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I ОПШТИ ДЕО  

 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

 

ПОСЛОВНО ИМЕ:  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,УПРАВЉАЊЕ 

ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ 

ОСНИВАЧ : ГРАД УЖИЦЕ 

СЕДИШТЕ : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ  ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА 

МАТИЧНИ БРОЈ :  07367112 

ПИБ: 101500520 

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 

      

2. ОРГАНИ ПРЕДУЕЋА 

Јавно предузеће „Ужице развој“  Ужице, обавља послове и задатке у оквиру 

организационих јединица: 

 

• УПРАВА 

• СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ 

• СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ 

ПОСЛОВА 

 

Органи Јавног предузећа ЈП „ Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају 

права и обавезе у складу са законом и актима предузећа. 

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 

члана, представника запослених): 

1. Ђорђе Топаловић  (Број решења I бр 023-45/17  од 23.03.2017.год.) 

2. Лепосава Божић  (Број решења I бр 023-45/17  од 23.03.2017.год.) 

3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Број решења I бр 023-45/17  од 23.03.2017.год.) 

Директор предузећа је Никола Максимовић именован по решењу Број I број 119-16/17 од 

12.10.2017.год. 

Извршни директори су Зоран Пејић и Војислава Кнежевић. 

 

 

3. ПРАВНИ ОКВИР  

 

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног Предузећа: 

 

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП 

Републички ниво: 
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− Закон о јавним предузећима («Сл.гласник РС», број 15/2016 и 88/2019), 

− Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/ 2019-др. закон и 9/2020), 

− Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС», број 104/2016 и 

9/2020-др. закон), 

− Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/2015, 41/2018, 

44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), 

− Закон о путевима («Сл.гласник РС», број 41/2018 и 95/2018 – др закон), 

− Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл.гласник РС», број 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 

41/2018, др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон), 

− Закон о регионалном развоју («Сл.гласник РС», бр.51/2009, 30/2010 и 89/2015-др. закон), 

− Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), 

− Закон о финансирању локалне самоуправе («'Сл.гласник РС'», бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др.закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 

86/2019 и 126/2020), 

− Закон о комуналним делатностима ('«Сл.гласник РС«, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 

− Закон о становању и одржавању зграда ('«Сл.гласник РС'«, бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон), 

− Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС«, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон,  

95/2018-др закон), 

− Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС«, бр.135/2004 и 

88/2010), 

− Закон о заштити природе («Сл. гласник РС«, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 i 

95/2018-др. закон), 

− Закон о водама («Сл.гласник РС«, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/ 2018 – др 

закон).  

Локални ниво:  

− Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. 

лист града Ужица«, бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013), 

− Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском 

саобраћају («Сл. лист града Ужица«, бр. 5/2005 и 17/2013), 

− Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског 

већа бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.), 

− Одлука о превозу деце и ученика («Сл. лист града Ужица«, бр. 2/2016), 

− Одлука о бесплатном и регресираном превозу («Сл. лист града Ужица«, бр. 42/2014 и 

42/2016), 

− Одлука о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица«, бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 

14/2010,  15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015). 

2.2. Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање 

путевима, станоградња) 
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− Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 

2020.године 

− Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике 

Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе) 

− Национална стратегија социјалног становања («Службени гласник РС«, бр.13/2012) 

2.3. Локалне стратегије 

− Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год. 

− Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020. (Акциони план 2012-2016) 

− Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.год. 

2.4. Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања 

− Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године («Сл. гласник РС«, 

бр.88/2010) 

− Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа («Сл.гласник РС«, бр.1/13) 

− Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, 

бр.100/10) 

− Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ («Сл. 

гласник РС«, бр.131/04) 

− Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ („Сл.гласник РС“, 

бр. 91/2018), 

− Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Сл.гласник РС“, бр. 

2/2020), 

− Просторни план града Ужица («Сл. лист града Ужица«, бр.22/10) 

− Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. («Сл. лист града Ужица«, бр.14/11) 

2.5. Друга релевантна стратешка документа  

− Национална стратегија одрживог развоја («Сл. гласник РС«, бр. 57/2008) 

− Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара («Сл.гласник 

РС«, бр. 33/2012) 

− Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године  

(«Сл.гласник РС«, бр. 3/2017)  

 Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Ужице Развој" за 

период 2017. – 2027. године дефинисани су: 

 - стратешки правци развоја и унапређења основних делатности; 

 - унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа; 

 - циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности; 

 - кадровска политика и план запослености и 

 - политика цена комуналних услуга. 
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II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И 

РАЗВОЈ 

1.1. САОБРАЋАЈ      

 Послови из делокруга саобраћаја односно јавног превоза у 2020.години  су се сводили на 

следеће активности:           

- Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим, (радни дан, субота и 

недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елемената линија   

- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења ЈПРС уређаја уграђених у 

сва возила превозника (контрола извештаја превозника),      

- Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу 

- Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена 

у извршењу реда вожње итд.      

- Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској 

саници, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха  

- Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза, ученици основних 

школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.     

- Испостављање 1.091 легитимација за ученике основних школа , 2.118 легитимација за 

бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, 489 легитимација за регресирани 

превоз ( старији од 65 год. и пензија од 25.000 до 30.000 динара)вођење евидеденција и 

комуникација са школама,  установама и удружењима,      

- Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање 

редова вожње на местима опредељеним за ту намену,      

- Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама 

за означавање возила и др.      

- Вођење рачуна о оствареним приходима, по возилима, структури продатих карата, по 

данима, седмично и месечно,      

- Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно 

уговору о вршењу превоза, те је поднето 16 пријава које су проузроковале умањењу месечних 

рачуна.      

- Месечни обрачун укупно пређене километраже по структури возила, контрола ГПРС 

уређаја и тахографа по потреби, примена казнених одредби (умањења) ради испостављања 

месечне фактуре за услугу обављања превоза.      

- Учешће у изради пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне 

делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и 

аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града 

Ужица      
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- Учешће у изради студије такси превоза у граду Ужицу      

- Учешће у изради одлуке о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном 

превозу путника на територији града Ужица      

- Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја      

- Учешће у изради одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Ужица 

     

 Финансијски обим реализованог посла износи:       

- Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице  "CVS 

Mobile" д.о.о. Београд.      414,720.00 

- Штампање аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, 

легитимација за кориснике бесплатног превоза и повлашћене категорије, ПВЦ легитимације за 

контролоре, табли за означавање возилами ПВЦ омота за легитимације "Папир промет" 

д.о.о.Ужице.        1,074,086.40 

Услугу јавног градског и приградског превоза вршило предузеће "Бечеј превоз"ДОО. Услови 

превоза по Уговору су соло бус 0,931 Е/км и комби бус 0,637 Е/км без ПДВ. Од августа 2017 

год. Анексом III Уговора цене увећане за 10,16 % а почев од децембра 2018 год. примењује се 

Анекс IV Уговора којим су цене увећане за додатних 8,09 %. Важеће цене превоза су 1,109 Е/км 

за соло бус  

 

Ред. 

Број Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2019 год. 

Остварено у 

2020год. 

Проценат 

% 

  2 3 5 6 7=6/5*100 

1 Приходи од продаје карата  дин  74,603,955.00 51,815,590.00 69.45 

  Јануар  дин  6,116,590.00 5,899,930.00 96.46 

  Фебруар дин  4,991,410.00 5,257,340.00 105.33 

  Март  дин  6,725,430.00 4,879,990.00 72.56 

  Април  дин  6,498,690.00 0.00 0 

  Мај  дин  6,655,780.00 2,813,230.00 42.27 

  Јун дин  5,708,490.00 4,674,320.00 81.88 

  Јул дин  5,579,260.00 3,693,280.00 66.2 

  Август  дин  5,575,780.00 4,167,000.00 74.73 

  Септембар  дин  6,386,985.00 5,273,560.00 82.57 

  Октобар  дин  6,975,850.00 5,686,490.00 81.52 

  Новембар  дин  6,594,160.00 5,191,400.00 78.73 

  Децембар  дин  6,795,530.00 4,279,050.00 62.97 

2 Пређена километража км 1,175,469.00 1,047,581.00 89.12 

  Јануар  км 96,643.00 97,944.00 101.35 

  Фебруар км 83,841.00 86,560.00 103.24 

  Март  км 105,369.00 69,954.00 66.39 

  Април  км 97,073.00 7,080.00 7.29 

  Мај  км 99,295.00 86,161.00 86.77 

  Јун км 95,724.00 91,901.00 96.01 
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  Јул км 97,701.00 94,026.00 96.24 

