
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број:350-65/2019 
Датум:--------2019.године 

+381 (0) 31 

          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 ГЕНЕРАЛНЕ
„УЖИЦЕ

Доноси се Плана генералне  регулације „
тексту: План),  који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део

 

План се састоји се из текстуалног и графичког дела. 
Графички део обухвата:
Постојеће стање 
1.Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године
2.Приказ ширег подручја са обухватом плана и топографско

подацима. 
3.Претежна намена 
Плански део 
1. Претежна намена површина и режими коришћења простора
2. Урбанистичка парцелација 

јавне  и остале намене. 
3. Урбанистичка регулација 
4.Подела простора на блокове, урбанистички капацитети  и даље спровођење плана
5.Функционална организација. Нивелација и аналитичко
6.Синхрон план планираних коридора инфраструктуре. 
 

План представља правни и плански основ за
локацији, Урбанистичког пројекта, Л
парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 
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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 ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УЖИЦЕ-ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ II ФАЗА 

 
 

Члан 1. 
 

Доноси се Плана генералне  регулације „Ужице – централни део
),  који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део

Члан 2. 
План се састоји се из текстуалног и графичког дела.  
Графички део обухвата: 

.Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године
Приказ ширег подручја са обухватом плана и топографско

Претежна намена површина и режими коришћења простора 
Урбанистичка парцелација – регулационе линије и подела простора на површине 

Урбанистичка регулација – грађевинске линије и зоне за изградњу
простора на блокове, урбанистички капацитети  и даље спровођење плана

5.Функционална организација. Нивелација и аналитичко-геодетски елементи.
6.Синхрон план планираних коридора инфраструктуре.  

Члан 3. 
правни и плански основ за издавање и израду 

Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 
парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

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 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

део“ II фаза  ( у даљем 
),  који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део . 

.Извод из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године  
Приказ ширег подручја са обухватом плана и топографско-катастарским 

 
регулационе линије и подела простора на површине 

грађевинске линије и зоне за изградњу. 
простора на блокове, урбанистички капацитети  и даље спровођење плана 

геодетски елементи. 

израду Информације о 
ројекта препарцелације и 

и Пројекта исправке граница у 
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План je израђен у три (три) примерка оригинала у аналогном облику и 
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''. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  
града Ужица''. 
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Члан 4. 
у три (три) примерка оригинала у аналогном облику и 

оверен печатом Скупштине града и потписом председника Скупштине 

Члан 5. 
План је доступан  на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за 

ове просторног планирања и урбанизма. 

Члан 6. 

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

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  

                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                             Бранислав Митровић

 
 

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

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

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

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  

II фаза, садржан је у одредби члана  35.став 7. Закона о планирању и изградњи  
гласник РС“ број 72/09, 81/09
УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019

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

Плана генералне  регулације „
основу Одлуке Скуштине града Ужица 
„Ужице – централни део“  (''Сл.лист града Ужица '' број 19/2009 и 26/2018).

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

Обрађивач Плана је ЈП „Ужице развој“ Ужице
План представља правни и плански основ за 

локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 
парцелације у циљу формирања грађе
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи

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 трајању од  
2019. године до 15.априла 2019.године
холу  Скупштине града Ужица 
бр. 52 Ужице.Заинтересована лица могла су  током јавног увида своје примедбе на 
планирана решења писмено доставити 
имовинско-правне послове 
закључно са 15.04 2019. године

Јавна презентација Плана
града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у Ужицу са почетком 

Јавна седница Комисије за планове одржана је  
у 12,00 часова у сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52
одлучено о поднетим примедбама у току јавног увида и 
може упутити у поступак доношења  у складу са законом. 

 Саставни део Плана је и 
и налази се у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско
Одељење за спровођење планова и изградњу, 

Пошто је спроведена комплетна законска процедура, као и прикупљена сва 
потребна мишљења и сагласности надлежних институција, стекли су се услови за 
доношење Плана генералне  регулације „
Законом о планирању и изградњи и осталим законским прописима, релевантним за 
предметну област. 
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О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ за доношење  Плана генералне  регулације „Ужице 
садржан је у одредби члана  35.став 7. Закона о планирању и изградњи  

гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013
, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019). 

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

Плана генералне  регулације „Ужице – централни део“ II фаза 
основу Одлуке Скуштине града Ужица о приступању изради плана генералне регулације 

(''Сл.лист града Ужица '' број 19/2009 и 26/2018).

