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104. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 1.12.2009. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ УЖИЦЕ 
 
1. У циљу подстицаја развоја привреде, стварања погодности и простора за бржи привредни развој и запошљавање, као и 

услова и стумулативних мера за пословање који омогућавају привлачење инвестиција, град Ужице, заједно са другим оснивачима, 
Ваљаоницом бакра Севојно и "Импол-Севал" Ваљаоница алуминијума Севојно, приступа оснивању Слободне зоне Ужице. 

 
2. Град Ужице и Ваљаоница бакра Севојно и "Импол-Севал" Ваљаоница алуминијума носиоци су оснивања Слободне зоне 

Ужице. 
3. Слободном зоном управљаће Друштво за управљање Слободном зоном Ужице д.о. 
4. Друштво за управљање Слободном зоном Ужице обезбедиће потребне услове и документацију ради давања сагласности 

Владе Републике Србије за одређивање подручја зоне сагласно Закону о слободним зонама. 
5. Овлашћује се градоначелник града Ужица Јован Марковић да у име и за рачун града Ужица са осталим оснивачима обави 

све преговоре и припремне радње у вези са оснивањем Друштва за управљање Слободном зоном д.о. Ужице и потпише Уговор о 
оснивању Слободне зоне Ужице и Уговор о оснивању Друштва за управљање Слободном зоном Ужице. 

6. Ова Одлука објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 30-24/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

105. На основу члана 25. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
9/02,87/02,61/05,66/05,101/05,62/06 и 85/06), члана 23,32 и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 127/07) ,  члана 15. Статута града Ужице ('' Сл. лист града Ужице" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 1.12.2009. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ 

I   ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

  Примања и издаци буџета града Ужица за 2009.годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци по 
основу набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:  

 
A. Примања и издаци буџета              Економ.класификација         Средства из буџета         

                      1 2   3 

I.УКУПНА ПРИМАЊА                           1.510.300.000     
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7   1.493.075.397         

 1.Порески приходи 71   932.350.000 
1.1Порез на доходак и добит                                711  668.350.000 

1.2Порез на имовину                                             713  162.000.000 

1.3Порез на добра и услуге 714    61.000.000 

2.Непорески приходи,од чега: 74  213.850.000 
-накнада за коришћење грађ.земљишта  70.000.000  

-наплаћена камата 741     10.000.000 
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3.Капитални приходи-примања  
од продаје нефин. имовине                                 8                                                 - 

4.Донације                                                              731+732   7.000.000 
5.Трансфери                                                           733                                      338.875.397 

6.Остали приходи          716+742+743+744+745+3                171.074.603 
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ      1.510.300.000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ    1.483.724.000   

1.Расходи за запослене                                           41  402.163.587 
2.Коришћење роба и услуга                                  42  529.883.211 
3.Отплата камата                                                    44                                        16.474.000 
4.Субвенције                                                             45     41.395.678 

5.Издаци за соц.заштиту                                         47    39.025.342 

6.Остали расходи                                                     48+49    78.520.673 

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641  145.902.381 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5  230.359.128 

VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИН.ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИН.ИМОВИНЕ(IV-V)      92-62                 10.000.000 

III.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ) (I-II)         (7+8)-(4+5)  9.351.397 

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА  
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ 
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)                              (7-7411+8)-(4-44+5)               15.825.397 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(III+VI)  19.351.397   

Б.Примања и издаци по основу продаје 
односно набавке фин.имовине и  
датих кредита 
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

ФИН.ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 
ДАТИХ КРЕДИТА                                                           92                             10.000.000          

V.  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА 
И НАБАВКЕ ФИН.ИМОВИНЕ                                       62                              -                         

VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИН.ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИН.ИМОВИНЕ(IV-V)          92-62                     10.000.000  

 В.Задуживање и отплата дуга 
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                                    91                

1.Примања од домаћих задуживања                                   911              
1.1  Задуживање код јавних фин. 

институција и пословних банака                               9113+9114                        

1.2  Задуживање код осталих кредитора                     9111+9112+9115 
                                                                                        +9116+9117+9118 
                                                                                        +9119                               - 

2.Примања од иностраног задуживања 912                                            -  

VIII.ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  61  26.576.000 

1.Отплата главнице домаћим кредиторима 611  26.576.000 
1.1  Отплата кредита јавним фин.инсти- 

туцијама и пословним банкама                             6113+6114                   26.576.000  

1.2Отплата главнице осталим  кредиторима             6111+6112+6115+ 
                                                                                        6116+6117+6118+ 
                                                                                        6119                                         - 

2.Отплата главнице страним кредиторима        612                                           - 
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IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ   7.224.603 
(III+VI+VII-VIII)                                                                                           

X.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX= -III)             -9.351.397 
 

Члан 2. 
                  Укупан дефицит  од 9.351.397 састоји се од разлике отплате главнице и примања од 
приватизације+вишак прихода из предходне године  (26.576.000-10.000.000-7.224.603). 
.  

Члан 3. 
 Буџет града за 2009.годину састоји се од:  
  1) Укупних примања буџета града Ужица за 2009.годину, заједно са осталим изворима новчаних 
средстава, , утврђује се у износу од 1.510.300.000,00  динара, а оствариће се из: 

   -  уступљених и изворних прихода буџета града Ужица у износу од 1.164.200.000,00 динара 
   -  трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 338.875.397 динара   
-пренетих прихода из 2008. године у износу од 7.224.603,00 динара  

                           2) Укупни издаци буџета,са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 1.510.300.000,00 динара.  
 

Члан 4. 
  Средства текуће буџетске резерве у износу од 1.799.692,00 динара, користиће се на основу одлуке о 
употреби текуће буџетске резерве коју на предлог органа надлежног за финансије, доноси градоначелник града. 
                         Средства сталне буџетске резерве у износу од 10.108.433,00 динара, користиће се у отклањању последица 
ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, 
односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 
      Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси градоначелник града, на предлог органа 
надлежног за финансије. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 

   Примања буџета у износу од 1.510.300.000,00 динара по врстама, односно економским 
класификацијама, утврђена су у следећим износима : 

 
Ек.клас. ПРИХОДИ РЕБАЛАНС  II  2009.         