  Август  км 91,290.00 91,673.00 100.42 

  Септембар  км 99,964.00 104,489.00 104.53 

  Октобар  км 106,591.00 106,392.00 99.81 

  Новембар  км 99,183.00 102,879.00 103.73 

  Децембар  км 102,795.00 108,522.00 105.57 

3 Трошкови пређене 

километраже / Бечеј превоз / дин  156,242,174.90 138,296,973.77 88.51 

  Јануар  дин  12,880,262.25 12,961,257.20 100.63 

  Фебруар дин  11,233,946.34 11,538,563.75 102.71 

  Март  дин  13,942,029.24 9,196,399.78 65.96 

  Април  дин  12,897,972.26 754,892.05 5.85 

  Мај  дин  13,195,060.54 11,385,202.25 86.28 

  Јун дин  12,775,901.33 12,233,427.12 95.75 

  Јул дин  12,991,477.64 12,416,920.78 95.58 

  Август  дин  12,185,890.20 12,111,571.76 99.39 

  Септембар  дин  13,257,014.02 13,763,538.52 103.82 

  Октобар  дин  14,137,783.57 14,014,558.17 99.13 

  Новембар  дин  13,135,691.59 13,612,000.64 103.63 

  Децембар  дин  13,609,145.92 14,308,641.75 105.14 

 

У месецу априлу 2020.године није било прихода због короне вируса и увођења ванредног 

стања. 

1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА         

 Послови из делокруга управљања путевима у 2020.години  су се сводили на следеће 

активности:                                                                        

1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА            

    

 Циљ је да се створе  предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних 

токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.      

 Током целе године одржавање обухвата:      

 -спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица     

 -одржавање зелених површина трупа пута       

 -одржавање трупа пута и система одводњавања       

 одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, 

исправљање и репарација знакова)      

 -утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа  

     

 Током 2020.године у оквиру летњег одржавања уговореног са ЈКП Нискоградњом 

изведени су следећи радови на пословима који превасходно представљају:    

– асфалтирање градских улица и путева      

– пресвлачење дела саобраћајница      

– ојачање коловозне конструкције      

– крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим 

инсталацијама      
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– остали радови по указаној потреби,ситуацији на терену и издатим налозима 

   

 Преглед  извршених радова:  

 

Ред. 

Број. Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2019 год. 

Остварено 

у 2020 год. 

Проценат 

% 

  2 3 5.00 6.00 7=6/5*100 

1 пресвучено асфалтом м2 46,349.00 25,197.00 54.36 

2 окрпљено асфалтом м3 4,097.20 4,188.85 102.24 

3 шлемање т 631.00 829.71 131.49 

4 насипање и испорука 

јаловине 
м3 4,199.00 6,075.00 144.68 

5 уградња ивичњака м 1,000.30 428.50 42.84 

6 испоручено и 

уграђено бетона 
м3 1,105.20 991.10 89.68 

7 уградња цеви за 

пропусте 
м 50.00 26.00 52.00 

8 израда бетонских 

гредица 
м 110.50 40.00 36.20 

9 санација шахтови ком 88.00 71.00 80.68 

10 израда решетки м 19.00 8.00 42.11 

11 рад машина сат 465.00 985.50 211.94 

 

      

 Одржавање у зимском периоду, је дефинисано програмом зимског одржавања, који се 

усаглашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП “Нискоградња”  и оно обухвата:   

– чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 км. улица  и 152 км. путева         

– посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 км.    

– остале радове по потреби,ситуацији на терену узроковано временским условима  

 Током 2019.године у оквиру зимског одржавања улица и путева на територији града 

Ужица преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници. 

 

Табеларни приказ ангажовања механизације и радника.  

 

Ред. 

Број. Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено 

у 2019 год. 

Остварено 

у 2020 од. Проценат %  

  2 3 5 6 7=6/5*100 

1 камиони сат 2136 1348 63.11 

2 камион на превозу 

ризле 
сат 222 163 73.42 

3 ривал сат 605.5 805.5 133.03 

4 комбинована машина сат 93 19 20.43 
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5 грејдер сат 40 78 195.00 

6 УЛТ сат 211.5 204.5 96.69 

7 радници сат 26800.5 32538.5 121.41 

8 трактор сат 1038 636.5 61.32 

9 ризле 
т 4404.9 3764.56 85.46 

10 со т 490.5 327 66.67 

 

 Свега одржавање без радова већег обима 138,476,256.88 

 

 

1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА  - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“  

  