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

ЈП „Ужице развој“ Ужице 
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 

меновању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 13/17).
одржан је у трајању од  тридесет дана, у периоду од периоду од 

2019. године до 15.априла 2019.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у 
Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића 

.Заинтересована лица могла су  током јавног увида своје примедбе на 
планирана решења писмено доставити Градској управи за урбанизам

 града Ужица, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, 
. године. 

Јавна презентација Плана, одржана је дана 04.04.2019.године
града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у Ужицу са почетком у 1

Јавна седница Комисије за планове одржана је  дана 23.04.2019.године, са почетком 
сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52

одлучено о поднетим примедбама у току јавног увида и донет је закључак 
е упутити у поступак доношења  у складу са законом.  

Саставни део Плана је и аналитичко-документациона основа, која се не објављује 
Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско

Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за спровођење Плана
Пошто је спроведена комплетна законска процедура, као и прикупљена сва 

потребна мишљења и сагласности надлежних институција, стекли су се услови за 
Плана генералне  регулације „Ужице – централни део“ 

Законом о планирању и изградњи и осталим законским прописима, релевантним за 

Ужице – централни део“ 
садржан је у одредби члана  35.став 7. Закона о планирању и изградњи  ((„Сл. 

42/2013-УС, 50/2013-

Наведеном одредбом прописано је да урбанистички план  доноси скупштина 

II фаза  припремљен је на 
плана генералне регулације 

(''Сл.лист града Ужица '' број 19/2009 и 26/2018). 

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

издавање и израду Информације о 
локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и 

винске парцеле и Пројекта исправке граница у 

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

меновању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 13/17). Јавни увид у 
периоду од 15. марта 

сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у 
ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића 

.Заинтересована лица могла су  током јавног увида своје примедбе на 
урбанизам, изградњу и 

ул.Димитрија Туцовића бр. 52, најкасније 

.2019.године у сали Скупштине 
у 10 часова. 

дана 23.04.2019.године, са почетком 
сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 ,  на којој је 

закључак да се План 

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

као органу надлежном за спровођење Плана. 
Пошто је спроведена комплетна законска процедура, као и прикупљена сва 

потребна мишљења и сагласности надлежних институција, стекли су се услови за 
“ II фаза, у складу са 

Законом о планирању и изградњи и осталим законским прописима, релевантним за 



Penyb:rurca Cp6uja
|PAA )1nttr{E
CxynruruHa fpaga
Kouucnja :a nlaHoae
I 6poj 350-8/16

23.04.2019. rosuue

II3BEIIITAJ
O OBABjIbEHOM JABHOM yBI,IAy y HAIIPT IIjIAIIA

IEHEPAJTTHE PEIyJIAII.IJE,,yXIrIE_IIEHTPAJIHI,I AEO.. Ir @A3A

I YBOIIIE HAIIOMEHE

Haqpr lllana reHepaJrHe pery.naquje ,,Vxuqe _ rleHrparrHr.r geo,, II {a-:a npn[peMJ.r,eH Ha
ocxoBy r,r ognyxe o npHcrynalbJ- rr3paA, nJraHa reHepaJ*re peiynaquje ,,y*rqe _ rlir,rparnu geo.,
("C,r.,racr rpa4a Vxuqa " 6poj l9l2O09 u26120lg).

O6palr.reav flrana je je Jll ,,yNuqe pa:eoj.. yNuqe, a oAroBopHH yp6auracra je Ana
Muruaojeeah, I nn.r4Hx.apx.

Hocn:raq uapage Ilraua je fpa4crca ynpaea :a yp6aHrz:au, ,r3rpaAby r.t rrMoBaHc*o_npaBHe
noc,rore rpa4a Yxuqa.

Korraucuja sa [JraHoBe crcynuruHe rpa,4a vxuqa o6pa:onana peuren eu crynurruHe rpa4a
Vxuqa o LiMeHoBarby Korraucrajg 

-s1-n11Hone 
(,,C1. ,rrzcr rpa4a yNuqa 13/17), pasuarpa,rale naqpr

flraua na ce,qHHuU o4pxanoj 06.03.2019. roAuHe, H ro, nprrrno, 3aK!,r,yq,nna 4a ce llrau uoNe
ynyTr.rTu y Aa,Br.r nocrynaK npoflI{caH 3aKoHoM.

