
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:350-49 /21 

Датум:------2021.године 

 

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

 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи  (''Сл. гласник  РС'', 
бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 
50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), 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 седници одржаној ----------2021. 

године, донела је   
 

 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 „УЖИЦЕ-ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ  
 

Члан 1. 
 

Доноси се Измена и допуна Плана генералне  регулације „Ужице – централни део“, 

I фаза, град Ужице ( у даљем тексту: План), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен 
саставни део . 

 

 

Члан 2. 
Циљ  израде Плана  је стварање планског основа за: 
- рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, 
- стварање услова промену планиране намене, тако да се уместо резервисаног 

простора за јавне службе промени намена у вишепородично становање са комерцијалним 
садржајима, 

- стварање услова за издавање неопходних дозвола; 
- усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације; 

- заштита јавног интереса. 
 

 

Члан 3. 
План се састоји се из текстуалног и графичког дела.  
 

 

             Члан 4. 

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

 



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

 

Члан 5. 

 

План je израђен у три (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у 
дигиталном облику оверен печатом Скупштине града и потписом председника Скупштине 
града. 

. 

  

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. 

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

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Плана генералне  
регулације „Ужице – централни део“, I фаза, град Ужице („Сл. лист града Ужица“ број 
9/15, 21/15 и 4/16) у даљем тексту:План садржан је у одредби члана 35. став 7.  Закона о 
планирању и изградњи изградњи ("Сл.гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/2010-одлука УС, 
24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-решење УС, 98/13-одлука, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020). 

Одредбом члана 35. став 7. Закона прописано је да урбанистички план доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе. 

План - Измене и допуне Плана генералне  регулације „Ужице – централни део“, I 

фаза, град Ужице, припремљен је на основу Одлуке о приступању изменама и допунама 

Плана генералне регулације ''Ужице- централни део“I фаза („Службени лист града 
Ужица“, број 21/20).  

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

правне послове града Ужица.  
Обрађивач Плана је  Архитектонски биро „АРХИМАР“  ПР Марица Мијајиловић 

Краљево, одговорни урбаниста је Марица Мијајиловић, дипл.инж.арх. 
Финансирање израде Плана обезбедио је инвеститор  Привредно друштво „BIZ 333  

CONSTRUCTIONS“ дoo  Ужице.  

Планом је обухваћен део територије града Ужица, потез Слануша,  у површини од 
око 9.945m

2
. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за: 
- рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, 
- стварање услова промену планиране намене, тако да се уместо резервисаног 

простора за јавне службе промени намена у вишепородично становање са комерцијалним 
садржајима, 

- стварање услова за издавање неопходних дозвола; 
- усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације; 

- заштита јавног интереса. 
Стручну контролу Плана вршила је  Комисија за планове Скупштине града Ужица  

образована Решењем Скупштине града Ужица о именовању Комисије за планове („Сл. 
лист града Ужица 13/17).Јавни увид у нацрт Плана одржан је у трајању од 30 дана у у 
периоду од 29.јануара 2021.године до 01. марта  2021.године, сваког радног дана од 7,30 
часова до 15,00 часова, у холу зграде  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног 
улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52. Ужице.Заинтересована лица могла су  током јавног 
увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Градској управи за 

урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића 
бр. 52, закључно са 01. мартом 2021. године. 

Јавна седница Комисије за планове одржана је 18.03.2021.године а затворена 
седница Комисије за планове одржана је 19.03.2021.године.Обе седнице одржане су у сали 
Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 на којим је утврђено да у току 
јавног увида није било  поднетих примедби на нацрт Измена и допуна Плана генералне 
регулације „Ужице – централни део“ I фаза, град Ужице и донет је закључак да се План 
може упутити у поступак доношења  у складу са законом.   

 

 



Peuy6ruxa Cp5uia

|PAA yx{I4UE

Crcynurruua fpaaa

Korraucrzja 3a rnaHoBe

l6poj350-32120

19.03.2021. roAr,rHe

IT3BEIIITAJ
o 0EABJ'bEHOM JABHOM yBI{Ay y HAIIPT I{3MEHA I{ AOIyHA

IIJ,IAHA |EHEPAJTHE PEry"TIAUUJE ,, 
yXI{UE-IIEHTPA"IHI'I ABO" I OA3A

I YBOAHE HATIOMEHE

HaUpt nJIaHa IIpI4npeMJben je Ha ocHoBy O,qnyKe o I43MeHaMa 14 AonyHaua fl'rlana

rcHepanHe peryraUlrje ,,Yxuqe - IIeHTpaJIHIz 4eo'; I Qasa ("Cl'ruacr rpaAa YxuUa" 6poi 21120)'