ЈП „Ужице развој“ је било надзор на овима радовима а инвеститор Град Ужице : 

Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и 

финансирани са ове позиције: 

 

Редни 

број 
Путни правци / Месна заједница / 

дин 

1 
Игралиште М. Гора 540 м2 2,660,670.00 

2 
Браће Чолић 636 м2 1,384,670.00 

3 
М. Радовића 1 063 м2 2,496,319.03 

4 
Крвавци - Перићи-Долови 450 м2 819,530.40 

5 
Орловац 1 373 м2 5,289,970.48 

6 
Петра Лековића -пресвлачење 1 286 м2 2,385,022.68 

7 
 Крак Радована Драговића 590 м2 987,346.80 

8 
Игралиште Врела 645 м2 1,127,253.30 

9 
Буар -Остојићи 326 м2 839,251.30 

10 
Паркинг В.Бугариновића и тротоар 717 м2 1,899,015.76 

11 
Нешовићи -Кремна 660 м2 1,646,592.24 

12 
Орах -Видићи-Дрежник 301 м2 625,535.04 

13 
Сињевац -крак -просецање 1,015,740.00 

14 
Волујац -Антонијевићи 1 230 м2 2,438,634.48 

15 
Проте Витомира Видаковића 846 м2 2,962,918.24 

16 
Луново Село- Јолов поток 640 м2 1,295,611.20 

17 
Мокра Гора -гранични прелаз 331 м2 706,193.50 

18 
Гаврила Принципа -крак 280 м2 801,644.28 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2020. год. 

11 

19 
Златиборска -реконструкција 5 403 м2 8,595,985.20 

20 
Олге Ђуровић -реконструкција 956 м2 1,963,394.93 

21 
Волујац -Полимчевића рампа 402 м2 1,222,102.61 

22 
Дубоко -Сретеновићи  247 м2 644,993.23 

23 
Кнежевићи -Волујац 384 м2 791,097.56 

24 
Биоска -Потоци 715 м2 1,369,362.70 

25 
Саобраћајница у касарни 905 м2 4,518,677.77 

26 
Златиборска -реконструкција  7 046 м2 11,981,919.47 

27 
Гостиница -Николићи- Костићи 201 м2 672,879.49 

28 
Волујац-доњи Васићи 390 м2 686,728.58 

29 
Добродо -Драгачевци 1 055 м2 1,556,820.19 

30 
Садовински пут -Л.Село  1,063,360.80 

31 
Карађорђева - део 4 326 м2 14,056,278.33 

32 
Мокра Гора -Кршање  642 м2 1,217,157.84 

33 
Ул. Сарића Осоје 430 м2 1,048,099.00 

34 
Мокра Гора - Миковићи 840 м2 1,959,319.08 

35 
Мокра Гора - окретница 301 м2 1,123,794.00 

36 
Горјани-магистрала-Радојичићи- Смиљанићи 429 м2 953,182.39 

37 Хала Крчагово 1982 м2 7,803,203.28 

38 Улица Добросава Ружића 583 м2 1,959,408.00 

39 Улица Сарића осоје 883 м2 1,681,038.00 

40 Улица Иве Андрћа 1,408,030.80 

  УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА 99,658,751.98 

 

  

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЈКП"НИСКОГРАДЊА" 238,135,008.86 
 

  

1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА  ОДВОДЊАВАЊА 

Током целе године одржавање улица и путева обухвата и послове који се не изводе преко 

годишњег уговора са ЈКП"Нискоградња" већ су то и радови: 

 

1 Одржавање трупа пута и система одводњавања 

  

Завршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач 

СТЗАР "Букарчић" Буар. Машинско и ручно чишћење наноса и 

осулина са коловоза 734 м³ . Машинско и ручно чишћење берми 

ригола и уређење банкина 17360 м.   538,620.00 
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2 Одржавање зелених површина трупа пута  

  
Завршено одржавање зелених површина трупа пута. Извођач ЗАР 

"Ураган" Ужице. Покошено 124.950,00 м² 884,646.00 

3 Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације  (постављање, 

замена, поправка, исправљање и репарација  саобраћајних знакова) 

  

4 

Извођач  "Веркеринг"доо Нови Сад. Постављено 168 саобраћајних 

знакова уз употребу опреме за сечење и разбијање асфалта, 236 

саобраћајна знака у земљаној подлози, утрошено  443,5 сати рада на 

монтажи, демонтажи, исправљању и окретању знака  и чишћење и 

прање 133 знака 927,420.00 

5 Окончани су рaдови на „Уградњи јаловине и раду машина на 

пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, 

одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 1“. 

