
 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 

32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 

83/2014)) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 

25/17), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној ---------.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ– ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“  

 

Чл.1 

 

У Одлуци о приступању изради Плана генералне регулације „Ужице - централни 

део“  („Сл. лист града Ужица“ број 19/2009) у даљем тексту: Одлука, после члана 1. додаје 

се нови члан 1а. који  гласи: 

 

„Члан 1а. 

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

 

Члан 2. 

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

Ужица''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању 

изради Плана генералне регулације „Ужице - централни део“  („Сл. лист града Ужица“ 

број 19/2009) у даљем тексту: Одлука, садржан је у одредби члана 46. став 1.и 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, 132/14 и 145/14). 

Одредбом члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да одлуку 

о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Одредбом члана 35. став 7. Закона прописано је да урбанистички план доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

Комисија за планове на седници одржаној 29.03.2018. године, након обављених 

консултација  у вези израде Плана генералне регулације  „Ужице - централни део“  II фаза, 

дала је мишљење VI број 350-13/18-02 од 29.03.2018.године  да је потребно је изменити 

Одлуку о приступању изради Плана генералне регулације  „Ужице - централни део“ у 

смислу фазне израде Плана. 

Израда Плана спроводи се фазно због великог обухвата Плана (718hа) и великих 

трошкова прибављања подлога, односно катастарског премера саобраћајница у обухвату 

Плана.Број фаза није унапред одређен.  

До сада је урађена је и усвојена I фаза ПГР „Ужице – централни део“ (''Сл.лист 

града Ужица'', број 9/15 и 21/2015- исправка). 

Имајући у виду напред изнето, донета је одлука као у предлогу.
                     

 