Hocranaq uspa4e fllaua je fpa4cra ynpaBa za yp6auu3aM, I'I3rpailI6y u rIMoBuHcKo-rpaBHe

nocrroBe .prau Yxuua, u-mpyr", o6palueau je Apxra'reKToHCKI4 6rzpO ,,APXI4MAP" Mapuqa

Mujajloerah rIpeAy3erHHK KpaJbeBo .

" - 
Korvrucraja 3a nnaHoB. C^ynrrrHe rpaAa YNuua o6pasonaHa Peurerreu Cxynulruue rpaAa

YxrzUa o HMeHoBarby Konrucllje-ga nrrunor" (,,C.n. luc'r rpaAa YNuqa 8l2l), pa3MaTpaJla je uaUpr

flnasa Ha ceAHr.rqn o4pNanoj l8.03.202l.roAuHe u 19.03.2021. roAuue, I'I roM IIpI4rIrIKoM

3aKJbfII,IJIa Aa ce lhau Moxe y[yrI{TrI y p.a'JE],1, IIocTynaK nponucaH 3aKoHoM'

II tIOCTytIAK OEABJbAIbA JABHOI yBI4AA

y qcnaay ca 3arcouoM o nJraHr4 parby 14 h3rpaArtrI4 kstpalLr+,vt ("Cl' r,racuux PC",

6p.7212009, ttl)O}g-trcnp, 6412010 - oaryna YC, 2412011, l2ll20l2, 4212013'oAIIyKa yC

SotZotl- oArryKa yC, 5d?ol3-o4nyxa yC, g9l2013- olnyrca yC, l32l2al4, 14512014,8312018,

3ll2o1g u 912020) u flpanuluHKoM o caIip)rivr]Hkr, HaqI4Hy rI rocryrlKy I'I3paAe .{oKyMeHara

rrpocropHor s yp6anucruqKor rnaHrdparLa (,,Cr. rracuur PC" 6poi 3212019) artunuocrl'I Be3aHe 3a

cnporo!**e jamror yl;r,Aa crlpoBena je fpa4cra yrpaBa sa yp6auusaM, [I3rpaAILy H I'IMoBI'IHcKo-

[paBHe IIocJIoBe rpaAa YNrzIIa.

, JaBuu yrnA y Harrpr fhana oApxaH je y rpajany og 30 Aasa, y nepl4oAy or,Z9iauyapa

20Zl.rotuae ao 01.-*upru 202l;otuue, cBaKor paAHor AaHa oA 7,30'{acosa Ao 15,00 qacoBa, y

xony Cxyurrrrr4He .puj* YNNua * xoAHr4K JreBo oA rJIaBHor yJla3a, yl. flulararpuja Tyuoer'rha 6p'

52. YNuqe.

. Jasuu or-Jrac o6jarmen je lana 29.01.Z\2l.ro;Lurte y noKanHoM JII'Icry ,,BecrH'., Kao 14 y

Jrr.rcry ,,[alaco' y H3AarLy 3a replrroprajy qere Peny6lure Cp6uje. I4sror gauaiavuu orJlac LI HaIIpr

Ilrrana o6jau,'renra cy Ha 3BaHI,IuHou cajry rpaAa YNIaUa (www'uzice.rs)

3auHrepecoea1ra Su:nuKa r.r [paBHa nnua Mor,'ta cy roKoM jaauor YBuI;a Aa Aocrase csoje

npuuel6e ua Haqpr IIIaHa fpaAcxoj y[paBLI sa yp6aHusaM, I43rpaArby u ]'lMoBHHcKo-npaBHe

norro". fpaAa YxtrUa, y4.,{r.rvrutpraja TyUoruha 6p. 52, sax*ytno ca 01 . MaproM 2021' rotuue '

Har<oH 3aBpueHor jaruor yBklila,.qana 18.03 .2OZl.roause, ca [or{erKoM y 2L,00 qacoBa y

sarrkr Cxynru:rnHe rpaAa Yxuqa, yl. flunuatpuja Tyqonnh 6p.52, oApxaHa je jarua ceAHuIIa

Kouraclrje 3a uIaHoBe, xojoj cy npucycrBoBaJll4:

Cerperap Korrlucuje 3a rIJIaHoBe:

-3opan ,{ecnuh Agrrn.raHx. apx. fpacna ynpaBa sa yp6anuraM, I43rpaArby I4 I'IMoBI'IH0Ko-

rrpaBHe nocnoBe rpaAa YNuqa;

t{,'IaHOSI 
:

-Munujana Mo6esuh Ar4rrn. znx. apx.Muuuc"rapctao rpafeeuHapcrBa, caolpahaia u

urtrsp ac'rpyKryp e P C, 3.xa'rra6opcrn yrpaBHI{ o Kpyr,
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-Auo Mo,reeuh .lunr,r.riH)r(.cao6pahaja Mnuucrapcrao ) HlrpaurtHX nocJloBa PC.

f1o-r ri unic xa )'npaBa VNu ue,

-flpe4par I-aeoeuh HHx.reoAe:raje, PenlSrnqKu reo.1ercKH 3aBo^1. C,ryx6a 3a Karacrap

HenoKperHocru YNuue.

Jaeuoj ceAHuuta Koruucraje cy npHc]'crBoBa.rrH rrpeAcraBHur-lu crpf{Hor o6pa\uvaua

fhaua, ApxarercroHcxr.r 6npo ,.APXI4MAP" Mapurla Majaj.rroerah rpeAy3erHHrc Kpa,'reao,

oAroBopH yp6anracra Mapuqa Mlrja.i,'roenh run,r.uHN,apx. u fopaH Byxoauh granr.rpaf .uux.

flaua l9.03.202l.ronuue o{pxaHa je :arsopeua ce.],Hr4ua Kounorje 3a nJIaHoBe xojoj c1'

npr.rcycrBoBan 14:

Ilpe4ceguux

1. Mupo,,ry6 CraHxoeuh, 4un,r. r{Hx. apx, Jfl ,,3aeol zayp6aanzaM" HI4ur,

3aueuurc npeAceAHr,rKa:

2.Cp\an PaAarcoeuh" Aufln.r.IHx.apx."lpaAaHxerrepuHt" Aoo Yxnqe, nuueHue I,IKC 6p.

300 1426 03.

Cexperap:

3.3opau ,{ecnr.rh, 4nn,r.rpaf .raHN." fpa4cKa ynpaBa zayp6auusaN{, I43rpaAlby Lt I4N{oBL{HcKo-

npaBHe noc,.roBe fpaAa Vxuqa,

r{raHoeH:

4.Mn,rr.rjaHa Mo,beer.rh, At4n!t. rpa!. raHN. MuHucrapcreo rpaf enuHapcrBa, cao6pahaja v

nnSpacrpyKrype Peny6,rraxe Cp6nje. Cexrop 3a KoHrpony h HaA3op - 3raru6opcKr4 yrrpaBHr.r

oKpyr ca ceAuixreu y YNrarly.

5.Hrzxo,ra MarcuN,rclsrzh. Aunl. Marl.r4Hx. Jfl ,.YNuue pasaoj" Yxuqe,

6.ArerccaHAap Ma,'seauh Aun,r.cao6.zsN. Myfl PC, flo,ruuujcrca ynpaea YNHUe .

UI TIPI4MEAEE HA HAIIPT IJTAHA

Y roxy rpajarra jaeHor yBHAa Huje 6ra,ro rroAHerax npuue,q6u Ha Haupr ll,.raHa.

Hanou ruro je yrapf eno Aa y roKy jaanor yBriAa nr.rje 6ra,ro [oAHerr.rx npavre46u Ha Haupr
' llsNaeHa 14 AorryHa fl,raua reHepanHe pery,raquje .,VNrzqe - ueHTpaJrHH 4eo" I Sa:a. Konrucuja :a

nr'raHoBe je ,louela creAehu

Sarury.ram

1. Y rorcy janHor yBnAa Ha Harlpr ?IsnaeHa u AoryHa [raua reHeparrHe perynaqnje

,rYxuqe - IIeHTpaJru[ geo" I Qara Hrrcy [oAHere npunaeg6e.

2. Haupr llluena H AorryHa lhaHa reHepaJrHe peryraqnje ,,YNuqe - rIeHTpaJrHu Aeo'(

I Sa:a Mo)r(e ce yrryruTu y fiocryflan Aonorrrerba y cKJraAy ca 3aKoHoM.

Digitally signed by Miroljub 5tankovit
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