II TIOCTyIIAK OBABJ6AI6A JABHOI yBI.IIA

v cr,ragy ca 3axonov o nJraHr.rparby , x3rpaarbu ("c:r. uacHux pc', , 6p.72/2009, gr/z0og-
ucnp' 6412010 - oAny*a yc, 2412011, r21r2orz, 42rzo13 - oAnyxa yc, 50Dor3 - o.qryxa yc,
132/2014 u 14512014) u IIpaar,:rHurou o ca,qpxr.rH,, HaeyrHy Ll nocryrr*y r.r3paAe AoKyMeHara
npocropHor r.t yp6auucrnuxor nnaHlrpaH,a (,,C,r. rnacHrarc pC,, 6poj 64/2015)' a*rr"roar, 

""aaur" 
au

cnpoeole*e jaonor yBr4Aa cnpore,ra je fpagcra ynpara .u yp6urrrur, ,r.puq*y , ,rorrr"no_
rrpaBHe nocJroBe rpa4a YNuqa.

Jaaurz yeH4 y Haqpr l.laua o4pxau je y rpajany oA rpuAecer AaHa, y nepuoAy oA
nepnoAy o4 15. mapra 2019. ro4uHe 40 l5.anpura 201g.ro4une cBaKor pa.qHor (aua o4 7,30
qacoBa Ao 15,00 'racosa y xony Crym,ruHe rpaaa VNnqa _ xotul.rr JreBo oA rnaBHor yna3a, yn.
luurarpuja Tyqoeuha 6p. 52 yxuqe ,

Marepraja,'r sa janHn ysr4 rr,roxeH je u Ha 3BaHaqHoM cajry rpaga VNrrqa (www.uzice.rs).

JasHr.r orrac o6jan.nen je gaHa 15.03. 2019.ro4uue y , cry,,Horocru., y ,i3Aarry 3a
repuropujy qele Peny6,rnre Cp6nje u Ha 3BaHr.rrrHoM cajry rpaga Vxr.rq a.

3alrurepecoeaHa Srraura H [paBHa Jrr[a MorJla cy rorou jasuor yBtta Aa4ocraee ceoje
nptrrue46e na Haqpr nnaua fpagcroj yflpaBr,r 3a yp6anusarr.r, rr3rpaAray ]r xMoBr4HcKo_[paBHe
nocroee rpa4a Yxuqa, yl.luuurpaja Tyuoaraha 6p. 52, salc,ryvno ca 15.04 2019. roauHe .

Jauna npesenraqr.rja Haqpra flraHa ogpxana je 4aH a 04.04.2019.ro1rr" y 
"-, 

C*yrrrrr.
rpa4a Y_xuqa, y,r. lurraurprzja Tyqoruh 6p. 52, y yxurly ca ror{erKoM y l0 vacora .

Haxou :anpureuor januor yon4a, larra 23 .04.2019 .roAr4He, ca floqerr{oM y 72,00 uacosa y
ca,ru Cxynurrlue rpaga Yxraqa, yt. luuurpuja Tyuoruh 6p.52, ogpxaua .je ;aana ceAHlrqa
Kouucuje sa n,rauone.o4pNaearse janue 

""Arrrri 
6ano je :anasauo ,u iq.oq.zor,s".r., aru je :6or

olpxaBalLa ceAHrrqe Cxynnruue rpaga y;xaqa acror AaHa, jaoua ce4nuqa oApxaHa gaH paHnje,
rj. 23 .04.2019 .ro4nue o ueuy je jagnocr 6ura o6asemreHa nrar"rw o6ase[re]bei\d o6jaenenurrl
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-19 
'04.20l9.roarrHe y AHeBHoM Jrlrcry y nncry ,,Hoeocru" y usAarl;y sa repuropujy qere

Pery6,rr.rxe Cpduje u JroKuLirHoM ,,acry ,,Becrr,,,, *ao r'rru 3BaHr{qHoM cairy rpaga yxuqa.Tarole,
jejanHocr 6ura o6aeetrrreqa v [],reM caoure]La Ha JroKaJrHoM paruSy ,,iyia,,.

