
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLXIII      27. децембар 2017. године     Број 46/17 

 

217. На основу члана 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11), Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 27.12.2017.године, доноси  

 

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1. Потврђуje се мандат одборници Скупштине града Ужица: 

- Катарини Мићуновић, са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ, СЛОЖНО 

УЖИЧКИ! 

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 06-73 /17, 27.12.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

218. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17 –пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, управљање путева ''Ужице 

развој'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број07-675/2од11.12.2017.године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-218/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

219. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67.став1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком 
број09-01/13-17од01.12.2017.године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-209/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

220. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67.став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  
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РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Водовод'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком 

број 01-3/13-6 од 01.12.2017.године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-214/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 
221. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67.став 1. тачка 

30a. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13 –пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број 1114-2 од 30.11.2017. године 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-207/16, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 
 

222. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио 

Одлуком број 01-107/4-2017 од 01.12.2017.године. 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-211/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 
223. На основу члана 61.Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број 01-107/5-2017 од 01.12.2017.године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-211/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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224. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком 
број 705 од 30.11.2017. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-217/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

225. На основу члана 61.Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
27.12.2017. године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио 

Одлуком број 705/1 од 30.11.2017.године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-217/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

226. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17 –пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Нискоградња'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио 

Одлуком број 01-9/24-2 од 01.12.2017.године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-220/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 
 

227. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67.став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Стан'' Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 

297/2 од 01.12.2017.године. 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-212/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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228. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 

30а. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

27.12.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2018. годину, који је Управни одбор усвојио Одлукама број 

112/4 од 07.12.2017. године. 
2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-221/17, 27.12.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

229. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014)) и члана 67. тачка 6. Статута града 

Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 25/17), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 27.12.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА 

НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ - ДУБЦИ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци  (у 

даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци је 

Просторни план града Ужица („Сл. града Ужица, број 22/10) и Просторни план општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина 
Башта, број 10/12 и 9/16), који су утврдили критеријуме и смернице за уређење просторних целина. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица и део територије општине Бајина Башта, у укупној 

површини од око 20 ха. 

План обухвата део територије града Ужица у катастарској општини Стапари, површине око 7ха и део територије општине 

Бајина Башта у катастарској општини Заглавак, површине 13ха. 

Ближи опис граница Плана биће дат у нацрту Плана. 

Саставни део ове Одлуке је и графички прилог одабране варијанте изградње тунела. 

 

Члан 3. 

 Циљ израде Плана је стварање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора, решавање 

имовинскоправних односа, утврђивање граница између јавног и осталог земљишта и стварање урбанистичко-правних основа за израду 
техничке документације за уређење и грађење свих предвиђених садржаја на овој територији. 

  

Члан 4. 

Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 

Правила уређења садрже нарочито:целине и зоне одрђење планским документом, урбанистичке и друге услове за уређење и 

изградњу површина и објекта и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, опште и посебне услове и мере заштите живота и здравља 
људи и заштите од пожара, елементарних непогода и друге елементе значајне за спровођење планског документа. 

Правила грађења садрже нарочито:Врсту и намену објеката који се могу градити под условима утврђеним планским 

документом, услове за формирање грађевинске парцеле и друге елементе значајне за спровођење планског документа. 

Графички део садржи: Планиране намене, регулацију и нивелацију, инфраструктурне системе, план парцелације са 

аналитичко геодетским елементима за обележавање.    

Члан 5. 

Носиоци израде Плана су Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове града Ужица и Општинска 

управа Бајина Башта ( у даљем тексту: носиоци израде). 

Израда плана поверена је Институту за путеве а.д. Београд. 

Рок за израду Плана је 299 (двестадеведесетдевет) календарских дана од дана увођења обрађивача Плана у посао сходно 

закљученом уговору. 
Члан 6. 

Носиоци израде Плана, након доношења ове Одлуке и израде концептуалних планских решења организују рани јавни увид у 

складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници града Ужица и општине Бајина Башта и траје 15 дана од дана 

објављивања. 

Рани јавни увид ће се истовремено обавити и у граду Ужицу и општини Бајина Башта. 
Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и 

изградњи, План детаљне регулације се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима 

јавног информисања. 
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Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 

Јавни увид ће се истовремено обавити и у граду Ужицу и општини Бајина Башта. 

О излагању Плана на јавни увид старају се носиоци израде. 

Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, носиоци израде достављају 

Скупштини града Ужица и Скупштини општине Бајина Башта нацрт Плана ради доношења истог. 
 

Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета града Ужица и општине Бајина Башта. 
 

Члан 8. 

План ће се израдити у 8 (осам) примерка оригинала у аналогном облику и 7 (седам) у дигиталном облику.  
 

Члан 9. 

За потребе израде Плана приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно обављеног 

поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 

88/2010). 

Члан 10. 

Ова Одлука ће се примењивати након усвајања од стране Скупштине града Ужица и Скупштине општине Бајина Башта. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' и „Службеном листу општине 

Бајина Башта“. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 350-60/2017, 27.12.2017.године 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                      Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

230. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014)) и члана 67. тачка 6. Статута града 

Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 25/17), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 27.12.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за улицу Страхињића бана у Ужицу, у даљем тексту: План.  

