На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС и
98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 38.
став 1 тачка 6) Статута општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и по
претходно прибављеном позитивном мишљењу Комисије за
планове бр.06-203-8/2018-02 од
21.11.2018.
године,
Скупштина општине Ћуприја, на седници одржаној дана
03.12.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о исправци техничке грешке у Измени и допуни плана
генералне регулације градског насеља Ћуприја
(„Службени гласник општине Ћуприја“, бр.9/18)
I У текстуалном делу Измене и допуне плана
генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службени
гласник општине Ћуприја“, бр.9/18):
у делу „2.1.3.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ“ текст: „За уређење и изградњу, као и
реконструкцију,
доградњу,
надградњу
и
опремање
инфраструктуром на површинама јавне намене, предвиђа се
израда Урбанистичког пројекта на основу правила овог Плана
и јасно дефинисаних програма.“ брише се.
у делу „Обавезна је израда урбанистичког пројекта“
ставка „- за површине и објекте јавне намене (без линијске
инфраструктуре)“ брише се.
у делу „Објекти и мрежа саобраћајне и комуналне
инфраструктуре“ реченица „Планираним мостом преко
Велике Мораве омогућило би се повезивање на северни крак
државног пута 2.А реда према Јагодини“ брише се и додаје се
текст:
„Планираним мостом преко Велике Мораве
омогућило би се измештање трасе Државног пута II А реда бр.
158 у циљу саобраћајног растерећења постојећег моста који је
услед дугогодишње експоатације у значајној мери оштећен.
Наведено измештање дела трасе ДП II А реда бр.
158 имало би за последицу промену трасе простирања пута
кроз централни део градског дела општине Ћуприја, и то у
делу од постојеће стационаже ДП II А реда бр. 158 на око км
86+154 преко приступне саобраћајнице ка новом мосту затим
се траса преклапа са градским саобраћајницама Јована
Курсуле, Булевар Војске Србије, Краља Петра Првог
Ослободиоца, Браће Нешића и приступа на постојећу трасу
Државног пута II А реда 158 на стационажи око км 91+134.“
у делу под насловом „Објекти комуналних делатности“
после правила уређења за дистрибутивни центар додати текст:
„Површина парцеле сточне пијаце, уколико се не предвиди
као дистрибутивни центар, може се планирати и као
прихватилиште за псе.“
II У графичким прилозима планског документа
„Планирана претежна намена“ и „Подела на урбанистичке
целине“ спратност објеката за Б1 – становање средњих
густина усаглашава се са текстуалним делом планског
документа и износи „П+2“.

III Ово решење производи правна дејства од када и
плански документ.
IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
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