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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 30/2018), члана 20. и 32. Закона о локлној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 

члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 107/2020), и члана  60 став 1. тачка 5. 

Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19) Скупштина града Ужица, 

на седници одржаној дана __________2021. године донела је  

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА 

ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028. ГОДИНА 

Члан 1. 

Град Ужице започиње активности на изради Плана развоја града Ужица за период 

2021 – 2028. година, као документа развојног планирања најширег обухвата и највишег 

значаја.  

Члан 2 . 

План развоја града Ужица садржи преглед и анализу постојећег стања, визију 

односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и 

кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и 

средњорочним планом јединице локалне самоуправе 

Члан 3. 

План развоја града Ужица  садржи следеће обавезне елементе: 

- увод, 

-  преглед и анализу постојећег стања, 

-  визију односно жељено стање,  
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- приоритетне циљеве развоја који се желе постићи,  

- преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, 

- начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја 

Републике Србије и Града Ужица, кроз сагледавање националних и локалних развојних 

докумената програма, пројекта који се реализују у граду Ужицу и докумената јавних 

политика. 

Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: одрживи економски развој, 

друштвени развој, заштита животне средине и урбани развој и развој добре управе.  

Члан 5. 

Овлашћује се градоначелник града Ужица да именује Координациони тим 

(председника, координатора и чланове  Координационог тима)  и Тематске радне групе за 

израду Плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. година. 

Градоначелник града Ужица може именовати стручне комисије, ангажовати 

стручне организације и лица која ће пружати помоћ при изради Плана развоја града 

Ужица за период 2021 – 2028. година. 

Члан 6. 

Запослени у Градским управама и органима јавне власти основаним или 

финансираним од старне  града Ужица, пружају подршку Координационом тиму и 

Тематским радним групама, кроз техничку помоћ током израде Плана, достављањем свих 

званичних релевантних података и другим пословима за потребе рада Координационог 

тима и Тематских радних група. 

Члан 7. 

Током израде Плана, кроз све фазе процеса, континуирано ће се спроводити 

консултације са представницима свих циљних група и осталих заинтересованих страна 

кроз: 

- консултације са Саветом за развој града,  

- Партнерски форум заинтересованих страна 

- Информациони Систем 48 

- информисање путем медија  

- комуникацију путем званичне интернет презентације града Ужица, 

- кроз апликацију ''Заједно до добрих одлука'', 

- фокус групе 

- округли сто 

- полуструктурирани интервју 

- панел 

- анкете 

- прикупљање писаних коментара,  

Непосредно пре усвајања Плана спроводи се јавна расправа која за сврху има 

упознавање целокупне јавности са готовим текстом нацрта, у циљу благовремене 

припреме за спровођење и прикупљања примедби и сугестија за финалне интервенције на 

тексту. 

Укључивање грађана и других заитересованих субјеката може се вршити користећи 

и друге прикладне технике консултације прописане Одлуком о начину и поступку учешћа 

грађана Ужица у остваривању послова града (''Службени лист града Ужица'' број 11/19) 
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Члан 8. 

Рок за израду Плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. година је 12 

месеци од дана ступања на снагу Одлуке о приступању изради Плана. 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи  Одлука о приступању  

изради плана развоја града Ужица за период 2021 – 2027. године („Службени лист града 

Ужица“, број 47/20 ).
Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у  у „Службеном листу града Ужица“. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

________________________ 

Образложење 

У Складу са Законом о планском систему Републике Србије (''Службени гласник 

РС'', број 30/2018) град има обавезу да као дугорочни документ развојног планирања 

најширег обухвата и највишег значаја донесе План развоја. У складу са Законом планови 

развоја се доносе за најмање седмогодишњи период. 

Законом је дефинисано да скупштина јединице локалне самоуправе прописује 

ближу садржину и поступак израде плана развоја, уз поштовање обавезних елемената 

плана дефинисаних Законом и Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе. 

Одлуку о приступању изради плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. 

година, разматра и усваја Скупштина града, након чега се може приступити изради 

документа. 

Градско веће је на седници одржаној 19.04.2021. године, разматрало Предлог 

одлуке о приступању изради плана развоја Града Ужица за период 2021 – 2028. година, и 

предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 