 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица у површини од око 7.059м2. 

Прелиминарном границом Плана обухваћене су  целе кат. парцеле број  8440, 12084,8439 , 8412, 8411, 8415, 8409, 8408,12063, 

5137/1, 5137/2, 5137/3, 5137/4, 5137/5 и део кат. парцела број 12062/1, 12064/1, 5846/1 и 5136/1,  све КО Ужице. 

Граница Плана  је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и 

верификације нацрта Плана. 

 
Члан 3. 

Плански основ за израду Плана је План генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза  (''Сл.лист Града Ужица'', број 

9/15 и 21/2015- исправка) 

 

Члан 4. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за: 
- изградњу градске саобраћајнице - улице Страхињића бана и спровођење поступка експропијације земљишта; 

- заштита јавног интереса; 

- унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем; 

- стварање услова за израду урбанистичко-техничких докумената и издавање информације о локацији и локацијских услова. 

 

Члан 5. 

Финансирање израде Плана обезбедиће се у буџету града Ужица. 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, а обрађивач је  

ЈП „Ужице развој“ Ужице. 

Рок за израду нацрта Плана износи  120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским 

синмањима.Планско решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану овереним од стране овлашћеног геодестског бироа. 
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Члан 7. 

  Забрањује се до усвајања Плана, градња нових објеката, односно извођење радова којима се мења стање у простору у 

границама Плана. 

Члан 8. 

Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке и израде основних концептуалних планских решења организује рани 
јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима 

јавног информисања и у електронском облику на интернет страници Града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања. 

Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и 

изградњи, План детаљне регулације се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима 

јавног информисања. 

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 

 

Члан 9. 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно 

обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 

135/2004 и 88/2010). 

Члан 10. 

План детаљне регулације за улицу Страхињића бана у Ужицу израдиће се у 4 (четири) истоветна примерка у штампаном 

(аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику. 

 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 350-66/2017  27.12.2017.године 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

231. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014)) и члана 67. тачка 6. Статута града 
Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 25/17), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 27.12.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВОЈНО“ 

ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ „БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА“ У СЕВОЈНУ 
 

Члан 1. 

Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације „Севојно“ („Сл. лист града Ужица“ број 5-4/12) за део локације 

„Бојовића воденица“ у Севојну, у даљем тексту: План.  
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица, односно градске општине Севојно  у површини од 

око 30 aри. 

Прелиминарном границом Плана обухваћене су  целе кат. парцеле број  4635/1, 4635/5, 4635/10, 4635/11, 4635/13, 

4635/14,4635/15, 4634/2, 4634/5, 4634/6, 4634/7, 4634/8, 4642/7 и део кат. парцеле број 4642/1(река Ђетиња), све КО Севојно. 

Граница Плана  је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и 
верификације нацрта Плана. 

Члан 3. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за: 

- сврсисходно и интензивно коришћење земљишта, примерено локалитету на потезу између пута и реке; 

- стварање услова за реконструкцију и евентуалну доградњу са прецизирањем урбанистичких параметара; 

- стварање услова заиздавање неопходних дозвола; 

- усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације; 

- заштита јавног интереса; 

- унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем. 

 

Члан 4. 
Финансирање израде Плана обезбедиће инвеститор Предузеће  „НЕБОС“ доо Севојно, ул. Првомајска бб. 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, а обрађивач је 

„Еко урбо план“ доо Ужице. 

Рок за израду нацрта Плана износи  90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 
За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским 

синмањима.Планско решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану овереним од стране овлашћеног геодестског бироа. 
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Члан 6. 

Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и 

изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на 

интернет страници Града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања. 

Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и 
изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима јавног 

информисања. 

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 

О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 

 

Члан 7. 
За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, сходно Закону о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 

 

Члан 8. 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Севојно“ на локацији „Бојовића воденица“ у Севојну израдиће се у 4 (четири) 

истоветна примерка у штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 350-63/2017  27.12.2017.године 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

232. На основу члана 71,73. и 89. Статута града Ужица ( '' Службени лист града Ужице'' број 25/17-пречишћен текст) 

Скупштина града Ужица на седници одржаној 27.12.2017.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 

I Александра Стојановић разрешава се дужности члана Корисничког Савета јавних служби због престанка мандата 

одборника. 

II Неда Богдановић бира се за члана  Корисничког Савета јавних служби. 

III Мадат члана Савета  траје  до истека мандата Скупштине. 

IV Ово решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број :06-73/17, 27.12.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

233. На основу члана 71, 73 и 83. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17-печишћен текст) 

Скупштина града Ужица на седници одржаној 27.12.2017.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈE ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 
 

 Ι У Одлуци о избору Комисије  за представке и притужбе  I број 06-39/2016 од 31.08.2016. године  Вишња Станојевић 

разрешава се дужности члана због престанка мандата одборника, а Небојша Ђурић именује се за члана Комисије.  

 ΙΙ Мандат члана  Комисије траје до истека мандата Скупштине. 

 III Ову Oдлуку објавити у Службеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Ι број 06-73/2017, 27.12.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Бранислав Митровић, с.р. 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} - 
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