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

Ужица, на седници одржаној 07.06.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ– ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“  
 

Члан1. 

У Одлуци о приступању изради Плана генералне регулације „Ужице - централни део“  („Сл. лист града Ужица“ број 19/2009) 
у даљем тексту: Одлука, после члана 1. додаје се нови члан 1а. који  гласи: 

 

„Члан 1а. 

Израда Плана генералне регулације „Ужице - централни део  спроводи се фазно“.  

 
Члан 2. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 

I број 350-24/2018, 07.06.2018.године 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

97. 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 07.06.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЈЕЛОВОГОРСКУ УЛИЦУ  У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

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

Члан 2. 

Прелиминарном границом Плана обухваћене су  целе кат. парцеле  број  57/3, 60/2, 61, 62, 12058- улица Јеловогорска, 64, 65, 

2444/7, 2444/8,  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 Генерални урбанистички  план града Ужица до 2020.године (''Сл.лист Града Ужица'', број 

14/11). 
Члан 4. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за уређење простора у оквиру планског подручја – измена трасе 

Јелоговорске улице. 

Члан 5. 

Финансирање израде Плана обезбедиће  „Master food“ доо  Ужице. 

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  
 

Члан 7. 

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 8. 

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). 
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Члан 9. 

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

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

 
Члан 10. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 

I број 350-29/2018, 07.06.2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

  

 

 

98. 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 07.06.2018. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, у даљем тексту: План.  

 

Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица  у површини од око 56ha. 

Планом је обухваћено подручје  леве и  десне обале  реке Ђетиње, чијим су  границе дефинисане  парцелама    на којима се 

налази споменик културе - Стара хидроцентрала  „Под градом“ на Ђетињи, пaлисадно пoдграђе као део културног предела, споменик 
културе Средњовековни град, заштићена околина утврђења као културни предео са тунелима, споменик културе – електрична 

централа у Турици , Читакова стена као део заштићене околине са тунелима,   све катастарске парцеле у оквиру топографског подручја 

брда Велико и Мало Забучје и Биоктош, укључујући све примарне и секундарне стазе, путеве и железничке колосеке који се налазе у 

предметном простору.  

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 Генерални урбанистички  план града Ужица до 2020.године (''Сл.лист Града Ужица'', број 

14/11). 

Члан 4. 

Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана,  
заштита јавног интереса, стварање услова за израду урбанистичко-техничких докумената и издавање информације о локацији и 

локацијских услова, унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем. 

 

Члан 5. 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица. 

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 

снимањима.Планско решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану  

 
Члан 7. 

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 8. 

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 135/2004и 

88/2010). 

Члан 9. 

План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу израдиће се у 4 (четири) истоветна примерка у штампаном (аналогном) и два 

(2) истоветна примерка у дигиталном облику. 
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Т Е КС Т УАЛНИ  ДЕО  

 
1. Правни и плански основ 

Правни и плански основ за израду ПДР за Јеловогорску улицу у Ужицу садржан је у: 

 Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 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) 

 Правилнику о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015) 

 Генералном урбанистичком плану града Ужица до 2020.г. („Сл.лист Града Ужица“, број 14/11) 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл.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 129/07 и 83/2014) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица ("Сл.лист града 
Ужица", број 25/17), на предлог Градског већа града Ужица, а по претходно прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 07.06.2018.г., донела је Одлуку о 
изради плана детаљне регулације за Јеловогорску улицу у Ужицу (Сл.лист града Ужица", број 26/18) (у 
даљем тексту: План). 

Према Одлуци о изради Плана Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план се 
неће израђивати. 
 

2. Опис границе обухвата плана 

Предузеће „Master food“ покренуло је иницијативу за израду планског документа ради измештања дела 
трасе Јеловогорске улице у циљу санације клизишта, те је на предлог Градског већа Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 07.06.2018.г., донела је Одлуку о изради плана детаљне регулације за 
Јеловогорску улицу у Ужицу. 
Прелиминарном границом Плана обухваћен за простор катастарских парцела број 57/3, 60/2, 61, 62, 64, 
65, 12058 – улица Јеловогорска, све к.о. Ужице и 2444/7 и 2444/8 к.о.Буар, површине од око 1ha 47а. 

