
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број:350-63/2019 
Датум:--------2019.године 
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          На основу члана 35. став 7. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009
42/2013-одлука УС, 50/2013
132/2014, 145/2014, чл.83/2018 и 31/2019), 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19)
седници одржаној ----------.201

 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Доноси се План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
План),  који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

 

Циљ израде Плана је стварање 
усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације,
одржавање и коришћење непокретног културног добра  од великог значаја 
културе Ужички град и његове заштићене околин
старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа, уз увођење савремених 
садржаја. 

 
 

План се састоји се из текстуалног и графичког дела. 
Графички део обухвата:
1.Катастарско-топографски план са 
2.Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године. 
3.Намену површина-постојеће стање 
4.Планирану намену површина
5.Урбанистичку регулацију и саобраћајно решење
6.Синхрон план  инфраструктуре
7.Спровођење плана и поделу на урбанистичке блокове
                                                               

План представља правни и плански основ за 
локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројек
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 
132/2014, 145/2014, чл.83/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07 и 83/2014)) и члана 60.став 1. тачка 6. Статута 
града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица на 

2019. године, донела је   

 
ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ 

 
 

Члан 1. 
Доноси се План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 

),  који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 2. 
Циљ израде Плана је стварање планског основа за заштиту јавног интереса,

усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације,
одржавање и коришћење непокретног културног добра  од великог значаја 
културе Ужички град и његове заштићене околине, заштита уређење и ревитализација 
старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа, уз увођење савремених 

Члан 3. 
План се састоји се из текстуалног и графичког дела.  
Графички део обухвата: 

топографски план са ортофото снимком и границом плана.
2.Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године. 

постојеће стање  
Планирану намену површина 
Урбанистичку регулацију и саобраћајно решење 
Синхрон план  инфраструктуре 
Спровођење плана и поделу на урбанистичке блокове 

                                                                

Члан 4. 
План представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о 

локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 

Закона о планирању и изградњи („Службени 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 
тав 1. тачка 5. Закона о локалној 

) и члана 60.став 1. тачка 6. Статута 
, Скупштина града Ужица на 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

Доноси се План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу (у даљем тексту: 

планског основа за заштиту јавног интереса, 
усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације,  чување, 
одржавање и коришћење непокретног културног добра  од великог значаја - споменика 

е, заштита уређење и ревитализација 
старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа, уз увођење савремених 

ортофото снимком и границом плана. 
2.Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године.   

издавање и израду Информације о 
та препарцелације и 
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парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

План je израђен у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 4 (четири) у дигиталном облику оверен печатом Скупштине града и потписом председника 
Скупштине града. 

  

План је доступан  на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за 
послове просторног планирања и урбанизма.

 

Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину 
13/2019 од 16.08.2019. године
објављује и налази се у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско
послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за 
спровођење Плана .  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  
града Ужица''. 
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парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Члан 5. у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 4 (четири) у 
оверен печатом Скупштине града и потписом председника 

Члан 6. 
План је доступан  на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за 

послове просторног планирања и урбанизма. 

Члан 7. 
Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

Члан 8. 
Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
9. године, као и аналитичко-документациона основа, која се не 

Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско
послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                          Бранислав Митровић

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 

у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 4 (четири) у 
оверен печатом Скупштине града и потписом председника 

План је доступан  на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за 

Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  

Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени 
Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу VI број 502-

документациона основа, која се не 
Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 

послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 
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Правни основ за доношење  

садржан је у одредби члана  35.став 7. Закона о планирању и изградњи  
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10
УС, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019

Наведеном одредбом прописан
јединице локалне самоуправе.

План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
Скуштине града Ужица о изради
(“Сл.лист града Ужица”, бр. 

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

Обрађивач Плана је ЈП „Ужице развој“ Ужице
Планом је обухваћен је део територије града Ужица  

Планом се детаљно урбанистички разрађује подручје леве и десне обале реке Ђетиње,
су границе дефинисане парцелама на којима се налази споменик културе 
хидроцентрала "Под градом" на Ђетињи, палисадно подграђе као део културног предела,
споменик културе Средњовековни 
предео са тунелима, Читакова стена као део заштићене околине са тунелима, укључујући 
све примарне и секундарне стазе, путеве и железничке колосеке, који се налазе у 
предметном простору. 

Планско подручје се нала
подручја "Клисура Ђетиње".

Циљ израде Плана је 
усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације,
одржавање и коришћење непокретног културног добра  од великог значаја 
културе Ужички град и његове заштићене околине, заштита уређење и ревитализација 
старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа, уз увођење савремених 
садржаја. 

