
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На основу члана 16. Закона о уређењу простора и изградњи објеката (''Сл. лист ЦГ'', бр. 

51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13  i 39/13 и 33/14) и члана 59. Статута Општине 

Андријевица (``Службени лист РЦГ`` - општински прописи``, број 21/04 и 42/06 и ''Сл. 

лист ЦГ - општински прописи'', број 2/11 и 21/13),Скупштина општине на сједници 

одржаној 06.03.2017. године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У  

o доношењу једногодишњег програма уређења простора  

Општине Андријевица за 2017. годину 

 

Члан 1.  

 

Овом одлуком доноси се Једногодишњи  програм уређења простора општине Андријевица 

за 2017. годину.  

Члан 2.  

 

Саставни дио ове одлуке чини Једногодишњи програм уређења простора општине 

Андријевица за  2017 годину.  

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу ЦГ – 

општински прописи`` 

 

 

 

Број :030-14-2017-021/9 

Андријевица,06.03.2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

 

ПРЕДСЈЕДНИК, 

Добрашин Лалевић ,с.р. 

 

 

ЈЕДНОГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА ЗА  2017. ГОДИНУ 
 

Скупштина локалне самоуправе доноси једногодишњи програм уређења простора (у 

даљем тексту: Програм). 

Програм садржи: предлог за израду планских докумената; мјере од значаја за израду и 

доношење планских докумената; мјере за спровођење планских докумената , а нарочито 

мјере за уређење грађевинског земљишта; динамику реализације планских докумената; 

изворе финансирања и др.процјену потребе израде нових, односно измјене и допуне 

постојећих планских докумената.  



Програмом се утврђује динамика уређења простора, извори финансирања, рокови 

уређења, оперативне мјере за спровођење планског документа, а нарочито мјере за 

комунално опремање грађевинског земљишта, као и друге мјере за спровођење политике 

уређења простора.  

 

А)  ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У овом периоду приступиће се следећим активностима у вези планске документације: 

 

1. ИЗРАДА НОВИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

1.1. Израда локалне студије локације за мале хидроелектране на свим водотоцима 

1.2. Израда ДУП-а ,, Централна зона,, 

 

2. ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ПЛАНОВА 
3.  

У овом периоду започеће се и следећа активност: 

 

3.1. Израда локалне студије локације за мале хидроелектране 

3.2. Израда ДУП-а ,, Централна зона,, 

 

4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Финансијска средства за израду планских докумената и припремних послова на изради и 

доношењу истих ће се обезбиједити.  

 

4.1. Из буџета општине Андријевица ............................................................. 60.000,00 € 

 

                                                   Укупно: ...........................................................60.000,00 €  
 

5. МЈЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 
 

Спровођење планских докумената по њиховој изради зависиће од финансијских 

могућности Општине и заинтересованих корисника простора како у погледу изградње 

нових објеката тако и у погледу комуналног опремања грађевинског земљишта.  

 

Б) УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Уређивањем грађевинског земљишта сматра се опремање земљишта на начин који 

омогућава имплементацију планског документа.  

Уређивање грађевинског земљишта обухвата припрему грађевинског земљишта за 

комунално опремање. Припрема грађевинског земљишта за комунално опремање 

обухвата: рјешавање имовинско-правних односа, израду планске, техничке и друге 

документације; предузимање мјера заштите споменика културе и заштите споменика 

природе који би могли бити угрожени радовима на припреми земљишта; рушење 

постојећих објеката и уређаја и уклањање материјала, као и премјештање постојећих 



надземних и подземних инсталација,као и предузимање мјера за заштиту постојеће 

инфраструктуре која би могла бити угрожена радовима на припреми земљишта. 

Комунално опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката и уређаја 

комуналне инфраструктуре, а нарочито: комуналних објеката и инсталација до прикључка 

на урбанистичку парцелу: путева и улица у насељу, мостова, пјешачких пролаза, 

плочника, тргова, скверова и јавних паркиралишта у насељу; зелених површина у насељу, 

блоковског зеленила, терена за рекреацију, дјечијих игралишта, паркова, пјешачких стаза 

и травњака, јавних градских комуналних објеката и гробља; депонија и објеката за 

прераду и уништавање отпадних материјала; прикључака комуналних инсталација чија 

функција може бити од значаја у условима настанка ванредне ситуације, елементарних 

непогода или ради заштите државе.  

 

Накнаду за уређење плаћа власник грађевинског земљишта, које је планским документом 

намијењено за грађење и коришћење објекта.  

 

У овој години планирана је реализација једног броја пројеката и програма који су у 

функцији унапређења комуналне инфраструктуре на подручју општине Андријевица, а 

предвиђена средства за ове  намјене су: 

 

- учешће у пројектима ЕУ ............................................................................... 15.000,00 € 

 

1. Наставак Пројекта санација фасада стамбених зграда 

и поправка дотрајалих кровова................................................................  80.000,00 € 

- Реконструкција зграде старе болнице – Дирекција ..................................  50.000,00е 

 

- Учешће Буџета Општине  ...................................................................................30.000,00 € 

 

2. Текуће одржавање путева у зимском и љетњем периоду 

по програму .................................................................................................... 95.000,00 € 

 

- Учешће Буџета Општине ....................................................................................95.000,00 € 

 

3. Одржавање чистоће и зелених површина по програму ........................72.000,00 € 

 

- Учешће Буџета Општине ....................................................................................72.000,00 € 

 

4. Уређење градског трга (наставак извођења радова)...........................130.000,00 € 
- Наставак уређења грацког трга-улице и тротоари-Дирекција ................... 60.000,0е 

 

- Учешће Буџета Општине ...............................................................................20.000,00 € 

 

- Изградња дјечијег игралишта-Дирекција ...................................................  50.000,00е 

 

 

5. Реконструкција каптаже градског водовода ,,Кркори,,  

као и хлоринаторске станице......................................................................180.000,00€ 



 

      -     Учешће Буџета Општине...............................................................................180.000,00 € 

 

6. Реконструкција градског водовода,,Кркори,, 

 и изградња мини ХЕ на истом .............................................................. 1100.000,00€ 

 

      -     Донације.........................................................................................................180.000,00 € 

 

      -     Учешће Буџета Општине.............................................................................300.000,00€ 

      -     Дирекција јавних радова ............................................................................ 620.000,00е       

      

7. Kuća voća ......................................................................................................400.000,00€ 

 

-  учешће Министарства пољопривреде ............................................................400.000,00 € 

8. Изградња трансвер станице ...................................................................... 250.000,00е 
 

9. Реконструкција касарне ,,Јошаница,, ................................................     95.272,60€ 

        -    ЕУ ...............................................................................................................   95.272,60€    

 

 

                                                                 Свега .......................................   2 477.272,6 € 

 

 

 
                 