Табела бр.1. – Парцеле у обухвату Плана 

Кат. општина Бр. парцеле Површина 
Укупно 
кат.општина 

Површина Плана 

Ужице 57/3 01а 61m2 

01ha 32а 47m2 

1ha 46а 85m2 

Ужице 
60/2 03а 43m2 

Ужице 
61 63m2 

Ужице 
62 12а 59m2 

Ужице 
64 58m2 

Ужице 
65 39а 48m2 

Ужице 
12058 74а 15m2 

Буар 2444/7 
09а 79m2 

14а 38 m 2 
Буар 2444/8 

04а 59m2 

Коначна граница Плана ће се утврдити и дефинисати приликом израде и верификације нацрта Плана. 
У поступку израде Плана потребно је извршити исправку грешке из Одлуке, која се односи на називе 
катастарских општина. 
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Граница Плана према Одлуци дата у графичком прилогу број 1 –Катастарско-топграфска подлога са 
границом плана. 
 

3. Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. Године  

Подручје обухваћено Планом налази се у оквиру Генералног урбанистичког плана града Ужица до 
2020.године ("Сл. лист града Ужица", број 14/11). 
ГУП-ом града Ужица до 2020.године, као планом вишег реда, прописано је: 
" До доношења планова генералне регулације, спровођење ГУП-а ће се вршити: 

 кроз израду планова детаљне регулације на основу ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА ГУП-а. Израда планова детаљне регулације могућа је у свим зонама у којима се 
за то укаже потреба. " 

Планирана улична мрежа на подручју ГУП-а подељена је у две основне групе: 
 Саобраћајнице основне уличне мреже; 
 Саобраћајнице споредне уличне мреже. 
Споредна улична мрежа на подручју ГУП-а категорисана је на : 
 саобраћајнице III реда -  двосмерне улице унутар градских блокова; 
 саобраћајнице IV реда -  једносмерне улице, прилази стамбеним објектима, пролази и сл. 
Јеловогорска улица према ГУП-у је саобраћајница III реда, са планираном минималном ширином 
регулационог појаса од 6м. 

Приликом реконструкције постојеће уличне мреже, која ће бити у саставу планиране уличне мреже 
(планира се у складу са категоризацијом и правилима уређења и правилима грађења), односно, 
приликом израде урбанистичко-техничке документације, треба предвидети следеће: 
 смањење великих и дугих уздужних нагиба дуж деоница, где то дозвољавају услови терена; 
 на местима где је то могуће, предвидети отклањање уских грла изазваних малим радијусима 

хоризонталних кривина, у складу са условима терена и изграђеним грађевинским објектима ; 
 проширење коловоза и тротоара улица, где је то могуће, у складу са условима терена и изграђеним 

грађевинским објектима; 
 потпуну замену коловозне конструкције улице, уколико је иста у лошем стању, а категорисана је као 

саобраћајница првог, или другог реда; 
 код издавања локацијске дозволе за изградњу нових објеката, на местима старих објеката који се 

руше, обавезно је поштовање Планом задатих регулационих и грађевинских линија за дату 
категорију улице. 

Подручје обухваћено ПДР је у Просторној целини Ужице, зона 4 и Генералним урбанистичким планом, 
на грађевинском земљишту, као претежна намена планирано је становање а као пратећа секундарне 
делатности С2, где важе следећа правила. 

ИЗГРАДЊА  И  УРЕЂЕЊЕ  У  ЗОНИ  4  -  Р У Б Н Е   Г Р А Д С К Е   З О Н Е 
 урбанистичке зоне настале проширењем, повезивањем и укрупњавањем простора започете, 

породичне, углавном бесправне градње 
 урбана обнова подручја градске периферије - подизање стандарда подручја и промена слике 

насеља, спроводи се кроз санацију постојећих насеља, уз планирање простора за реализацију 
потребних пратећих садржаја 

 примарни начин коришћења простора у овој зони је породично становање. Остали садржаји на 
просторима у којима је становање претежна намена искључиво су заступљени као пратећи са 
процентуалним учешћем у укупној БГРП до 21%, и то: 

 
- централне функције Ц1 - терцијарне делатности (комерцијални садржаји): трговина, 

финансијско, бакнарско, агенцијско и  управно пословање, занати и  услуге. У овој зони нису 
детерминисани могући садржаји у оквиру централних функција. У случају формирања 
парцеле за изградњу објекта искључиво комерцијалне намене Ц1, минимална површина 
парцеле је 500 m2, на коју се примењују урбанистички параметри прописани за ту подзону; 

- централне функције Ц2 - терцијарне делатности (комерцијални садржаји): трговина, 
угоститељство, финансијско, бакнарско, агенцијско и  управно пословање, ''чисти'' занати 
и услуге. У случају формирања парцеле за изградњу објекта искључиво комерцијалне намене 
Ц1, минимална површина парцеле је 400 m2, на коју се примењују  урбанистички параметри 
прописани за ту подзону; 
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- секундарне делатности С2: грађевинарство, производно занатство, складиштење и 
велепродајни центри. Ове делатности не могу представљати допунску или пратећу 
намену на парцели претежне стамбене намене већ само на нивоу блока, тако што ће се за 
изградњу објекта секундарних делатности формирати посебна грађевинска парцела, 
минималне површине 2000 m2. 