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 668,350,000 

   Део пореза на зараде  (40%) 503,350,000 

   Порез на приходе од самосталних делатности 50,000,000 

   Порез на приходеодимовине(непокретност, 
земљиште,закуп.покрет. ствари,пољ.и шумарство) 

45,000,000 

   Порез на друге приходе  70,000,000 

712 Порез на фонд зарада 1,000,000 

 Порез на фонд зарада 1,000,000 

713 Порез на имовину 162,000,000 

  Порез на имовину        80,000,000 

  Порез на наслеђе и поклоне 10,000,000 

  Порез на пренос апсолутних права  72,000,000 

714 Порез на добра и услуге 61,000,000 

  Средства за противпожарну заштиту 1,500,000 
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  Ком. такса за држање мот. возила 25,200,000 

  Годишња накнада за друмска моторна возила, 18,200,000 

  Накнада за загађивање животне средине 9,100,000 

  Боравишна такса 7,000,000 

716 Други порези 40,000,000 

 Такса за истицање фирме           40,000,000 

732 Капиталне донације 7,000,000 

 Капиталне донације 7,000,000 

733 Трансфери од других нивоа власти 338.875.397 

 - текући трансфери 243,000,000 

 -текући трансфери прихватном центру Забучје 5,075,397 

 -наменски трансфер-помоћ породицама погинулих у 
наменској-7.000.000 република и 2.000.000 ап Војводина 

9,000,000 

 -наменски трансфер-помоћ угроженима од поплаве 10,000,000 

 -капитални трансфери од Републике 71,800,000 

741 Други приходи 91,000,000 

 Приходи буџета општине од камата на средства буџета 
укључена у депозит банке 

10,000,000 

  Комуналне таксе 10,000,000 

 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 70,000,000 

 Комунална такса за заузеће јав.површ.грађ.матерјалом 1,000,000 

742 Приходи од продаје добара и услуга 92,700,000 

 Приходи од давања  у закуп односно на коришћење 
непокретности  у државној својини 

11,000,000 

 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист 
нивоа града 

5,000,000 

 Општинске административне таксе 4,700,000 

 Накнада за уређење грађевинског земљишта 70,000,000 

 Приходи који својом делатношћу остваре органи 2,000,000 

743 Новчане казне 1,000,000 

 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку 

1,000,000 

744 Капит. и доброво. транс.од физ. и правн. лица у корист 
нивоа општ 

19,150,000 
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 Капитални и добровољни трансфери 18,000,000 

 Капитални и добровољни трансфери 1,000,000 

 Текући трансфери-Хипо банка 150,000 

745 Мешовити и неодређени приходи 10,000,000 

 Остали приходи у корист нивоа општине   10,000,000 

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000 

 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000 

  I У к у п н о текући приходи: 1.493.075.397 

II Примања од задуживања и продаје домаће финансијске 
имовине 

10,000,000 

911 Примања од задуживања код пословних банака у земљи 0 

921 Примања од приватизације 10,000,000 

 Укупно  I +II 1.503.075.397 

III Вишак прихода из претходне године 7,224,603 

  вишак прихода из претходне године 7,224,603 

 Укупно  I +II+III 1.510.300.000 

 

Члан 6. 

  Издаци буџета, по основним намена, утврђени су у следећим износима и то:  
Економска 

класификација 
О п и с Средства из буџета 

1 2 3 
41 Расходи за запослене 402.163.587 
411 Плате и додаци запослених 316.668.320 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 57.071.000 
413 Накнаде у натури 220.632 
414 Социјална давања запосленима 6.899.693 
415 Накнаде за запослене 3.939.795 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 17.364.147 
42 Коришћење услуга и роба 529.883.211 
421 Стални трошкови 49.282.677 
422 Трошкови путовања 14.807.760 
423 Услуге по уговору 44.620.310 
424 Специјализоване услуге  45.909.564 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 348.199.862 
426 Материјал 27.063.038 
44 Отплата камата 16.474.000 
441 Отплата домаћих камата 13.700.000 
444 Пратећи трошкови задуживања  2.774.000 
45 Субвенције 41.395.678 
451 Субвенције јавним непрофитним предузећима и организацијама 41.395.678 
46 Донације и трансфери 145.902.381 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 145.902.381 
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47 Права из социјалног осигурања 39.025.342 
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 39.025.342 
48 Остали расходи 66.612.548 
481 Дотације невладиним организацијама 54.921.303 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом 
4.532.909 

483 Новчане казна и пенали по решењу судова и судских тела 7.158.336  
49 Резерве 11.908.125 
499 Средства резерве 11.908.125 
51 Основна средства  230.359.128 
511 Зграде и грађевински објекти 227.807.078 
512 Машине и опрема 2.322.050 
515 Остала основна средства 230.000 
61 Отплата главнице 26.576.000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 26.576.000 

 У к у п н о:  1.510.300.000 

Члан 7. 

  Средства буџета у износу од 1.510.300.000,00 динара и средства прихода из изворних активности 
индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 76.826.245,00 динара  распоређују се по корисницима и 
врстама издатака и то: 

 
Раз 
део 

Глава Функ

ција 
Екон.
клас 

ОПИС Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 

1 1.0   СКУПШТИНА ГРАДА   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 1.100.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца    200.000  
   415 Накнаде за запослене 100.000  
   416 Награде,бонуси и остали посебни расходи  137.000  
   421 Стални трошкови 54.000  
   422 Трошкови путовања 50.000  
   423 Услуге по уговору 2.760.000  
   426 Материјал 324.000  
   481 Дотације невлад. организацијама 654.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 5.379.000  
    Укупно за функцију 111 5.379.000  
    Укупно за раздео I : 5.379.000  

2 2.0   ГРАДОНАЧЕЛНИК   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 3.000.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 540.000  
   416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 370.000  
   421 Стални трошкови 280.000  
   422 Трошкови путовања 690.000  
   423 Услуге по уговору 6.680.007  
   426 Материјал 370.000  
   472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 12.504.252  
   499 Средства резерве 11.908.125  
    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 36.342.384  
    Укупно за функцију 111 36.342.384  
    Укупно за раздео II : 36.342.384  
3 3.0   ГРАДСКО ВЕЋЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
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   411 Плате и додаци запослених 4.300.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 800.000  
   415 Накнаде за запослене 43.000  
   416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 547.000  
   421 Стални трошкови 215.000  
   422 Трошкови путовања 200.000  
   423 Услуге по уговору 1.410.000  
   426 Материјал 240.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 7.755.000  
    Укупно за функцију 111 7.755.000  
    Укупно за раздео III : 7.755.000  
4 4.0   ГРАДСКЕ УПРАВЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 94.056.589  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.966.891  
     413 Накнаде у натури 55.000  
   414 Социјална давања запосленима 4.350.000  
   415 Накнаде за запослене 1.785.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 13.200.000  
   421 Стални трошкови 16.403.677  
   422 Трошкови путовања 1.000.000  
   423 Услуге по уговору 1.170.000  
   426 Материјал 6.770.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.200.000  
   512 Машине и опрема 1.700.000  
   515 Остала основна средства 100.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 159.757.157  
    Укупно за функцију 111 159.757.157  
 4.1 133  Остале опште услуге   
   421 Стални трошкови 1.600.000  
   423 Услуге по уговору 3.996.801  
   424 Специјализоване услуге 2.970.000  
   425 Текуће поправке и одржавање  17.431.699  
    Извори финансирања за функцију 133   
   01 Приходи из буџета 20.866.801  
   13 Вишак прихода из ранијих година 5.131.699  
    Укупно за функцију 133 25.998.500  
 4.2 160  Опште јавне услуге које нису квалификоване на 