План представља правн
локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 
парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 
складу са одредбама Закона о планирању и 

Стручну контролу Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу
Комисија за планове Скупштине града Ужица  образована 
Ужица о именовању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 13/17).
нацрт Плана одржан је у периоду 
радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова
од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице
током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити 
управи за урбанизам, изградњу
Туцовића бр. 52, закључно са 

Јавна презентација Плана
средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу
16.07.2019.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у 
Ужицу, у 13 часова. 

Саставни део Плана је 
утицаја на животну средину 
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О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ за доношење  Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу,
садржан је у одредби члана  35.став 7. Закона о планирању и изградњи  

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013
, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019). 

Наведеном одредбом прописано је да урбанистички план  доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу припремљен је на основу Одлуке 
Скуштине града Ужица о изради План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
(“Сл.лист града Ужица”, бр. 26/2018). 

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

ЈП „Ужице развој“ Ужице 
обухваћен је део територије града Ужица  у површини од око

истички разрађује подручје леве и десне обале реке Ђетиње,
су границе дефинисане парцелама на којима се налази споменик културе 
хидроцентрала "Под градом" на Ђетињи, палисадно подграђе као део културног предела,
споменик културе Средњовековни град, заштићена околина утврђења као културни 

тунелима, Читакова стена као део заштићене околине са тунелима, укључујући 
секундарне стазе, путеве и железничке колосеке, који се налазе у 

Планско подручје се налази у обухвату еколошке мреже - 
Ђетиње". 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за заштиту јавног интереса,
усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације,

непокретног културног добра  од великог значаја 
културе Ужички град и његове заштићене околине, заштита уређење и ревитализација 
старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа, уз увођење савремених 

План представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о 
локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 
парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 

Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу
Комисија за планове Скупштине града Ужица  образована Решењем 

а о именовању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 13/17).
ржан је у периоду  од 28. јуна 2019. године  до 29. јула

радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица
од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице.Заинтересована лица могла су  

ог увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити 
, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, 

закључно са 29.07 2019. године. 
Јавна презентација Плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 

Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 
.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у 

Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 

Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, 
садржан је у одредби члана  35.став 7. Закона о планирању и изградњи  ((„Сл. гласник РС“ 

УС, 50/2013-УС, 54/2013-

о је да урбанистички план  доноси скупштина 

рипремљен је на основу Одлуке 
План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу 

Носилац  израде   Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-

у површини од око 28ha. 
истички разрађује подручје леве и десне обале реке Ђетиње, чије 

су границе дефинисане парцелама на којима се налази споменик културе – Стара 
хидроцентрала "Под градом" на Ђетињи, палисадно подграђе као део културног предела, 

град, заштићена околина утврђења као културни 
тунелима, Читакова стена као део заштићене околине са тунелима, укључујући 

секундарне стазе, путеве и железничке колосеке, који се налазе у 

 еколошки значајног 

стварање планског основа за заштиту јавног интереса, 
усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације,  чување, 

непокретног културног добра  од великог значаја - споменика 
културе Ужички град и његове заштићене околине, заштита уређење и ревитализација 
старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа, уз увођење савремених 

издавање и израду Информације о 
локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 
парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 

Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу вршила је  
ешењем Скупштине града 

а о именовању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 13/17).Јавни увид у 
јула  2019.године сваког 

олу  Скупштине града Ужица–ходник лево 
.Заинтересована лица могла су  

ог увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Градској 
града Ужица, ул.Димитрија 

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
 одржана је дана 

.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у 

асности на Извештај о стратешкој процени 
Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу VI број 502-



+381 (0) 31 

13/2019 од 16.08.2019. године
објављује и налази се у Градској управи за урбан
послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за 
спровођење Плана 

 Јавна седница Комисије за планове одржана је  
12,00 часова у сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, 
утврђено да у току трајања јавног увида није било поднетих примедби на нацрт Плана
донет је закључак да се План може упутити у поступак доношења  у складу са законом.  

Пошто је спроведена комплетна законска процедура, као и прикупљена сва 
потребна мишљења и сагласности надлежних институција, стекли су се услови за 
доношење Измена и допуна Плана 
Законом о планирању и изградњи и остали
предметну област. 

 
 
 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

9. године, као и аналитичко-документациона основа, која се не 
Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско

послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за 

Јавна седница Комисије за планове одржана је  01.08.2019.године, са почетком у 
сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, 

току трајања јавног увида није било поднетих примедби на нацрт Плана
се План може упутити у поступак доношења  у складу са законом.  

дена комплетна законска процедура, као и прикупљена сва 
потребна мишљења и сагласности надлежних институција, стекли су се услови за 

змена и допуна Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу
Законом о планирању и изградњи и осталим законским прописима, релевантним за 

документациона основа, која се не 
изам, изградњу и имовинско-правне 

послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за 

.2019.године, са почетком у 
сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, на којој је 

току трајања јавног увида није било поднетих примедби на нацрт Плана и 
се План може упутити у поступак доношења  у складу са законом.   