Cacraa Kouzcuje:

Ilpe4cegHnx Korultcuje u n,raHooe:

-Mupo,ty6 CraHroouh, AHrrn. IlHx. apx. - JfI ,'3aao4 
:a yp6auusau,, Huur;

SauesHr npeflce.tlHr,IKa rouucuje 3a nJlaHoBe:

- Huro,ra Cexy,ruh, gun:r. uuN. apx.,,Apxuulrc., goo Vxr.rqe,

Cerperap Kouucuje :a nlaHoae:

-3opan ,{ecnrah, 4unl,rpa!.unx.fpacra ynpaBa sa yp6auusarr.r, r.r3rpaA}Ly E }rMoBHHcKo_
npaBHe nocnoBe rpaqa Vxr.rqa;

9,tanogu:

-flpegpar fasoauh uux.reo4esuje, peny6rulurur reoAercKu sano4 Eeorpag, Cnyx6a :a
Karacrap nenorpernocru Yxnqe

CegHuqn xoul,rcuje cy npucycrBoBiurx npeAcraBHr.rqlr

,,YNuqe paseoj" VNuqe.
crp).rrHor o6pabaBaqa lfraHa, JfI

III NPI,IMEAEE HA HAI]IPT IIJ]IAHA

Ha jaeHoj ceAHnrIH npeAcraB!,r,eHe cy npuue46e xoje cy y tr]rcaHoM o6lraxy y rorcy jaruor
yBI4Aa rroAHere Ha Haqpr rrJrarra, HaKOH Uera je gara uoryhHocr noaHocl{oquMa npuue46r ga uxjanno o6pa::roNe.

flucaue npuueg6a ua Haqpr [JraHa rroAHera y rory jarHor yBrrAa, npeAcraBrsajy cacraeHu
4eo oeor lr:neurraj a.

Ha taraopenou Aeny ceAHr.rue Korraucuja sa nlanooe je AoHena oAny*y o cBr.rM fiorHerr.M
nprelre46aua u ro:

l.Ilpulurou oAryqr.rBarLa o npuue46u rpyne rpafaua M3,,I_{eurap.. Aa ce nJraHoM
npeaBr'rAx rr3rpaAlLa npuna3Hor nyra rasuefy yluqa Bouxa Byxa u Kocre A6paureauha :a
nocrojehe napqele, Kouucuja :a n,rauooe je goue,ra cle4eha

3ar'rY'rax

IIp[Meq6a ce rrpuxBara.

2. flpulurov oA,,r)qHBarba o lpuuel6e ,,Motta.. goo yxnqe, roja ce oguocl.r Ha rr3Merry
HaMeHe noBprx,He (na,roxaqujr, caAau'bef reHlrcKor repeHa Ha n,raNu, r^suefy o6jerra ,,crcala,,
r.r napKuHra Ao Mocra) Kouucraja sa n.nanoreje gone:ra c,regehu

3arc"r,yuar

Ilpuue46a ce He rrprrxBara
flrraH gera,*He peryaaqrje.,,Mef aj,, (,,C:r.rucr rpa4a yxlrqa,,, 6p. 5ll3), rcoju je paspaguo

rlpeAMerHy loxaqujy, o6y<naheu je fllauou reuepalne perynaquje ,,V*"qe_q.r*;nll Aio,, tt
0aga.

fl.naHolr renepa,rue pery.naquje ,,yxraqe_qenrpa,ruu geo,, II $asa cy npey3era rrnaHcra
peruema ), y: xopexqujy perynaqraje u:rr,tefy noopuruna januux nu""nu i.uoOpunu.inru" ,
napr(oBcKe norpuruue).

Cxo4Ho u:rauy 33 3aroua o nJraHr4parby t4 rzarpaAtl;lt o ycmaf euocru ruraHcru.rx
Ao(yMeHara, II.[ je rspalen y cKrraAy ca cMepHuqarua fyll_ou, y KoMe ce HaBoAu:
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^ "Mefaj" - npocrop o4 fllaxe Ao HoBor Mocra ce ruraHr{pa Kao napK rpaAcKor rr4rra.
3axaa-nyjyhu Lr3BaHpeAHoM rronoxajy, ooaj npocrop 6u y cracreuy .iu"rr* ."r"*irr- nt"p*rru
[peAcraBJr,ao yna3Ha Bpara y npocrop oAMopa 14 pexpeaqnje, jep ce npero fllaxe, rpagcxe
rt,ltucype u Crapor rpa4a HacraBJba Ha nor,be Typr.rqa 

-ra 
Aa!,be Ha r.lrzcypy T)erun e, a npet<o

urerautlr[ra n ypelenor npno6ara berun e 6uo 6u noae:au ca Cpl{_ou ,,eelrr*, 
nap*,,.'

