850.12     4857047.58      
65.32 7407858.19     4857009.10      
65.33 7407865.05     4857010.54      
65.34 7407857.71     4857047.23 

 
66.1 7407868.91     4856915.60      
66.2 7407849.25     4856863.33      
66.3 7407845.10     4856854.69      
66.4 7407841.39     4856843.20      
66.5 7407841.66     4856839.91      
66.6 7407845.55     4856829.73      

66.7 7407854.52     4856779.92      
66.8 7407819.93     4856768.95     
66.9 7407808.42     4856700.36      
66.10 7407794.16     4856671.85      
66.11 7407787.79     4856655.41      
66.12 7407796.98     4856648.62      
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66.13 7407784.19     4856625.60      
66.14 7407781.45     4856602.00      
66.15 7407762.80     4856601.75      
66.16 7407762.66     4856611.70      
66.17 7407757.72     4856611.64      
66.18 7407757.40     4856634.97      
66.19 7407757.67     4856647.54 
66.20 7407781.79     4856696.09      
66.21 7407787.46     4856710.29      
66.22 7407785.82     4856735.02      
66.23 7407787.21     4856740.07      
66.24 7407793.94     4856750.29      
66.25 7407798.14     4856759.41      

66.26 7407799.45     4856769.36      
66.27 7407799.23     4856780.27      
66.28 7407794.00     4856796.62      
66.29 7407785.57     4856813.71      
66.30 7407779.16     4856837.92      
66.31 7407781.18     4856846.57      
66.32 7407793.49     4856868.10      
66.33 7407805.46     4856874.37      
66.34 7407830.20     4856882.99      
66.35 7407832.00     4856881.97      
66.36 7407846.40     4856899.02      
66.37 7407863.30     4856917.69    

 
67.1 7408141.80     4856736.09     
67.2 7408113.43     4856730.33      
67.3 7408098.97     4856661.49      
67.4 7408109.73     4856659.21      

67.5 7408104.39     4856634.01      
67.6 7408105.17     4856591.80      
67.7 7408143.54     4856583.67  

 
69.1 7407791.92     4857597.15     
69.2 7407802.24     4857574.06      
69.3 7407766.97     4857539.54      
69.4 7407745.96     4857521.32      
69.5 7407737.03     4857522.85      
69.6 7407739.54     4857536.95      
69.7 7407773.46     4857568.15      
69.8 7407776.00     4857591.07      
69.9 7407793.12     4857554.59      
69.10 7407798.27     4857549.33      
69.11 7407801.75     4857530.40      
69.12 7407812.89     4857528.65      
69.13 7407832.12     4857516.15      
69.14 7407845.20     4857494.86      
69.15 7407848.56     4857486.40      
69.16 7407851.58     4857473.18      
69.17 7407853.34     4857461.52      
69.18 7407856.89     4857444.87      
69.19 7407859.18     4857429.82      
69.20 7407860.07     4857425.31   
69.21 7407744.97     4857402.68      
69.22 7407749.18     4857434.62      

69.23 7407757.47     4857436.78      
69.24 7407764.26     4857472.22      
69.25 7407758.79     4857482.12      
69.26 7407763.57     4857516.61      
69.27 7407759.72     4857508.65      
69.28 7407754.07     4857492.79      
69.29 7407743.99     4857494.90      
69.30 7407743.97     4857510.77      
69.31 7407761.31     4857525.72      
69.32 7407773.33     4857535.22    
69.33 7407740.98     4857512.26      
69.34 7407735.68     4857512.41      
69.35 7407730.23     4857488.56      
69.36 7407740.38     4857488.27      
69.37 7407743.95     4857480.95      
69.38 7407753.67     4857479.29      
69.39 7407756.41     4857474.33      
69.40 7407752.67     4857454.75      
69.41 7407750.01     4857443.57      
69.42 7407744.12     4857437.67      
69.43 7407740.56     4857437.81      
69.44 7407739.28     4857438.49  

 
70.1 7407802.05     4857793.15      
70.2 7407797.65     4857789.38      
70.3 7407793.81     4857785.18      
70.4 7407786.61     4857778.14      
70.5 7407779.85     4857770.81      
70.6 7407754.45     4857741.64      
70.7 7407736.63     4857720.89      
70.8 7407731.14     4857713.78      
70.9 7407651.27     4857656.65     
70.10 7407637.47     4857655.16      
70.11 7407630.54     4857652.40      
70.12 7407625.27     4857647.14      
70.13 7407616.32     4857633.50      
70.14 7407595.37     4857601.76      
70.15 7407574.03     4857616.44      