Извођач СЗР и аутопревозник “Борко Масал" за износ од 2.684.376,00 

динара. По МЗ реализовано: 

- МЗ Крчагово – 345.312,00 динара , 

- МЗ Равни – 556.200,00 динара , 

- МЗ Кремна – 1.782.864,00 динара , 

2,684,376.00 

6 Окончани су рaдови на „Уградњи јаловине и раду машина на 

пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, 

одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 2“. 

Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 2.677.180,00 динара.                               

По МЗ реализовано: 

- МЗ Луново село – 84.000,00 динара , 

- МЗ Злакуса – 48.600,00 динара , 

- МЗ Крчагово – 156.360,00 динара , 

- МЗ Биоска – 546.780,00 динара, 

- МЗ Центар – 87.300,00 динара,                                                                      

- МЗ Стапари - 482.400,00 динара,                                                                  

МЗ Дрежник - 345.600,00 динара,                                                                    

МЗ Качер - 417.300,00 динара. 

- МЗ Буар - 498.840,00 

2,677,180.00 

7 Окончани су рaдови на „Уградњи јаловине и раду машина на 

пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, 

одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 3“. 

Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.866.872,00 динара. По МЗ 

реализовано: 

- МЗ Кремна – 69.504,00 динара . 

- МЗ Биоска - 2.797.368,00 динара 2,866,872.00 
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8 Окончани су рaдови на „Уградњи јаловине и раду машина на 

пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, 

одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 4“. 

Извођач СТЗАР „Букарчић“ за 

 Износ од 2.771.400,00 динара . По МЗ реализовано: 

- МЗ Гостиница – 580.800,00 динара , 

- МЗ Дубоко – 435.600,00 динара , 

- МЗ Каран – 782.400,00 динара , 

- МЗ Кремна – 244.800,00 динара , 

- МЗ Волујац - 515.400,00 динара 

- МЗ Буар - 212.400,00 динара 
2,771,400.00 

9 Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на 

путевима и улицама на територији града Ужица – партија 1“. Извођач 

ГПР „Ћумур“ за износ од 431.100,00 динара  (2019.-2020.). По МЗ 

реализовано: 

  - ГО Севојно – 247.500,00 динара, 

  - МЗ Крвавци – 183.600,00 динара 

431,100.00 

10 Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на 

путевима и улицама на територији града Ужица – партија 2“. Извођач 

ГПР "Ћумур“ за износ од 416.160,00 динара (2019-2020.). По МЗ 

реализовано: 

  - МЗ Гостиница – 273.600,00 динара, 

  - МЗ Луново село – 30.240,00 динара, 

  - МЗ Буар – 28.800,00 динара, 

  - МЗ Каран – 43.200,00 динара, 

  - МЗ Дубоко - 40.320,00 динара 
416,160.00 

11 Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на 

путевима и улицама на територији града Ужица – партија 3“. Извођач 

ГПР „Ћумур“ за износ од 426.720,00 динара(2019.-2020.). По МЗ 

реализовано:                                                                                              - 

МЗ Равни – 115.920,00 динара.                                                                -

МЗ Скржути - 97.440,00 динара,                                                                      

-МЗ Качер - 107.520,00 динара,                                                                -

МЗ Љубање - 105.840,00 динара 
426,720.00 

12 Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на 

путевима и улицама на територији града Ужица – партија 4“. Извођач  

ЗАР„Ураган“ за износ од 3.058.800,00 динара (2019-2020.). По МЗ 

реализовано: 

  - MЗ Биоска – 223.200,00 динара, 

- МЗ Стапари – 2.554.800,00 динара, 

- МЗ Волујац – 280.800,00 динара, 
3,058,800.00 
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13 Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на 

путевима и улицама на територији града Ужица – партија 5“. Извођач 

ГПР “Ћумур" за износ од 511.800,00 динара(2019-2020.). По МЗ 

реализовано: 

- MЗ Дубоко – 77.520,00 динара, 

- МЗ Горјани – 102.600,00 динара, 

- МЗ Злакуса – 176.400,00 динара, 

- МЗ Волујац – 155.280,00 динара. 
511,800.00 

14 Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и 

улица-партија 1. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 440.400,00 

динара (2020.-2021.) 