другом месту 
  

   481 Дотације невладиним организацијама 380.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 6.808.336  
    Извори финансирања за функцију 160   
   01 Приходи из буџета 7.188.336  
    Укупно за функцију 160 7.188.336  
 4.3 170  Трансакције везане за јавни дуг   
   441 Отплата домаћих камата 13.700.000  
   444 Негативне курсне разлике 2.774.000  
   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 26.576.000  
    Извори финансирања за функцију 170   
   01 Приходи из буџета 43.050.000  
    Укупно за функцију 170 43.050.000  
 4.4 830  Услуге емитовања и издаваштва   
   423 Услуге по уговору 1.000.000  
    Извори финансирања за функцију 830   
   01 Приходи из буџета 1.000.000  
    Укупно за функцију 830 1.000.000  
 4.5 421  Пољоприв.,шумарство,лов и риболов   
   424 Специјализоване услуге 1.730.000  
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   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 13.000.000  
    Извори финансирања за функцију 421   
   01 Приходи из буџета 14.730.000  
    Укупно за функцију 421 14.730.000  
 4.6 760  Здравство неквалификовано на другом месту   
   424 Специјализоване услуге 2.445.000  
    Извори финансирања за функцију 760   
   01 Приходи из буџета 2.445.000  
    Укупно за функцију 760 2.445.000  
 4.7 620  Развој заједнице   
   423 Услуге по уговору 18.365.000  
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 27.094.441  
   511 Зграде и грађевински објекти 5.672.788  
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 46.132.229  
   05 Донације од иностраних земаља 5.000.000  
    Укупно за функцију 620 51.132.229  
 4.8 160  Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
  

   421 Стални трошкови 2.110.000  
   423 Услуге по уговору 320.740  
   424 Специјализоване услуге 414.160  
   425 Текуће поправке и одржавање 4.093.390  
   426 Материјал 760.000  
    Извори финансирања за функцију 160   
   01 Приходи из буџета 7.698.290  
    Укупно за функцију 160 7.698.290  
 4.9   Туристичка организација   
  473  Туризам   
   411 Плате и додаци запослених 2.310.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 420.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 26.000  
   421 Стални трошкови 530.000 120.000 
   422 Трошкови путовања 330.000  
   423 Услуге по уговору 1.995.000 300.000 
   424 Специјализоване услуге 1.228.634 50.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 60.000  
   426 Материјал 420.000 30.000 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 7.000  
    Извори финансирања за функцију 473   
   01 Приходи из буџета 6.603.000  
   04 Сопствени приходи 500.000  
   13 Вишак прихода из ранијих година 723.634  
    Укупно за функцију 473 7.826.634  
  4.10  Туристичка организација регије Западне 

Србије 
  

  473  Остале делатности   
   411 Плате и додаци запослених 865.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца            160.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 8.500  
   421 Стални трошкови 35.000  
   422 Трошкови путовања 65.000  
   423 Услуге по уговору 57.000  
   426 Материјал 30.000  
    Извори финансирања за функцију 473   
   01 Приходи из буџета 1.220.500  
    Укупно за функцију 473 1.220.500  
  4.11  Градско  јавно правобранилаштво   
  360  Јавни ред и мир неквалификован на другом 

месту 
  

   411 Плате и додаци запослених 3.200.000  
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   412 Социјални доприноси на терет послодавца 570.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 420.000  
   421 Стални трошкови 146.000  
   422 Трошкови путовања 45.000  
   423 Услуге по уговору 80.000  
   425 Текуће поправке и одржавање 10.000  
   426 Материјал 47.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 6.000  
    Извори финансирања за функцију 360   
   01 Приходи из буџета 4.524.000  
    Укупно за функцију 360 4.524.000  
    Укупно за раздео IV : 326.570.646  
5 5.0   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 70206   
  912  Основно образовање   
   422 Трошкови путовања ученика 3.250.000  
   426 Материјал 271.000  
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  79.402.881  
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 850.000  
    Извори финансирања за функцију 912   
   01 Приходи из буџета 83.773.881  
    Укупно за функцију 912 83.773.881  
    Укупно за раздео V : 83.773.881  
6 6.0   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 70207   
  922  Средње образовање   
   422 Трошкови путовања ученика 8.500.000  
   426 Материјал 110.000  
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  59.833.354  
    Извори финансирања за функцију 922   
   01 Приходи из буџета 67.491.798  
   13 Вишак прихода из ранијих година 951.556  
    Укупно за функцију 922 68.443.354  
 6.1   Центар за професионално усавршавање 

просветних радника 
  

  980  Образовање неквалификовано на другом месту   
   411 Плате и додаци запослених 1.960.000 298.845 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 350.000 62.000 
   414 Социјална давања запосленима  41.155 
   413 Накнаде у натури -  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 26.000  
   421 Стални трошкови 443.000 84.000 
   422 Трошкови путовања 72.000 100.000 
   423 Услуге по уговору 107.000 2.080.000 
   424 Специјализоване услуге  50.000 
   425 Текуће поправке и одржавање  160.000 
   426 Материјал 64.000 100.000 
    Извори финансирања за функцију 980   
   01 Приходи из буџета 3.022.000  
   04 Сопствени приходи 2.976.000  
    Укупно за функцију 980 5.998.000  
    Укупно за раздео VI : 74.441.354  
7 7.0   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ   
  911  Предшколско образовање   
   411 Плате и додаци запослених 84.262.840 31.622.000 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.591.064 4.057.000 
   414 Социјална давања запосленима 500.000 1.000.000 
   415 Накнаде за запослене 540.000 1.100.000 
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 1.200.000  
   421 Стални трошкови 4.729.000 3.000.000 
   422 Трошкови путовања - 300.000 
   423 Услуге по уговору 430.000 1.500.000 
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   424 Специјализоване услуге 430.000 1.000.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 1.655.000 1.500.000 
   426 Материјал 12.800.000 2.619.000 
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 4.351.050  
   512 Машине и опрема 161.000  
    Извори финансирања за функцију 911   
   01 Приходи из буџета 126.649.954  
   04 Сопствени приходи 47.698.000  
    Укупно за функцију 911 174.347.954  
    Укупно за раздео VII : 174.347.954  
8    КУЛТУРА 70209   
 8.0 820  Услуге културе   
   411 Плате и додаци запослених 78.200.000 2.189.946 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.705.000 159.299 
   413 Накнаде у натури 108.632  
   414 Социјална давања запосленима 1.689.693  
   415 Накнаде за запослене 927.795  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 1.092.647 265.000 
   421 Стални трошкови 9.044.000 484.000 
   422 Трошкови путовања 245.760 907.000 
   423 Услуге по уговору 2.220.762 940.000 
   424 Специјализоване услуге 20.532.770 4.900.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 2.007.973 280.000 
   426 Материјал 2.169.038 390.000 
   482 Порези,обавезне таксе и казне 54.909 4.000 
   511 Зграде и грађевински објекти 8.459.000  
   512 Машине и опрема 361.050  
    Извори финансирања за функцију 820   
   01 Приходи из буџета 140.819.029  
   04 Сопствени приходи 10.519.245  
    Укупно за функцију 911 151.338.274  
    Укупно за раздео VIII : 151.338.274  
9    ФИЗИЧКА КУЛТУРА   
 9.0 810  Услуге рекреације и спорта   
   411 Плате и додаци запослених 11.610.000 4.072.000 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.080.000 729.000 
   413 Накнаде у натури  200.000 
   415 Накнаде за запослене 210.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 287.000 50.000 
   421 Стални трошкови 5.042.000 533.000 
   422 Трошкови путовања  210.000 
   423 Услуге по уговору 123.000 260.000 
   424 Специјализоване услуге 1.979.000 1.350.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 730.000 300.000 
   426 Материјал 178.000 533.000 
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.270.000 122.000 
   481 Дотације невладиним организацијама 24.189.212  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 175.000 15.000 
    Извори финансирања за функцију 810   
   01 Приходи из буџета 47.873.212  
   04 Сопствени приходи 8.374.000  
    Укупно за функцију 810 56.247.212  
    Укупно за раздео IX: 56.247.212  
10 10.0   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 70205   
  070  Соц. помоћ угроженом становништву 