70.16 7407549.45     4857649.01      
70.17 7407542.23     4857662.71      
70.18 7407547.20     4857667.15      
70.19 7407602.60     4857706.01  
70.20 7407621.71     4857713.72     
70.21 7407646.79     4857717.96      
70.22 7407682.39     4857719.92      
70.23 7407694.84     4857724.77      
70.24 7407712.29     4857735.89      
70.25 7407754.42     4857774.05      
70.26 7407771.38     4857787.02      
70.27 7407792.34     4857803.22      
70.28 7407801.44     4857809.15      
70.29 7407805.60     4857811.10      
 

  
71.1 7407568.44     4857616.30     
71.2 7407577.38     4857604.80      
71.3 7407591.55     4857595.05     
71.4 7407590.64     4857593.79      
71.5 7407582.24     4857582.59      

71.6 7407578.19     4857578.44      
71.7 7407569.04     4857571.16      
71.8 7407557.71     4857566.63      
71.9 7407519.64     4857566.01      
71.10 7407458.28     4857604.71      
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71.11 7407475.05     4857620.05      71.12 7407533.76     4857660.59  
 
72.1 7406165.49     4857933.29      
72.2 7406191.93     4857900.77      
72.3 7406214.85     4857860.56      
72.4 7406234.27     4857837.89      
72.5 7406211.75     4857822.03     
72.6 7406178.83     4857852.17      

72.7 7406167.26     4857863.99      
72.8 7406166.80     4857863.68      
72.9 7406154.25     4857882.59      
72.10 7406161.15     4857901.95      
72.11 7406156.74     4857926.51   

 
73.1 7405955.22     4858176.03      
73.2 7405962.63     4858179.11      
73.3 7405966.52     4858169.76      
73.4 7405978.00     4858137.95      
73.5 7405981.60     4858129.24      
73.6 7405985.98     4858120.89      
73.7 7405990.58     4858113.02      
73.8 7406000.23     4858094.46      
73.9 7406010.86     4858069.63     
73.10 7406022.29     4858048.78      
73.11 7406028.19     4858039.69      
73.12 7406035.37     4858031.57      
73.13 7406038.80     4858028.22      
73.14 7406042.23     4858024.87      
73.15 7406049.47     4858019.19      
73.16 7406057.75     4858015.16      
73.17 7406062.08     4858013.59      
73.18 7406066.42     4858012.03      
73.19 7406070.08     4858010.89      
73.20 7406073.83     4858010.08  
73.21 7406076.99     4858009.54      
73.22 7406080.16     4858009.00      
73.23 7406085.66     4858008.35      
73.24 7406102.29     4858007.78      
73.25 7406111.13     4858004.24      
73.26 7406154.19     4857939.59      
73.27 7406144.65     4857932.73      
73.28 7406150.12     4857899.53      
73.29 7406141.04     4857874.03      
73.30 7406210.06     4857801.76      

73.31 7406232.99     4857819.28      
73.32 7406245.96     4857819.16      
73.33 7406255.61     4857811.51      
73.34 7406274.07     4857799.76      
73.35 7406294.56     4857792.10      
73.36 7406313.88     4857787.09      
73.37 7406322.06     4857781.66      
73.38 7406314.51     4857772.72      
73.39 7406293.75     4857770.62      
73.40 7406288.45     4857769.57 
73.41 7406283.43     4857767.55      
73.42 7406270.36     4857760.75      
73.43 7406264.29     4857758.68      
73.44 7406257.87     4857758.50      
73.45 7406247.54     4857759.78      
73.46 7406244.38     4857760.41      
73.47 7406241.36     4857761.51      
73.48 7406224.66     4857769.04      
73.49 7406199.01     4857788.30      
73.50 7406168.45     4857817.54      
73.51 7406142.49     4857840.53      
73.52 7406149.03     4857847.18      
73.53 7406114.85     4857887.53      
73.54 7406123.01     4857913.55      
73.55 7406069.06     4857994.54      
73.56 7406057.00     4857987.87      
73.57 7406042.57     4858009.54      
73.58 7406025.27     4857998.13      
73.59 7405973.29     4858092.86      
73.60 7405956.24     4858152.91     

 
74.1 7405980.45     4858318.24      
74.2 7405982.07     4858292.38      
74.3 7405971.08     4858249.79      
74.4 7405970.38     4858242.13      
74.5 7405972.13     4858234.64      
74.6 7405989.49     4858188.71      
74.7 7406006.11     4858171.59      
74.8 7406011.81     4858135.11      
74.9 7406016.86     4858123.64      
74.10 7406033.49     4858101.52      
74.11 7406043.75     4858088.42      
74.12 7406060.87     4858064.56      
74.13 7406079.71     4858037.82      
74.14 7406083.14     4858033.23      
74.15 7406086.81     4858028.83      
74.16 7406093.77     4858020.95      
74.17 7406088.19     4858015.62 
74.18 7406081.42     4858016.39      
74.19 7406071.99     4858017.92      

