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, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014,
145/2014 и чл.83/2018), 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 ---------.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА
„КАДИЊАЧА“ НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ-ДУБЦИ

Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације за тунел испод превоја „Кадињача“ на
деоници државног пута Дуб-Дубци (у даљем тексту: План), који је одштампан уз ову
одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и
коришћење простора, решавање имовинско-правних односа, утврђивање граница између
јавног и осталог земљишта и стварање урбанистичко-правних основа за израду техничке
документације за уређење и грађење свих предвиђених садржаја на овој територији.
Члан 3.
План се састоји се из текстуалног и графичког дела.
Графички део обухвата:
1. Ширу ситуацију
2. Постојећу намену површина
3. Планирану намену површина
4. Регулациони нивелациони план са планом саобраћаја
5. План парцелације са смерницама за спровођење
6. Електроенергетску и телекомуникациону мрежу и објекте
7. Хидротехничку мрежу и објекте
8. Синхрон план
9. Попречни профили
10. Подужни профили)
Члан 4.
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.
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Члан 5.
План je израђен у 8 (осам) примерка оригинала у аналогном облику и 7 (седам) 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.
Саставни део Плана је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача
на деоници Државног пута Дуб – Дубци VI број 502-28/2018 од 08.02.2019. године, као и
аналитичко-документациона основа, која се не објављује и налази се у Градској управи за
урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за спровођење планова и
изградњу, као органу надлежном за спровођење Плана .
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Ужица''.
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
I број 350-30/19 од -----------.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
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Образложење
Правни основ за доношење Плана детаљне регулације за тунел испод превоја
„Кадињача“ на деоници државног пута Дуб-Дубци, садржан је у одредби члана 35. став 7.
Закона о планирању и изградњи ((„Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и
83/2018 ).
Наведеном одредбом прописано је да урбанистички план
јединице локалне самоуправе.

доноси скупштина

План детаљне регулације за тунел испод превоја „Кадињача“ на деоници државног
пута Дуб-Дубци припремљен је на основу Одлуке Скуштине града Ужица о изради Плана
детаљне регулације за за тунел испод превоја „Кадињача“ на деоници државног пута ДубДубци (“Сл.лист града Ужица”, бр. 46/2017 Носилац израде Плана је Градска управа за
урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, а наручилац Плана је ЈП
„Путеви Србије“.
Обрађивач Плана је Институт за путеве а.д. Београд.
Планом је обухваћен је део територије града Ужица укатастарској општини
Стапари, површине од 9,2ha.
Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и
коришћење простора, решавање имовинско-правних односа, утврђивање граница између
јавног и осталог земљишта и стварање урбанистичко-правних основа за израду техничке
документације за уређење и грађење свих предвиђених садржаја на овој територији.
Стручну контролу Плана детаљне регулације за тунел испод превоја „Кадињача“
на деоници државног пута Дуб-Дубци 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
периоду од 24. децембра 2018. године до 24.јануара 2019.године, у холу 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, најкасније закључно са 24.01 2019.
Године.
Јавна презентација Плана одржана је дана 16.01.2019.године у сали Скупштине
града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52, у Ужицу, у 13 часова.
Јавна седница Комисије за планове одржана је 30.01.2019.године, са почетком у
12,00 часова у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, на којој је
утврђено да у току трајања јавног увида није било поднетих примедби на нацрт Плана и
донет је закључак да се План може упутити у поступак доношења у складу са законом.