3a pasnraxy oa cBnx Apyr[x nolpur.rHa npegnrleuux 3a napKoBe, xoje uualy nepra$epan
noloxaj y olHocy Ha rpaAc*, rreHrap, Melaj ce 'yuaul,r,' y oBy 3oHy. fepeu ,apxale pa"au, s6o"
uera je nogecaH sa coe rcareropuje craHoBHurrrrBa (:a crape, Ma,,ry Aerly...i llpeieuleno .;eyli,TabaBe rrpr.rBpeMeHr,x o6jer<ara u c[oprcKr,rx repeHa pa4u (boprrar.rpa*e npocropa 3a rracuBHy

pexpeaqr.rjy, :a6aay u oluop (4evja arpar,rflurra, ,rpi, ogrop, [rerHe cra3e, ,pva*i....;,
I{errpaaHe t}ynrcqr'rje (yrocrure,T cxu r,r rproBr,rHcKr4 o6jerru,..) y 

-cyceAHoM 
6rory^ 6une 6ra

(oMnJreMeHrapHe ca @ymqrajou napra Ir Aonyrbarale 6u merony nony4y. ZuajyhrL oBo BuAy,
rrapm ce He Moxe onrepehunaru nparehuu qeuTpan[r{M {yurcqujanra c o6:upou Ha MaJry
rroBprrrrrHy, neh ce 6aruparn na caapxajnrrra januor rcopuurhena.

3,Ilpu.nuxou oanyqrrBarba o npulre46r.r ,rpeMouruor qeurpa.. 4oo yxuqe, roja ce o4nocu
Ha r'rsMeHy peue*"a oKperH,rle u ropexqujy rpaleouucxe :ruHuje, Kovucraja sa nraHoreje 40nela
c,re4ehn

3arc,ryuan

IIpnueq6a ce flpnxBara

flprxeara ce flpeA,roxeHo peuelLe 3a r.r3rpaA*y oKperHr.rqe BarporacHor ].r AocraBHor
Bo3una Ha ApyfoM ge,ry rpaleauuclce naprleJre (vuja lrunulrarua noBprnuHa u.orocu 20 apu). Tuueje orraoryheno nogeha* e rroBplxxHe 3oHe 3a r.r3rpaAlLy , nop.nqrlu rpaleeuHcrce ,irirj" ol
rpenoMHe rarrKe 6p.79.4 ao 79.5 (npeua rpat[nuntu npu,rosuua).

4.llpnrunorra oAnyqr4Barta.o npuueg6ra Ocrojnh Cor[nje, xoja ce ogHocl.r Ha nJraHxpaHy
o*perHrrqy. npacrynue cao6pahajuraqe xoja je cMerrrreHa ua xaracrapcroj napqeJrerrx g553/2 Ko
Vxuqe, xoja je y BnacHrrrxrBy noAHocnoqa fipuueg6e, Kolrucrzja .a nrurroue je aor;;;;;,

3ax'rY'rax

Ilpnue46a ce [prrxBara

. 5. rlpunuroM oAJryqr'rBarra o npnnre46l Mlpjane Mrjau.nonuh u ropana Eornhennh,
roja- ce o4uocu Ha x3MeHy rpafenrzncxe luHuje ua *aru"rap"*r, napqenaMa g557, g55g u g560,
cse KO Yxnqe, Kouucnja :a n:rauoteje 4ouela c,re4ehr.r

3ar'rY'rax

Ilpnxnara ce cran o6pa[nna.ra fllana, npuueA6a ce [pr{xBara
. flprlxBaraH,eM npuueg6e 3a rl3MeHy yp6anr.rcruuxe perylaquje, ropuryjy ce rpafeuuucxue

,'trHuje npevajaanoj cao6pahajnoj rroBptxrrHr.r (npeua rpaQuvxou npulory Op.O).

6. Ipn,rurou ogyqr4Bama o npuue46u Mnxar.r.ra Mluocas,r,es[h, roja ce oAHocu Ha
r.r3MeHy pefynaqnoue ,ruHuje roja pa:4aaja norpuuHy ja&re uauene (y.nuqa Kocie A6parueeuha u
3:raru6opcra y.[xua) o,( noBprnxHe 3a ocriure narraeHe'(rar.napqera g570 Ko yxuqei, Kouncuja
sa n:rauone je gone,ra clegehu

3ar,ryuan

Ilpuue46a ce npuxBara
Ilpr,rx-oararuev npuueg6e BJlacHuKa KaracrapcKe napue,re g570 KO Virsue. xopHryjy ce

peryr'raqr.roHe rruuje, n:ruefy npenoMHr.tx raqa.a peryraq,uux luuuja Ap. S+.+A, O+.i5, d4.U,
94.42, tpeva rpatfrz'rrorra npulrory 6p.5, Kouucuja sa n:ranone je 4orer,a c.,,e4ehrz
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3ax.ryuan