дена комплетна законска процедура, као и прикупљена сва 
потребна мишљења и сагласности надлежних институција, стекли су се услови за 

детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу, у складу са 
м законским прописима, релевантним за 



Penv6nuxa Cp6uia
|PAA yxi4rIE
CxynurllHa fpaLa
Ko:r,rr.r cuj a 3a n-rlaHone

l5poj 350-31/18

01.08.2019. r'oruHe

I{3BEItITAJ
o OEABJI;EHOM JABHOM yBLlAy y HAIIPT IJIAHA AETAJ'LHE PE|y,,IAUL{JE

,,cTAPr.r |PAA,, y yxuuy
I YBOAHE HATIOMEHE

Haqpl flnana Aerarr,He pery_nauaje ..Crapu rpa4.. y yxrzliy npxneMserr je rra ocuoey
Olryxe o u:pagu IIlaHa Aera,bHe perylaquje ,.Crapu rpag,. 1, Vxzuy, nor"r"" ,o cerHr4rru
CxyuurruHe rpala YNilqa oApxaHe 07.06.2018. ro.qlrue (.,Cryx6euu lucr rpaga Vxnua... 6poj
26/2018).

o6palueau l1-raHa je JII ..Yxtuqe pa:aoj" yxuqe a orroBopHr4 yp6aHr.rcrlr cy: Mll.ua
Apconuh AHnn.np.nnaHep u Pyxa fleue:uh ar4nr.r4HlK.apx.

Hocu,raq u:page fl,rana je fpagcxa ynpaBa 3a yp6aHu:an.
nocJroBe I'paga Vxuqa.

u3fpa.(ri,y H Hr.roBrzHcKo-rrpaBHe

Ko,ucHja 3a rriraHoBe crynmruue rpaga yNuqa o6pa:onaua pemeu,eu cxynuruue rpaAa
YNuua o r.rMeHoBariy Kouucu.je 3a rrrraHoBe (..Cn. nucr rpaga yxruqa l3l17), u:eputu.la je crpj urr1,
KoHTpony Haqpra fllaua Ha cenHr.tull olpxaHoj 1 3.06.2019. roAlrHe. r4 roM lpulrlr6oM yrBp;Ir4-Ia
Ilaqpr fllP .,Crapn rpa4'' y VNuuy u 3ax-r6vquJra ga ce fhan ,urr," ynyrrm y ,4aJ,Ll, llocrynax
nponxcaH 3aKoHoM. OIHocHO Aa ce Haupr ll-[aHa 

^,roxe 
vn]rHl ].r l nporle4ypy jaeHor ).Bura.

II IIOCTyIIAK OEABJIbAILA JABHO| yBLIAA

Y crura4y ca 3axosov o nnaBnparby u rr3rpaArru ("c:i. r,racHux pC',. 6p.7212009. gl/2009-
ucnp,64/2010 og"ryxa vC, 2412011.12112012.4212013 - orny(a yc. 50/i013 oa;ryra yc.
132/2014 u 14512014) u flpanururzror,r o carpx(Irufi. Haq].rHy H rocrynr{y rr3pare Ao*yr{eHara
npocropHor la yp6anncruvxor nnaHupama (,.Cr. r:racrux PC" 6poj 32/2019) aKruBHocrq Be3ar{e 3a
cnpoeofen e jaeHor yeuAa crrpoBena je fpa4cxa yrpaBa 3a yp6auu:ar,r. rr3r-paArly I rMoBEHcKo-
npaBne nocJroBe rpa4a YNuqa.

Jaruu ynu4 y Haqpr flrasa u I4:aeurraj o crpareuxoj ,porleHn yrvqaja fllana AeraLHe
peryraquje ,,Crapu rpag" y YNauy Ha xr.rBorHy cpeAr{Hy, oapxaH je y rpajany og 30 gaHa, y
fiepxo.4y 28. jyua 2019. rogune 4o 29. jy:ra 2019.ronuue cBa*or pa.qHor aaHa on 7,30 qacosa ao
15,00 vacona y xo,ry Cxynmrzne rpaga yNreqa xoaHri. neBo or rlraBHor yna3a. yn. fllaur.rrpuja
T1 uoarha 6p. 52 Yxrue

Marepujaa sa janun yeu4 u::roxen je Ha 3BaHrrqHonr cajry rpa4a yxuqa (wrvr,v..uzice.rs).

JaeH, orrac o6jan,ren je mua 27.06.2019.ro4nHe y AHeBHoM :rucry ,,Beuepme sosocr,..
y r43Aarr,y :a repuropnjy qe:re Peny6luxe Cp6uje u y noKarHoM ll.rcry ,,Becru., 4aua
28.06.2019.roauHe.