некласифик. на другом месту 
  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  6.666.146  
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 8.960.040  
    Извори финансирања за функцију 070   
   01 Приходи из буџета 15.626.186  
    Укупно за функцију 070 15.626.186  



"SLU@BENI LIST" BROJ 19/09 
 

 

125 

 10.1 090  Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

  

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 11.090.000  
    Извори финансирања за функцију 070   
   01 Приходи из буџета 11.090.000  
    Укупно за функцију 090 11.090.000  
    Укупно за раздео X: 26.716.186  
11 11.0   ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 70204 
  

  133  Остале опште услуге   

   481 Дотације невладиним организацијама 29.503.091  

    Извори финансирања за функцију 133   

   01 Приходи из буџета 29.503.091  

    Укупно за функцију 133 29.503.091  
    Укупно за раздео XI: 29.503.091  

12    КОМУНАЛНА ОБЛАСТ   

 12.0   Дирекција за изградњу града   

  620  Развој заједнице   

   411 Плате и додаци запослених 31.803.891 3.807.000 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.688.045 683.000 

   413 Накнаде у натури 57.000  

   414 Социјална давања запосленима 360.000  

   415 Накнаде за запослене 334.000  

   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 50.000 486.000 

   421 Стални трошкови 8.651.000 54.000 

   422 Трошкови путовања 360.000  

   423 Услуге по уговору 3.905.000 553.000 

   424 Специјализоване услуге  540.000 

   425 Текуће поправке и одржавање 634.500  

   426 Материјал 2.510.000 112.000 

   481 Дотације невладиним организацијама 195.000  

   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.090.000 108.000 

   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 250.000  

   512 Машине и опрема 100.000 108.000 

   515 Остала основна средства 130.000 108.000 

   611 Отплата главнице  200.000 

    Извори финансирања за функцију 620   

   01 Приходи из буџета 57.118.436  

   04 Сопствени приходи 6.759.000  

    Укупно за функцију 620 63.877.436  
 12.1 510  Управљање отпадом-чистоћа   

   425 Текуће поправке и одржавање 91.500.000  

    Извори финансирања за функцију 510   

   01 Приходи из буџета 91.500.000  

    Укупно за функцију 510 91.500.000  
 12.2 640  Улична расвета   

   425 Текуће поправке и одржавање 44.700.000  

    Извори финансирања за функцију 640   

   01 Приходи из буџета 44.700.000  

    Укупно за функцију 640 44.700.000  
 12.3 520  Управљање отпадним водама   

   425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000  

    Извори финансирања за функцију 520   

   01 Приходи из буџета 3.000.000  



"SLU@BENI LIST" BROJ 19/09 
 

 

126 

    Укупно за функцију 520 3.000.000  
 12.4 451  Друмски транспорт   
   425 Текуће поправке и одржавање 157.700.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 100.000  
    Извори финансирања за функцију 451   
   01 Приходи из буџета 157.800.000  
    Укупно за функцију 451 157.800.000  
 12.5 660  Стамбени развој и развој заједнице 

некласификован на другом месту 
  

   425 Текуће поправке и одржавање-одржавање 
осталих објеката 

24.677.300  

    Извори финансирања за функцију 660   
   01 Приходи из буџета 24.677.300  
    Укупно за функцију 660 24.677.300  
 12.6 620  Развој заједнице   
   424 Специјализоване услуге 5.080.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 213.675.290  
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 218.337.576  
   13 Вишак прихода из ранијих година 417.714  
    Укупно за функцију 620 218.755.290  
    Укупно за раздео XII: 604.310.026  
13    ФОНДОВИ   
 13.0   Фонд за противпожарну заштиту   
  320  Услуге противпожарне заштите   
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 1.301.237  
    Извори финансирања за функцију 320   
   01 Приходи из буџета 1.301.237  
    Укупно за функцију 320 1.301.237  
 13.1   Фонд за солидарну стамбену изградњу   
  610  Стамбени развој   
   511 Зграде и грађевински објекти 0  
    Извори финансирања за функцију 610   
   01 Приходи из буџета 0  
    Укупно за функцију 610 0  
 13.2   Фонд екологије   
  560  Заштита животне средине   
   424 Специјализоване услуге 9.100.000  
    Извори финансирања за функцију 560   
   01 Приходи из буџета 9.100.000  
    Укупно за функцију 560 9.100.000  
    Укупно за раздео XIII: 10.401.237  
    Укупно за раздео  I-XIII 1.587.126.245  

 

 

Члан 8. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене 

законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Члан 9. 
Ову Одлуку доставити Министарству финансија -Управи за трезор и објавити у "Службеном листу града Ужица". 
 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 400-90/09, 01.12.2009. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Радиша Марјановић, с.р. 
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106. На основу члана 23, 24, 46 и 216. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута Града Ужица (''Сл. лист Града Ужица'' број 11/08), 
Скупштина града Ужица на седници одржаној 1.децембра 2009. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 2020. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком приступа се изради Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године (у даљем тексту: План). 
Истовремено се врши усклађивање Генералног урбанистичког плана Ужица (''Сл. лист општине Ужице'', број 8-1/91) са 

одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09) које се односе на генерални урбанистички план, које је 
носилац израде Плана дужан да уради најкасније два месеца од дана доношења ове одлуке. 

