
СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 30-4-1/21 

Датум: _____.2022.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

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 __________2022. године донела је  

ОДЛУКУ  O  ИЗМЕНАМА 

ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА 

ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028. ГОДИНА 

Члан 1. 

Мења се Одлука  о приступању изради плана развоја града Ужица за период 2021-2028 

година  тако што  у наслову и у тексту Одлуке уместо бројева „2021-2028“ треба да стоје 

бројеви „2023-2030“. 

Члан 2 . 

Мења се члан 8. Одлуке  о приступању изради плана развоја града Ужица за период 2021-

2028 година  и сада гласи: 

„Рок за израду Плана развоја града Ужица за период 2023 – 2030. година је 6 месеци од 

дана ступања на снагу  ове Одлуке“ .

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

________________________ 
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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. 

Скупштина града Ужица на седници одржаној 28. априла 2021. године, усвојила је 

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

Град Ужице је 8. септембра 2021. године  са Републичким секретаријатом за јавне 

политике закључио Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду нацрта Плана 

развоја града Ужица. Имајући у виду техничке проблеме приликом спровођења поступка 

јавне набвке од стране Републичког секретаријата за јавне политике приликом одабира 

консултаната, као и епидемиолошку ситуацију на територији Републике Србије, са 

применом одредаба напред наведеног споразума Град је зпочео 5. априла 2022. године, 

када је и одржана прва Радионица „Swot анализa и структурисање проблема по областима 

планирања (Дрво проблема)”. Због немогућности остваривања потпуног консултативног 

поступка  неопходно је проджити период трајања Плана развоја града Ужица. 

Градско веће је на седници одржаној 1.6.2022.године, разматрало Предлог одлуке о 

измени Одлуке о  приступању изради плана развоја Града Ужица за период 2023– 2030. 

година, и предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 