 на просторима где секундарне делатности представљају претежну намену, централни садржаји Ц1 
су заступљени као допунска или пратећа намена, и на нивоу блока и парцеле. Минимална површина 
парцеле за изградњу објеката секундарних делатности је 2000 m2, а у случају формирања посебних 
парцела за изградњу објекте централних садржаја Ц1 предвидети парцелу  минималне површине 
500 m2 

 на планираним површинама са претежном стамбеном наменом, поред планираних допунских и 
претежних намена могу се градити и: објекти јавних функција и служби, блоковско зеленило и 
објекти спорта и рекреације, комунална инфраструктура, саобраћајни објекти (улице, гараже, 
паркинзи) 

 дозвољена је изградња помоћних објеката 
 дозвољена је реконструкција постојеће и градња нове саобраћајне  мреже и осталих 

инфраструктурних система 
 у свим зонама, изузев становања у викенд и зони градског  центра, на парцелама града Ужица 

могуће је градити вишепородичне објекте приступачног становања, у складу са урбанистичким 
параметрима 

 обезбедити минимално прописан број паркинг места према нормативима за одређену  намену 
објеката 

 изградњом паркинг места у оквиру објекта  или у граници грађевинске парцеле 
 
Типови   блокова:  
 

 Б л о к   п о р о д и ч н о г   с т а н о в а њ а: 
 
минимална новоформирана парцела:  

- за слободностојеће објекте          400 m2 
- за објекте у низу             350 m2 

растојање габарита објеката од бочних граница парцеле: 
- за слободностојеће објекте          мин.3.0 m` 
- у непрекинутом низу           0 m` 
- за  први и последњи у низу          мин.4.0 m` 

растојање габарита објеката од бочног суседног објекта: 
- за слободностојеће објекте          мин.4.0 m` 
- у непрекинутом низу           0 m` 
- за први и последњи у низу          мин.5.0 m` 

растојање објеката од задње границе парцеле       мин.6.0 m` 
растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије    макс.10 m` 
растојање габарита објеката од наспрамног објекта иза задње границе парцеле мин.8.0 m` 
на постојеће парцеле до 350m2 примењују се исти параметри уз поштовање хоризонталне 

регулације 
 
Урбанистички  параметри на простору претежне  намене: п о р о д и ч н о   с т а н о в а њ е 
 

- % становања у односу на укупну  БРГП      од 79% - 89 % 
- % учешћа пратеће намена - централне функције Ц1 и продукција С2 у БГРП до 21% 
- у граници дела блока веће концентрације централних садржаја   до 60% 

 
П а р ц е л а: за стамбене и објекте централних функција Ц1 
максимални индекс изграђености ''Ии''       0.5 
максимални индекс заузетости ''Из''       30% 
минимална површина новоформиране парцеле: 

- за слободностојеће објекте       400 m2 
- за  објекте у низу        350 m2 



ППлл аа нн   дд ее тт ааљљнн ее   рр ее гг уу лл аа цц ии јј ее   зз аа   ЈЈ еелл оо вв оо гг оо рр сс кк уу   уу лл ии цц уу   уу   УУжж ии цц уу   
РРаа нн ии   јј аа вв нн ии   уу вв ии дд   

  

 

 
ЈП„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “  -  УЖИЦЕ Вуколе Дабића 1-3, 31 000 Ужице;  

тел: (031) 517-919; 516-893; 519-141 факс: 031 518-896; web: http://www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs;  
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; MБ:07367112; шифра делатности:4931 

77  

максимална спратност објеката       3 надземне етаже 
минимални проценат зелених површина       40% 
 
П а р ц е л а: (у блоку породичног становања) за о б ј е к т е   с е к у н д а р н и х  д е л а т н о с т и С2 
минимална површина парцеле:        2000 m2  
максимални индекс изграђености "Ии"       1.2 
максимални индекс заузатости "Из"       40% 
максимална спратност објеката:       3 надземне етаже 
мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије     мин. 5.0 m` 
мин. растојање грађевинске линије објекта до граница парцеле других намена  10.0 m` 
 
Урбанистички  параметри  на простору претежне  намене: с е к у н д а р н е   д е л а т н о с т и: 
С1 и С2 
 

- % учешће допунске намена (централне функције Ц1) у БГРП   до 40% 
- % учешће претежне намена (централне функције Ц1) у БГРП   до 29% 
- у граници дела блока веће концентрације централних садржаја   до 100% 