 
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 4486 ха. 
 Опис границе Плана полази од тачке 1, која се налази на путу Мачкат - Ужице, на граници кат. парцела 1361 и 1365 КО 
Качер, наставља на исток путем  кат. парцеле 1666/1, 1666/2,1666/3 и 1680 и долази до тачке 2, која се налази на тромеђи КО Дријетањ, 
КО Качер и  КО Мачкат. 
 Из тачке 2, која се налази на тромеђи КО Дријетањ, КО Качер и КО Мачкат, граница  Плана  продужава на северо-исток 
путем  кат. парцеле 2072/2 и 2072 КО Љубање и  долази до тачке 3. 
 Од тачке 3. која се налази на путу - кат. парцеле 2072/1, граница Плана се одваја на северозапад и западном међом кат. 
парцела  588, 584/2, 584/1 и 596, све КО Љубање, излази на граничну тачку 17 између КО Љубање и КО Дријетањ. 
 Потом  граница прелази на КО Дријетањ и јужном и западном међом кат.парцела 1250/1, 1252, 1255,1254, 1503, сече пут, 
наставља међом кат.парцела 1235/3, 1235/9, 1235/10, 1235/1 и 1234, све КО Дријетањ и прелази у КО Ужице. Даље, западном границом  
кат. парцеле 12162 КО Ужице јужном и западном границом кат. парцеле 12161 КО Ужице долази у тачку 4. 
 Граница Плана од тачке 4 продужава на север и источном међом  кат. парцеле 12151/3 КО Ужице, долази у тачку 5. 
 Од тачке 5, која се налази на раскрсници пута кат. парцеле 12994 и пута за "Николића насеље", граница наставља на исток 
путем кат. парцеле 12452 КО Ужице. 
 Даље граница продужава на север граничном међом пута кат. парцеле 12452 и кат. парцела 12456, 12454, 12453, све КО 
Ужице и дужином северозападне границе кат. парцеле 12450  долази у тачку 6. 
 Од тачке 6 граница Плана продужава на исток северном границом кат. парцела: 12441, 12440, 12414/1, 12414/2, 12414/3, 
12413, све КО Ужице и долази до тачке 7. 
 Од тачке 7 граница иде на југоисток североисточном границом кат. парцела: 12412,12409, 12408, 12407, 12406, 12405, 12404, 
12403, 12391, 12390, 12385/1, све КО Ужице, долази до тачке 8 и наставља на исток северном и североисточном међом кат. парцела: 
12378, 12384, 12537, 12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517, 12518, 12997 (пут), 12668, 12675, 12676, 12678 
све КО Ужице и дужином северне и североисточне границе кат. парцеле 12688 КО Ужице излази на тачку 9. 
 Од тачке 9 граница Плана креће на југ западном границом кат. парцела  12709, 12704, 12703, 12696, 12698, 12699, 12700, све 
КО Ужице, наставља северном међом кат. парцеле 12751 и долази у тачку 10, која се налази на тромеђи кат. парцела 12752/1, 12606 и 
12608 све КО Ужице. 
 Од тачке 10 (тромеђа) граница продужава северном и западном границом кат. парцеле 12752/1 КО Ужице, затим наставља 
јужном границом кат. парцела 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 12760, 12750 и 12749 све КО Ужице и долази до тачке 11, која се 
налази на четворомеђи кат. парцела 12749, 12744, 12742 и 12743 све КО Ужице. 
 Граница Плана од тачке 11 иде на југ између кат. парцела 12743, 12742 и 12741 све КО Ужице и излази на сеоски пут- кат. 
парцела 12822. Одавде наставља на југоисток до пресека са сеоским путем кат. парцеле 13000 и даље, путем на југозапад до тачке 12, 
која се налази на тромеђи кат. парцела 12817, 12818 и 12811 све КО Ужице. 
 Од тромеђе, тачке 12, граница наставља на на југоисток северном међом кат. парцела 12810,12809, 12808, 12807 све КО 
Ужице и излази на сеоски пут кат.парцеле 12854 КО Ужице. Даље граница продужава тим путем и северном границом кат. парцеле 
12867 КО Ужице излази на пут кат. парцеле 12880 КО Ужице, наставља тим путем на југ до доласка у тачку 13, која се налази на путу 
Кокин брод - Ужице кат. парцеле 13001 КО Ужице. 
 Од тачке 13 граница наставља путем за Ужице до северозападне међе кат. парцела 12919  и 12932/1, обе КО Ужице, пресеца 
пут кат. парцеле 12937 КО Ужице, наставља путем кат. парцеле 12934 КО Ужице и долази до тачке 14, даље граница продужава истим 
путем на североисток до тачке 15 и сеоског пута кат. парцеле 12991 КО Ужице.  
 Граница Плана од тачке 15 продужава на исток  сеоским путем кат. парцеле 12991 КО Ужице и стиже у тачку 16, где се 
завршава КО Ужице. 
 Од тачке 16, која се налази на граничној тачки 27 између КО Ужице и КО Севојно, граница иде на исток сеоским путевима 
кат. парцеле 5640 и 5132, обе КО Севојно  до тачке 17 и сеоског пута кат. парцеле 3124 КО Севојно. 
 Од тачке 17 граница наставља на североисток сеоским путем кат. парцеле 3124 КО Севојно до тачке 18, и истим путем скреће 
до тачке 19 и кат. парцеле 2663/2 КО Севојно. 
 Граница Плана од тачке 19 скреће на југ  и источном и јужном међом кат. парцела 2663/2, 2669/1, 2669/2, 2676, 2677/1, 
2677/2, 2677/3, све КО Севојно излази на граничну тачку 5 између КО Севојно и КО Поточање, која је истовремено и тачка 20  из 
Плана. 
 Из тачке 20 граница скреће на запад и граничном међом између КО Севојно и КО Поточање долази до тачке 21, која се 
налази на међи између кат. парцела 7и 6 КО Поточање. 
 Од тачке 21 граница скреће на југозапад  источном границом кат. парцела 6, 5 и 1, све КО Поточање и излази на пут кат. 
парцеле 15 КО Поточање. Потом граница наставља на југоисток овим путем  до кат парцеле 49 КО Поточање и североисточном  међом 
кат. парцела 49, 46, 85/2, 85/1, 86/11, 86/5 и 88, све КО Поточање излази на сеоски пут кат. парцеле 110, КО Поточање и скреће путем 
на исток и долази у тачку 22. 
 Из тачке 22 граница Плана наставља на југ путем кат. парцеле 110 КО Поточање и источном међом кат. парцела 107 и 105, 
обе КО Поточање излази на поток Дервенту кат. парцеле 1593 КО Поточање. Одавде граница наставља низводно до улива у реку 
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Ђетињу. На тромеђи кат. парцела  потока Дервенте, реке Ђетиње и кат. парцеле 275 КО Поточање граница наставља у КО Севојно, 
прелази реку Ђетињу, пресеца пругу Београд-Бар и магистрални пут Београд-Ужице и међом између кат. парцела 2870 и 2871, обе КО 
Севојно, излази на пут кат. парцеле 2869 КО Севојно, затим граница скреће на север путем кат. парцеле 2869 КО Севојно, прелази на 