3auHrepecoeaHa $u:uura H npaBHa JrBua Motra c) toKov jasHor leuaa aa qocrase ceoje
npulreg6e Ha Haqpr nlaua fpagcxoj ynpaBri 3a yp6auu:av, Ir3rpanu y rr uMoBrrHcKo_rpaBHe
nocnoBe rpa,4a yxuqa, yn.flulrrarpuja Tyuonrzha 6p. 52. :ax.nyuHo ca29.07 2019. roauue .

Jaena npeseuraqrzja fhana ogpxarra je mua 16.0i .2019.roAr.rHe y canu cxynu,raue rpaga
Yxuqa, y:r. luuarpuja Tyuoeah 6p. 52, y VNr.rqy. y 13 qacoaa.

Haxou saepureuor jasHor yBlina, aaHa 01.08.2019.roauHe, ca roqer(oM y 12,00 uacoea y
ca,ru cxynuraHe rpaAa vxuqa. y:r. fluurarpaja Tyuoezh 6p.52, ogpxana je jarua ceaHrqa
Kovucuje 3a nJraHoBe.



Cacrae Konucuje: 
2

3aveHux npercerHr.rKa Koullcuj e 3a Ir-riaHoBe.

- Huxora Cexy;u1r. Aunlr. Hrr){r. apx."Apxuvuc",qoo Y;ruue.
rfuanonu:

-Mltlujaua Moneeuh- gunl.rpaf. uHx. MuHucrapcreo rpafeauHapc'r'aa, cao6pahaja u

Hrr(rpacrpl xr l pe PC.3.rarr6opcKB )npaBHH oKp\l.
-Aqo Ma-rbeer.ih".qunr.unrx.cao6pallaja Munucrapcrno yHyrpa[rr,Ltx nocloea PC,

Ilo-rlrrlujcxa ynpaea Yxtuue ,

. -3opaH ,(ecnuh, gunr.rpa!.nrtN.fpacxa ylpaea :a yp6auu:au. H3rpaarl y H rt\.toBltHcxo-

npaBHe nocnoBe rpaga VNu4a;

-Becua TaHoauh: a].IIrJI. LIHx. apx. ,.Eurexo" goo YNnqe u

-Ilpe.qpar l-asosuh uux.reo4eruje. Peny6.ruvxu reoaercxll raaog Beorpag. C,ryN6a :a

Karacrap Henoxperuocru Vxuqe
Ceasuqu xouuczje cy npucycrBoBatu npe.qcraBulrul4 crpyqHor o6pafrleava ll,tasa- Jfl

.,Yxrlqe pa:noj" Yxuue.
O4ronopuu yp6aHracra, Mara Apcoeuh ylo3Hana je npucyrne ga je ll"tau ronylbeH y

TeKcrya-,rHoN{ geny xoju ce oaHocl{ ua ognoleme Qexa,rue xaua,ru:aqrije. xao N gaje HCra aorvHa

y-una u y l4sreur:aj o crpareurxoj npoueHl.r yrraqaja ll:rana Ha xuBorlly cpeal'tHy. jep cy u:uefy

rBe ceaHuue Kouucuje 3a l,taHoBe crlrr,rr-r Vc:tosl.t I'I3 JKfl BoaoBoa YNlaqe, xojuru je npegatllieHo

aa cc peuelbe o:sohelba Sexa-lHe raua-nr rauuje r\4oxe rpaxurl{ y trsolle*1 cen I qxe jerte u,ru

xo:rexropa.Y ricroM nepuoay cy .4ocraBJbeHu u Vc:rosu llyrena Cp6uje.

ilI IIPIIMEAEE HA HAIIPT TIJIAHA

Kovracuja 3a flraHoBe je xoucraroea,ra aa ) rot() rpajatsa jasHot ysuaa

noAHerr.rx rpuueg6u ua naupr ll:raira.

Haxou mro je yrepfeHo ga y loxy jannor yeuga nuje 6slo nornerux nputrte46u Ha Halrpr

Il:rana gera,rue pery:rarlraje ",Crapu rpag" y YNurly, Kovrlcuja :a nraHoee je Aone,ra c.re.4ehrl

uuje 6u,.lo

3ax,ryuax

1. Y roxy jannor ynuga Ha Haqpr fkana gera,rlle pery,rauuje ,,Crapu rpan" 
-Y

Yrxuqy sucy rroAHere rpuineg6e.

2. Haupr fllana aera,rue pery,'rauuje rpaA" y Yxuqy uoxe ce yflyrrrrlr y

rrocTy[aK Aorro[e]tra y cKJraay ca 3aKoHoM.

KOM14C14JE

Ar.rnn. r.rHx{.apx

qEJIHtr4K

cKe ynpaBe :a yp6auil:alt, I.r3rpaaby It

cKo-rrpasHe IrocJroBe

7 ){ \,'\

,{ecnuh gun:r.rpa!.rlux.


