На основу члана 97. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС", број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 67. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (''Службени лист града
Ужица'' број 4/15) а у вези Захтева Српске Православне црквене општине Ужичке I број
434-19/18 од 13. јуна 2018.године, Скупштина града Ужица, на седници одржаној _______
2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о умањењу доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу новог
Православног храма у Крчагову

I Умањује се допринос за уређивање грађевинског земљишта, инвеститору Српској
Православној црквеној општини Ужичкој, за изградњу новог храма на катастарској
парцели бр. 3820/17 КО Ужице, у висини од 99,99%.
II Одлука се доставља инвеститору и Градској управи за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове ради даљег поступања.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Чланом 97. Закона о планирању и изградњи прописано је да Скупштина јединице
локалне самоуправе општим актом утврђује зоне и врсте намена објекта, износе
коефицијената зоне и коефицијената намене, критеријуме, износ и поступак умањивања
доприноса за уређивање грађевинског земљишта посебна умањења износа доприноса за
недостајућу инфраструктуру као и услове и начин обрачуна умањења и друге погодности
за инвеститоре, метод валоризације у случају плаћања у ратама као и друга питања од
значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са
овим законом.
Чланом 14. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
прописано је да се за изградњу објеката за обављање делатности која је од посебног
значаја за привредни развој града Ужица, као и објекте традиционалних верских заједница,
допринос за уређивање грађевинског земљишта може се умањити до 99,99%. Истим
чланом је прописано и да одлуку о висини умањења доноси Скупштина града Ужица по
захтеву инвеститора.

Инвеститор изградње новог храма у Крчагову је Српска Православна црквена
општина Ужичка која је упутила Скупштини Захтев I број 434-19/18 од 13. јуна
2018.године, којим се инвеститор обраћа Скупштини да га у складу са могућностима
ослободи таксе комуналног опремања.
Имајући у виду да је инвеститор нагласио да су за изградњу храма потребна
средства као и да постоји потреба за изградњом оваквог храма у Граду обзиром да су
постојећа два православна објекта премала да приме све вернике у граду Ужицу, Градско
веће на седници одржаној 14.06.2018. године је предложило да се доприноси за
уређивање грађевинског земљишта умање у максималном износу, односно 99,99%.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 434-19/18
Датум: _____ 2018.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
____________________________
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IIpeAMer: Mo",r6a UpKBeHe OnulTuHe vxllql(e. 3a yMa6el6e loflpllsoca 3a
vDefirlsarre rDa[eg[ucrcor :eMJEulura ga rlsrDaarr,v rlose flDrae IloKooaa IlDecgere
Boropoanqe y KpqaroBv sa IIapre,rII 3820/17.

flouroBaHu,

flocre

yxmle je 6rarocnoBeEo

Ilocrojeha 1oa xpaua cy
npeMarri Aa [pfixBare cBe BepHme rpaAa
Beh Ayr nzs roAuua nocroju norpe6a ga ce
ropaau xpaM y YNr,uy rojr-r 6u pacreperuo ABe noMeHyT e uproe u 3a,qoBo,Erro norpe6e
175 ro.(r.rHa

HoBrzM xpaMoM.

yxz(a.

BepHrr(a y EarleM rpaay.

BoxujxM 6narooiroBoM, rlocJre MEoro roArHa ucnyur ce BpeMe r.i focfloa yqt Er] Aa ce y
3anoqHe xpana rne he ce cnyxrrm CBera Jlrrr)lr[ja r{ BepE ocBeuraBara Ha craBy
rrMeEa Eoxxjer. Enaroc,loBoM Enuc(ona Xra.r(or focnoArHa JycrrrEa u Benra(e rroAprrrrc u
noknota ,Iot<aquje rz 3eMJEurrrra fpa,qa yxrr4a y rc r:r,ll, 2017. o6e36eDero je 3eMJErrmre y
Kpvarony.

yxltUy

Aa 6ll rr3rpaArrnri HoBr.i xpaM HeolxolHa cy HaM cpe,ucrBa, :a ua6a.ery rpaleaurcror
umepujaaa u usrolerae pa,4oBa. y3 Bnaroc"loB Box[j, , MonnrBe focnoAy 3a cBe oHe Koj0 cy
aaJrx cBoj roflpr{Hoc.qa ce o6*6eAu 3eN,u6rilrre, npojer€r, no3!1Bzwo Bac, aa HacraB[Mo oBo

6ororo,qno

ae.no.

Vuarerreru .(oflpnEoca 3a ypeDuBarBe rpabeBnEckor 3eMJLrrrrra, nyEo 6rr IlaM
3IIAqI'JIO,

hr

4e6,

rry ipxse Iloxpora Ilpecnere
DeBrBcKor o,q6opa
qe y I(pqaroBy, UBa[ Aectruh npmojep€j-crp.