пут кат. парцеле 2860 КО Севојно и овим путем долази до тачке 23. 
 Од тачке 23 граница наставља на север сеоским путем кат. парцеле 1784 КО Севојно и долази до пута 1418 КО Севојно. 
Одавде граница иде на северозапад  путем  кат. парцеле 1418 КО Севојно и долази до пута кат. парцеле 3122 КО Севојно,  продужава 
тим путем  на север и прелази на пут кат. парцеле 1531/1, КО Севојно, наставља на север до одвајања пута кат. парцеле 935 КО Севојно 
и продужава тим путем до пута кат. парцеле 3120/1 КО Севојно, даље граница наставља на север путем кат. парцеле 3120/1 КО Севојно 
до раскрснице са путем кат. парцеле 3119/1 КО Севојно. Потом граница иде на север путем кат. парцеле 3119 и 707, обе КО Севојно и 
долази до тачке 24.  
 Граница Плана од тачке 24, која се налази на путу Ужице-Пожега, кат. парцеле 707 КО Севојно иде на запад до утапања у пут 
Ужице-Луново Село. Одавде граница наставља на запад путем кат. парцеле 3134 КО Севојно до тромеђе кат. парцела КО Севојно, КО 
Пониковица и КО Дубоко и долази у тачку 25. 
 Из тачке 25, која се налази на тромеђи  кат. парцела КО Севојно, КО Пониковица и КО Дубоко, граница скреће на север 
између КО Дубоко и КО Пониковица и долази до Турског потока. Одавде граница наставља на запад узводно Турским потоком кат. 
парцеле 1788 КО Дубоко  и јужном границом кат. парцела 1725 и 1724, обе КО Дубоко и долази до тачке 26. 
 Граница Плана од тачке 26 наставља на северозапад путем кат. парцеле 1517 КО Дубоко, прелази у пут кат. парцеле 1518 КО 
Дубоко  и долази у тачку 27.  
 Од тачке 27 граница наставља на запад путем кат. парцеле 1856 КО Дубоко, сече пут кат. парцеле 1849 КО Дубоко и долази 
на пут кат. парцеле 1893 КО Дубоко, затим  граница јужном међом кат. парцела 1294/1,1293/1, 1274 и 1275, све КО Дубоко, излази на 
заједнички пут кат. парцеле 1881 између КО Дубоко и КО Ужице и долази до тачке 28, која је уједно и гранична  тачка 26 између КО 
Дубоко и КО Ужице. 
 Од тачке 28 граница скреће на север заједничким путем кат. парцеле 882, прелази у пут кат. парцеле 1113 КО Дубоко и 
долази до северне границе кат. парцеле 1116/1 КО Дубоко и тачке 29.  
 Даље, од тачке 29  граница наставља северним међама кат. парцела 1175, 1161/6, 1161/5, 1160/1, 1159, 1157, све КО Дубоко и 
излази на пут кат. парцеле 1854 КО Дубоко и тачке 30,  која је гранична тачка између КО Дубоко и  КО Буар.Од тачке 30 граница 
скреће на југозапад северном међом кат. парцела 1076, 1061, 1075/3, 1075/2, 1075/4, све КО Буар , долази до тачке 31, која је на путу 
кат. парцеле 2821. 
 Граница Плана од тачке 31 полази на север јужном међом кат. парцеле 2418, пресеца поток кат. парцеле 1118 КО Буар, 
наставља на север између кат. парцела 1104/1, 1103/1, 1128, 1129, 1131, 1132, све КО Буар  и парцела 1096, 1102, 1100,све КО Буар  и 
излази на пут кат. парцеле 2821 КО Буар. Граница одавде скреће на запад до укрштања са путем кат. парцеле 2810 КО Буар и скреће на 
север до северне границе кат. парцеле 1199 КО Буар. Одавде граница северним међама кат. парцела 1199, 1198, 1197, 1189, 1187 и 
1205, све КО Буар излази на поток кат. парцеле 2807 КО Буар и наставља путем на север до тачке 32. 
 Од тачке 32 граница наставља уз поток до јужне границе кат. парцела 1376, 1387, 1401, 1395/1, 1395/2, и 1396, све КО Буар и 
излази на пут Чаковина-Теразије. Одавде граница скреће на север путем кат парцеле 2805 КО Буар до укрштања са путем кат. парцеле 
2811 КО Буар, након чега скреће на југ и наставља путем 2881  КО Буар. 
 Од тачке 33 граница продужава на југ путем кат. парцеле 2811/2 КО Буар до јужне међе кат. парцеле 1658 КО Буар и 
наставља југозападном границом кат. парцела 1667/1, 1667/2, 1615, 1618, 1613, 1619, 2125, све КО Буар и долази до тачке 34. 
 Од тачке 34 граница продужава на југозапад јужном границом кат. парцеле 2124 КО Буар и излази на пут кат. парцеле 2086 
КО Буар и долази до тачке 35; 
 Граница Плана од тачке 35 скреће на запад путем кат. парцеле 2811/2 КО Буар, долази до тачке 36. Затим граница скреће на 
југ западном међом кат. парцеле 2812 КО Буар, продужава путем и наставља  путем кат. парцеле 1936 КО Буар, пресеца пут Вардиште-
Ужице и наставља путем кат. парцеле 1933 КО Буар, пресеца пут 2818 КО Буар и долази на пут кат. парцеле 2263 КО Буар, долази до 
пута кат. парцеле 2816 КО Буар и источном границом кат. парцела 2231 и 2232, обе КО Буар, стиже на тачку 37, која се налази на путу 
кат. парцеле 2817 КО Буар и идући на југ долази до тачке 38, која се налази на раскрсници путева кат. парцеле 2817 и 2564, обе КО 
Буар. 
 Од тачке 38 граница наставља на југ источном границом кат. парцела 2563/3, 2563/5, 2563/2, 2563/1, све КО Буар и долази до 
тачке 39, која се налази на путу кат. парцеле 2822/1. 
 Од тачке 39 граница скреће на исток путем кат. парцеле 2822 КО Буар и источном међом кат. парцела 2865, 2720/1, 2720/2, и 
2722, све КО Буар долази до тачке 40. Граница Плана од тачке 40 продужава на југ источном границом кат. парцела 2722 и 2824, обе 
КО Буар и долази до тромеђе КО Дријетањ, КО Буар и КО Ужице, која је уједно и тачка 41. 
 Од тачке 41 граница скреће на запад, граничном међом између КО Дријетањ и КО Буар (уз реку Ђетињу) и долази до тачке 
42. 
 Од тачке 42 граница прелази у КО Дријетањ и иде источном међом кат. парцела 271, 266, 265, 264, 263, 262, све КО Дријетањ 
и излази на пут кат. парцеле 1490 КО Дријетањ. Одатле граница наставља на југозапад путем кат парцеле 1490 КО Дријетањ, прелази 
на пут кат. парцеле 1497 КО Дријетањ и долази до КО Качер код граничне тачке 10 између КО Качер и КО Дријетањ. Од граничне 
тачке 10 граница Плана наставља на југоисток до пута кат. парцеле 238 КО Качер. Одавде граница скреће на југ путем кат. парцеле 238 
КО Качер и наставља путем кат. парцеле 237 КО Качер, па даље продужава западном границом кат. Парцела 1416, 1410/2, 14082, 1387, 
1386/2, 1386/1, 1363, 1364, 1365, све КО Качер и долази до тачке 1, која се налази на путу Мачкат-Ужице, где се и завршава граница 
Плана. 