 
П а р ц е л а: 
минимална површина парцеле:          2000 m2 
минимална ширина парцеле           20 m` 
максимални индекс изграђености "Ии"        1.2 
максимални индекс заузатости "Из"        50% 
максимална спратност објеката         није детерминисана 
мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије   мин.5.0 m` 
мин. растојање грађевинске линије објекта до граница парцеле других намена  10.0 m` 
минимални проценат зелених површина        20% 
 
П а р ц е л а: за изградњу  о б ј е к а т а   ц е н т р а л н и х  ф у н к ц и ј а  Ц1 
минимална површина парцеле           500 m2 
максимални индекс изграђености ''Ии''        1.8 
максимални индекс заузетости ''Из''        60% 
максимална спратност објеката         3 надземне етаже 
мин. % зелених површина           20 % 
растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије   мин 2.0 m` 
 
4. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења 

Јеловогорска улица се налази у северном делу града Ужица, непосредно изнад насеља Пора и 
прикључује се на државни пут IIB-339 (Јакаљ-Јелова Гора-Ужице).  

Дужина улице од раскрснице са Учитељском улицом до прикључка на државни пут је око 1100m. На 
левој страни, непосредно у раскрсници са Учитељском, је парцела ТС „Пора“ 35/10кV, а око 300m даље 
је резервоар „Пора“ са црпном станицом. У даљем делу на улицу су ослоњене парцеле породичног 
становања малих густина и шума парк. Локација предузећа „Master food“ налази се на око 350m од 
прикључка на државни пут. 

Постојећа саобраћајница је ширине коловоза од 2,5m до 4,0m. Коливоз, са завршном обрадом од 
асфалта, је избраздан са пукотинама, као и са неповољним попречним и подужним нагибима невелете, 
што знатно утиче на неповољне возно динамичке особине возила и удобност вожње. Нарушена 
нивелациона геометрија последица је неповољног одржавања услед неадекватног одводњавања 
површинских вода, посебно у делу локације предузећа „Master food“.  

У постојећем стању, целом дужином саобраћајнице нема хоризонталне и вертикалне сигнализације. 

На делу трасе саобраћајнице испред хладњаче, неповољност у погледу режима одвијања саобраћаја, 
огледа се у позицији постојеће саобраћајнице која служи како за кретање возила тако и као претоварни 
плато испред хладњаче. Постојећа траса саобраћајнице је била угроженаклизањем па је у међувремену 
извршено насипање терена. Насипање је изцвршено у две фазе, упрвој је искоришћен материјал из 
ископа приликом изградње објекта хладњаче, а у другој фази је насипање вршено са неправилним 
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комадима бетона, деловима асфалта и грађевинским шутом. Будући да је постојећи насип од лошег 
материјала могуће је да ће доћи до слегања, па је потребно уклонити слој постојећег насипа и извршити 
насипање ломљеним каменом. 

Парцеле које су у обухвату Плана су у приватној својини осим парцеле улице која је у својини Града.  

На северној страни катастарске парцеле 2444/7, а на парцели 2444/2 к.о. Буар је макадамски пут којим 
се прилази стамбеним објектима и парцели 2444/1 к.о. Буар. Парцела 57/2 к.о.Ужице је приступ парцели 
60/1 к.о. Ужице. 

Објекти изграђени на парцелама 62,64 и 57/3 к.о. Ужице немају одобрење за изградњу и део објекта 
изграђен на парцели 2444/8 к.о. Буар. 

5. Општи циљеви израде плана 

Општи циљ израде Плана према Одлуци је стварање планског основа за изградњу градске 
саобраћајнице – Јеловогорске улице, стварање планског основа за уређење простора у оквиру планског 
подручја – измена трасе Јелоговорске улице, и стварање услова за израду урбанистичко-техничких 
докумената и издавање информације о локацији и локацијских услова. 

6. Планирана претежна намена површина 

Подручје обухваћено ПДР је у Просторној целини Ужице, зона 4 и Генералним урбанистичким 
планом, на грађевинском земљишту, као претежна намена планирано је становање а као пратећа 
секундарне делатности С2 

У складу са Законом, компатибилне намене  ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и 
верификације нацрта Плана. 

. 

7. Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина коришћења простора 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана су: 

- боља саобраћајна повезаност локације са центром града; 

- уређење грађевинског земљишта и његово привођење планираној намени; 
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ГРАФИЧКИ  ДЕО  

 

3. Катастарска подлога са границом Плана детаљне регулације    Р 1: 2500 

4. Извод из Генералног урбанистичког плана 

 Саобраћајна инфраструктура           Р 1: 2500 

 Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и 

поделом на зоне              Р 1: 2500 

 