74.20 7406060.33     4858022.13     
74.21 7406053.49     4858025.46      
74.22 7406047.50     4858030.16      
74.23 7406040.64     4858036.85      
74.24 7406034.20     4858044.14      
74.25 7406028.90     4858052.30      
74.26 7406017.66     4858072.78      
74.27 7406002.49     4858107.51      
74.28 7405992.45     4858124.68      
74.29 7405988.39     4858132.42      
74.30 7405985.05     4858140.50 
74.31 7405973.53     4858172.43      
74.32 7405964.16     4858194.96      
74.33 7405962.09     4858200.41      
74.34 7405960.35     4858205.97      
74.35 7405953.01     4858232.27      
74.36 7405953.40     4858274.33      
74.37 7405958.93     4858311.62      
74.38 7405964.76     4858317.34                

 
75.1   7406038.68     4858128.73      
75.2 7406054.65     4858103.86      

75.3 7406110.96     4858030.21      
75.4 7406101.83     4858023.23      
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75.5 7406046.67     4858097.62      
75.6 7406036.31     4858111.51     
75.7 7406019.85     4858137.54      

75.8 7406019.09     4858142.36      
75.9 7406027.01     4858147.33                     

 
76.1 7405995.87     4858283.70      
76.2 7405996.75     4858261.20     
76.3 7406001.46     4858249.74      
76.4 7406018.53     4858187.76      
76.5 7406008.06     4858183.47      
76.6 7405998.92     4858192.97      
76.7 7405997.16     4858194.96      
76.8 7405995.58     4858197.10      

76.9 7405990.67     4858209.44      
76.10 7405989.64     4858215.72      
76.11 7405988.42     4858220.53      
76.12 7405986.40     4858225.06      
76.13 7405979.12     4858240.16      
76.14 7405978.13     4858245.33      
76.15 7405988.51     4858285.53  

 
77.1 7406051.48     4858328.21      
77.2 7406064.35     4858292.72      
77.3 7406070.60     4858273.53      
77.4 7406077.04     4858244.27      
77.5 7406080.10     4858230.66     
77.6 7406103.45     4858190.62      
77.7 7406101.11     4858185.66      
77.8 7406105.04     4858180.28      
77.9 7406105.15     4858176.04      
77.10 7406104.76     4858171.82      
77.11 7406102.89     4858159.29      
77.12 7406102.56     4858153.13      
77.13 7406103.34     4858147.01      
77.14 7406106.15     4858137.98      
77.15 7406117.35     4858103.45      
77.16 7406122.22     4858090.66      
77.17 7406135.19     4858055.37      
77.18 7406137.17     4858049.70      
77.19 7406140.13     4858042.56      
77.20 7406144.09     4858035.92            
77.21 7406165.05     4858005.91      
77.22 7406169.97     4857997.47      
77.23 7406172.22     4857988.47      
77.24 7406173.54     4857979.90      

77.25 7406173.26     4857971.22      
77.26 7406164.72     4857963.15      
77.27 7406148.70     4857984.18      
77.28 7406137.80     4858008.27      
77.29 7406134.59     4858024.16      
77.30 7406098.24     4858085.96      
77.31 7406050.82     4858148.41      
77.32 7406043.83     4858169.96      
77.33 7406067.50     4858174.25      
77.34 7406092.01     4858174.94     
77.35 7406091.89     4858179.13          
77.36 7406094.46     4858184.91      
77.37 7406073.82     4858179.43      
77.38 7406067.36     4858179.25      
77.39 7406059.68     4858179.03     
77.40 7406045.22     4858175.46      
77.41 7406030.73     4858220.12      
77.42 7406023.42     4858261.29      
77.43 7406022.83     4858265.92     
77.44 7406022.71     4858270.58     
77.45 7406023.15     4858288.85      
77.46 7406023.67     4858293.11      
77.47 7406025.03     4858297.18      
77.48 7406037.68     4858325.56 

 
78.1 7405982.35     4858556.44      
78.2 7406001.65     4858554.18      
78.3 7406005.94     4858551.92      
78.4 7406007.37     4858547.28      
78.5 7406006.93     4858533.79      
78.6 7405994.48     4858534.19      
78.7 7405983.57     4858547.37      
78.8 7405975.88     4858498.50      
78.9 7405976.55     4858492.77      
78.10 7405957.37     4858490.51      
78.11 7405956.24     4858500.15                
78.12 7405954.95     4858467.16      

78.13 7406015.86     4858470.03      
78.14 7406029.09     4858391.85      
78.15 7405961.33     4858388.75     
78.16 7405947.25     4858387.97      
78.17 7405948.14     4858370.95     
78.18 7405936.16     4858370.37      
78.19 7405935.32     4858386.39      
78.20 7405952.45     4858382.27      
78.21 7405979.56     4858383.58      
78.22 7405981.03     4858351.61      
78.23 7405955.64     4858348.36         

 
 
 
 
 