Члан 3. 
 План се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја и представља основ за доношење 
планова генералне регулације за цело грађевинско подручје града Ужица.   
 За цело грађевинско подручје, по деловима насељеног места, приступиће се изради планова генералне регулације, и то за: 

– Грађевинско подручје Ужица (централни део); 
– Грађевинско подручје Севојна; 
– Грађевинско подручје Крчагова; 
– Грађевинско подручје Царине; 
– Грађевинско подручје Турице; 
– Грађевинско подручје Беле Земље. 
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 Ступањем на снагу планова генералне регулације престају да важе планови детаљне регулације, Генерални урбанистички 
план Ужица, усклађен са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), преиспитани регулациони планови 
и преиспитани детаљни урбанистички планови, донети у складу са раније важећим законима о планирању, обухваћени Одлуком о 
одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи и 
одређивању грађевинског земљишта од општег интереса за општину Ужице (''Сл. лист општине Ужице'', број 7/03), који су у 
супротности са планом генералне регулације. 

Члан 4. 
 Планом  се уређују  и утврђују нарочито: 

 
1. граница плана и обухват грађевинског подручја: 
2. границе обухвата планова генералне регулације за цело грађевинско подручје; 
3. генералну намену површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, на нивоу урбанистичких зона; 
4. генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру. 
 

Члан 5. 
Постојећи Програм за израду Плана генералне регулације Ужица,  који је усвојен од стране Комисије за планове у поступку 

стручне контроле, верификује се као концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09).  
 

Члан 6. 
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове и прибављене претходне сагласности 

министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, у складу са чланом  33. и 49. Закона о планирању и изградњи, 
План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања 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 Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, у сарадњи са стручним 

обрађивачем Плана, Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове  доставља Скупштини града Ужица Нацрт плана 
ради доношења истог. 

Након доношења Плана, а пре његовог објављивања, прибавља се сагласност министра надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма. 

Члан 7. 
 Носилац израде Плана је уступио израду докумената Плана Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу'', Ужице, Ул. Вуколе 
Дабића бр. 1. 

Члан 8. 
Носилац израде Плана дужан је да нацрт Плана изради у року од 4 (четири) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.  
Рок за израду Плана износи једну годину од дана објављивања ове одлуке. 
 

Члан 9. 
Средства за израду Плана обезбедиће Град Ужице из буџета. 
 

Члан 10. 
 Саставни део Плана је Стратешка процена утицаја Плана на животну средину, чија је израда обавезујућа у складу са чланом 9. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', број 135/04), а на основу Одлуке о изради Стратешке 
процене утицаја Плана генералне регулације Ужица на животну средину (''Сл.лист општине Ужице'', број 3/08). 

 
Члан 11. 

План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 
примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

 
Члан 12. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању изради Генералног плана Ужица са елементима 
регулације (''Сл. лист општине Ужице'', број 10/05). 

 
Члан 13. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-83/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

107. На основу члана 46. и 215. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 1. децембра  2009. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''УЖИЦЕ'' – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО 

 



"SLU@BENI LIST" BROJ 19/09 
 

 

130 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне регулације  ''Ужице'' – централни део  (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 732 ха. 
Обухват Плана је централни део подручја  града Ужица и чине га котлина Ужице са падинама Вујића брда, Доварја, Забучја, 

Старог Града,  Теразија, Поре, дела Буара, затим, Пашиновац, долина Уремовачког и Коштичког потока, Цековина и Бабњевац. 
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

Члан 3. 
 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.  

План  садржи нарочито: 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;  
4. регулационе линије улица,  површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 
6. трасе, коридоре и капацитете саобраћајница, енергетске, водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре; 
7. вертикалну регулацију; 
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
10. локације за које се ради урбанистички пројекат; 
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), 
до усвајања плана; 

12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
13. инжењерско-геолошке услове; 
14. мере енергетске ефикасности изградње. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 
72/09) у року од 4 (четири) месеца, а Нацрт Плана у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
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 од дана оглашавања 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. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове,  носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
 

Члан 7. 
Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета.  
 

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

 
Члан 9. 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 
 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу Града Ужица''. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-84/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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108. На основу члана 46. и 215. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 1. децембра  2009. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''СЕВОЈНО''  

 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне регулације  ''Севојно'' (у даљем тексту: План). 
 

 
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица у површини од око 1103 ха. 
 Обухват Плана је источни и југоисточни део подручја  града Ужица и чине га подручје котлине Севојно са падинама брда 
које је оивичавају. 
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

 
 

Члан 3. 
 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.  

План  садржи нарочито: 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;  
4. регулационе линије улица,  површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 
6. трасе, коридоре и капацитете саобраћајница, енергетске, водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре; 
7. вертикалну регулацију; 
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
10. локације за које се ради урбанистички пројекат; 
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), 
до усвајања плана; 

12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
13. инжењерско-геолошке услове; 
14. мере енергетске ефикасности изградње. 

 
 

Члан 4. 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
 

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 
72/09) у року од 4 (четири) месеца, а Нацрт Плана у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
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 од дана оглашавања 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. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
 

Члан 7. 
Средства за израду Плана обезбедиће Град Ужице из буџета.  
 
 
 

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 
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Члан 9. 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-85/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

109. На основу члана 46. и 215. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 1.децембра 2009. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''КРЧАГОВО'' У УЖИЦУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације  ''Крчагово'' у Ужицу  (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 605 ха. 