Iprueg6a ce lpxxnara

T.flpu,ruxou oArD/qrrBarla o npaue46u fleHeslrh Mu,nyua za yxzqa, xoja ce oAHoclr Ha
IBMeHy [naHr,rpaHe HaMeHe Ha Kar. napqena g6g6i 1 KO Vxuqe, Kounczja ga naanose je AoHera
cneaehu

3arc.myvax

Ilpuue46a ce Ee rrprrxBara

- Y:au :areurz nojac usuely 4ra na;xaa cao6paiajna Kopr,Uopa (.{pxaanu ny"ra IB pe4a 6p.
23 u rpaca uarucrpa.nHe npyre Eeorpag-Eap) , u 

".ro.p"gno 
r.r"a Cpq ,, n"u*u.,, A"Orrr.* j"

xao nonpurnua jarHe HaMeHe - 3alrrrrirHo 3ereHllro. B,lacHr.rx (ar. napqene g6g6/1 Ko vrcrue
noAHocu flpenJror 3a ]BrpaABy 6eusuHcKe u THI craHrzue.

Cxo,uo v,rauy 33 3aro,a o nnaHxp Ly H r.r3rpaArLrr o ycxrafenocrn rrJraHc*rr(
aoKyMeHara, lIfPje raspafeuy cxra,qy ca cMepHlrqaua fyfl_ou, y KoMe ce HaBo.4r.r:

,, flpe4or'rla ce r'BrpaarLa HoBrrx craHrrqa, qlrue he ce iuauajno cMarLurrr cao6pahajau
roKoBrj npeMa nocrojehr'rna craHr4rraMa. Hoae craHuqe sa cua6genane roprzBoM ay np"4ur!"rr, ,u
c.neaehuu nyrHlrM lpaBur.rMa:

. Ha [yrHoM npalqy vxlrqe _ EajzHa Eatrra;

. Ha [yrHoM npaoqy yxnue _ Je,nooa fopa;

. Ha nyrHoM npaeqy yxrlqe - Jlyuooo Ce:ro;. Ha nyrHoM npaBuy yxrue _ Ee,ra 3eu.na.

. 3a6parryje ce rr3rpaArtra^ crarr[qa 3a cua6genarre roprBoM Ayxt rpaAcr(e Martrcrpane
(Apxarnu nyn I pe4a 6p. 5 u 6p. 2l), Ha rrorecy oa ."Aro**ui, Ha pacnpcgtrrlf, y,r. Kpuarooo
u Ean uxre y,ruqe, ao trJ'ratr[patre ner,.re "CypAyx" n y roxu rpaAcmor r1eHTpa.,,

_ 8.flpunr]xoM olrl/quBarLa o npulrel6u Pa4uroja Culr,,ranuh, roja ce o4aocrz na
@opn'rnpalLe rpaferuHcxe napueJre, Kao noBprx[Ha ocraJre HaMeHe - cao6pahajne rroBprrrrrHe r.r
o6jerrn, oa aera xar. 8694/1 n 12088/1 napuela, cee Ko vx,rqe ( rpaa yxrnqe) Korllrcuja:a
maHore je 4oHara c:regehu

3ax'rY'rarc

llpxuea6a ce [prrxBara

IV 3AKJ6YqAK KOMI{CI{JE 3A IJIAHOBE

Haxou pa:uarpama cBxx rroaHerr.rx npnue46u Kouucuja :a nranoae je 4onena c:re4ehu

3AKJbYqAK
Haqpr fllaHa renepa.nHe pery,taquje ,,yxuqe _ rleHrpa:*ru 4eo,, II $a:a nroxe ce ynyrrzrr.r

y nocTy[aK AoHornerba y cK.raay ca 3aKoHoM.

IPEACEAHI{K KOMI,ICIIJE
up Muporsy6 Crallxonr.rh gznr. uxx.apx

M ll POIbyE Digita [y sig ned by ]!1l4po.rbyE

CTAHKOBI,4I crAHKoErh 22039sel30062

Date: 2019.05.1 { 08.27:49
2203959730062 +o2,oo,

IIAT{EJIHI{K
ynpaae sa yp6aur.r3aM, H3rpaAHry r.r

63;\:eLZ";"q
ir(.,.u.ir;) rl

.*.1 l:?'li i

a';o,i!"sli
:-E'n r'
\-r xr4