 Обухват Плана је делимично централни и јужни део подручја  града Ужица и чине га котлина Крчагово, оивичена падинама 
Мендиног брда, Аде, Орловаца, Вујића брда, Карађорђевог шанаца и Капетановине. 
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

 
Члан 3. 

 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.  
План  садржи нарочито: 
 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;  
4. регулационе линије улица,  површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 
6. трасе, коридоре и капацитете саобраћајница, енергетске, водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре; 
7. вертикалну регулацију; 
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
10. локације за које се ради урбанистички пројекат; 
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), 
до усвајања плана; 

12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
13. инжењерско-геолошке услове; 
14. мере енергетске ефикасности изградње. 

 
 

Члан 4. 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
 
 

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 
72/09) у року од 4 (четири) месеца, а Нацрт Плана у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 6. 
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 од дана оглашавања 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. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове,   носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
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Члан 7. 
Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета.  
 
 

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

Члан 9. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 

 
Члан 10. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-86/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
110. На основу члана 46. и 215. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 1.децембра  2009. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''ЦАРИНА'' У УЖИЦУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације  ''Царина'' у Ужицу  (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 554 ха. 

 Обухват Плана је североисточни део подручја  града Ужица и чине га долине Царинског, Ристановића и Глуваћког потока, 
повезане Татинцем, Лазовином и Чакаревим брдом, а са југа и запада оивичене падинама Вујића брда и Ибишевог гувна. 
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

 
Члан 3. 

 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.  
План  садржи нарочито: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;  
4. регулационе линије улица,  површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 
6. трасе, коридоре и капацитете саобраћајница, енергетске, водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре; 
7. вертикалну регулацију; 
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
10. локације за које се ради урбанистички пројекат; 
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), 
до усвајања плана; 

12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
13. инжењерско-геолошке услове; 
14. мере енергетске ефикасности изградње. 

Члан 4. 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
 

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 
72/09) у року од 4 (четири) месеца, а Нацрт Плана у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
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 од дана оглашавања 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. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове,  носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог.  
Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета. 
 

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

Члан 9. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 

 
Члан 10. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-87/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
111. На основу члана 46. и 215. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 1. децембра  2009. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''БЕЛА ЗЕМЉА'' У УЖИЦУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације  ''Бела Земља'' у Ужицу  (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 928 ха. 

 Обухват Плана је југозападни део подручја  града Ужица и чине га каменолом Сурдук, делови насеља Бела Земља, Качер и 
висораван Љубање. 
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

 
Члан 3. 

 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.  
План  садржи нарочито: 
 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;  
4. регулационе линије улица,  површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 
6. трасе, коридоре и капацитете саобраћајница, енергетске, водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре; 
7. вертикалну регулацију; 
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
10. локације за које се ради урбанистички пројекат; 
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), 
до усвајања плана; 

12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
13. инжењерско-геолошке услове; 
14. мере енергетске ефикасности изградње. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 
72/09) у року од 4 (четири) месеца, а Нацрт Плана у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 6. 
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 од дана оглашавања 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. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове,  носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
 
 

Члан 7. 
Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета.  

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената.  

Члан 9. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 

 
Члан 10. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-89/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
112. На основу члана 46. и 215. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 20. став 2. и 23. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 1. децембра  2009. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''ТУРИЦА'' У УЖИЦУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације  ''Турица'' у Ужицу  (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица у површини од око 564 ха. 

 Обухват Плана је западни део подручја  града Ужица и чине га туричка котлина, са долинама Дубоког и Волујачког потока, 
делом кањона реке Ђетиње, Церовића брдом, насеље Караклићи на падини Градине, брдо Сињевац и потес Сурдук. 
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

 
Члан 3. 

 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.  
План  садржи нарочито: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;  
4. регулационе линије улица,  површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације; 
5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене за зоне за које није предвиђена израда плана 

детаљне регулације; 
6. трасе, коридоре и капацитете саобраћајница, енергетске, водопривредне, комуналне и друге инфраструктуре; 
7. вертикалну регулацију; 
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама; 
9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације; 
10. локације за које се ради урбанистички пројекат; 
11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и 

реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору), 
до усвајања плана; 

12. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
13. инжењерско-геолошке услове; 
14. мере енергетске ефикасности изградње. 

 
Члан 4. 

Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
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Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 
72/09) у року од 4 (четири) месеца, а Нацрт Плана у року од 9 (девет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
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 од дана оглашавања 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. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
 

Члан 7. 
Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета.  
 

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, 
као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

 
Члан 9. 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-88/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
113. На основу члана 187. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 15. Статута града 

Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 1. децембра 2009. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У ПОГЛЕДУ УДАЉЕНОСТИ 

ОД СУСЕДНОГ ОБЈЕКТА И ВИСИНЕ ОБЈЕКТА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се услови за легализацију објеката изграђених односно реконструисаних или дограђених без 

грађевинске дозволе у погледу удаљености од суседног објекта и висине објекта. 
 
УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКТА 

Члан 2. 
Удаљеност објекта изграђеног односно реконструисаног или дограђеног без грађевинске дозволе од суседног објекта утврђује 

се у складу са одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о 
урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа ("Сл. гласник РС" број 
75/03) које се односе на међусобну удаљеност објеката. 

Члан 3. 
За објекат изграђен односно реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе који се налази на мањој удаљености од 

суседног објекта од прописане може се накнадно издати грађевинска и употребна дозвола ако подносилац захтева за легализацију 
приложи оверену сагласност власника суседног објекта. 

 
Члан 4. 

Изузетно, за објекат изграђен односно реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе који се налази на мањој 
удаљености од суседног објекта од прописане може се накнадно издати грађевинска и употребна дозвола и без сагласности власника 
суседног објекта уколико се објекат који се лагализује налази на истој или већој удаљености него суседни објекат од заједничке 
границе парцеле. 

 
ВИСИНА ОБЈЕКТА 

Члан 5. 
Висина објекта изграђеног односно реконстурисаног или дограђеног без грађевинске дозволе утврђује се у складу са 

одредбама Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о 
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урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа ("Сл. гласник РС" број 
75/03) које се односе на висину објекта. 

 
Члан 6. 

За објекат изграђен, односно реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе чија је висина већа од прописане може се 
накнадно издати грађевинска и употребна дозвола ако подносилац захтева за легализацију приложи оверену сагласност власника 
суседног објекта. 

Члан 7. 
Изузетно, за породични стамбени објекат изграђен, односно реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе чија је 

висина већа од прописане, а не више од 1,60м може се накнадно издати грађевинска и употребна дозвола и без сагласности власника 
суседних објеката. 

 
Члан 8. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 90/09, 01.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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