  

15 Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и 

улица-партија 2. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 558.000,00 

динара (2020-2021.). 

  

16 Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и 

улица-партија 3. Извођач СЗР и аутопревозник "Борко Масал" за 

износ од 554.400,00 динара (2020.-2021.). 

  

17 Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и 

улица-партија 4. Извођач ЗАР "Ураган" за износ од 2.073.600,00 

динара(2020.-2021.). 
  

18 Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и 

улица-партија 5. Извођач ГПР "Ћумур" за износ од 535.200,00 динара 

(2020.-2021.). 
  

19 Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – 

партија 1. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.080.000,00 динара. Укупно 

испоручено 1500м3 јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Дрежник – 500м3 – 360.000,00 динара, 

- МЗ Љубање – 120м3 – 86.400,00 динара, 

- МЗ Равни – 300м3 – 216.000,00 динара, 

- МЗ Никојевићи – 280м3 – 201.600,00 динара , 

- МЗ Скржути – 300м3 – 216.000 динара. 
1,080,000.00 
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20 Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – 

партија 2. 

Извођач „СЗР И аутопревозник Борко Масал“ за износ од 1.651.200,00 

динара. Укупно испоручено 2000м3 јаловине, и то по МЗ: 

- ГО Севојно – 300м3 – 247.680,00 динара, 

- МЗ Злакуса – 200м3 – 165.120,00 динара, 

- МЗ Буар – 300м3 – 247.680,00 динара, 

- МЗ Бела земља – 300м3 – 247.680,00 динара, 

- МЗ Качер – 300м3 – 247.680,00 динара, 

- МЗ Крвавци – 300м3 – 247.680,00 динара, 

- МЗ Горјани – 300м3 – 247.680,00 динара.  

1,651,200.00 

21 Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – 

партија 3. 

Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.448.000,00 динара. Укупно 

испоручено 3000м3 јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Биоска – 650м3 – 530.400,00 динара, 

- МЗ Стапари – 500м3 – 408.000,00 динара, 

- МЗ Кремна – 400м3 – 326.400,00 динара, 

- МЗ Гостиница – 450м3 – 367.200,00 динара, 

- МЗ Волујац – 550м3 – 448.800,00 динара, 

- МЗ Мокра Гора – 355м3 – 289.680,00 динара, 

- МЗ Врутци – 95м3 – 77.520,00 динара. 

2,448,000.00 

22 Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – 

партија 4. 

Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.368.104,00 динара. Укупно 

испоручено 2498м3 јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Рибашевина – 671м3 – 636.108,00 динара, 

- МЗ Каран – 522м3 – 494.856,00 динара, 

- МЗ Трнава – 267м3 – 253.116,00 динара, 

- МЗ Дубоко – 492м3 – 466.416,00 динара, 

- МЗ Луново село – 546м3 – 517.608,00 динара. 

2,368,104.00 

23 Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и 

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1. 

Извођач ГР „Шарган" за износ од 1.994.287,26 динара. Од већих 

објеката урађено: 

- Израда кишне канализације са одводом у ул. Олге Ђуровић, 

- Израда дела ограде око терена за фудбал у Турици, 

- Део бетонских радова у КОВИД болници. 

1,994,287.26 
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24 Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и 

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2. 

Извођач ГР „Шарган 2014“, за износ од 1.997.476,32 динара. Од већих 

објеката урађено: 

- Реконструкција степеништа ка ОШ "Стари град", 

- Радови на партери нове фискултурне сале у Севојну. 

1,997,476.32 

25 Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и 

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3. 

Извођач ГР„Тим-градња УЕ“, за износ од 1.971.693,18 динара. Од 

већих објеката урађено: 

- Израда зида у краку улице Радована Драговића, 

- Радови на партерном уређењу СТАРТ-АП центра у Крчагову, 

- Потпорни зидови око фискултурне сале у Севојну, 

- Санација и поправка више решетки по граду. 
1,971,693.18 

26 Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и 

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4. 

Извођач ГР „Шарган 2014“ , за износ од 1.980.039,72 динара. Од 

већих објеката урађено: 

- Постављање АCO-DRAIN решетки у Сланушкој и ул.Друге 

пролетерске, 

- Поправка зида у улици Добросава Ружића,. 
1,980,039.72 

27 Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији 

малог обима на јавним површинама Града – партија 1. Извођач 

„Ураган“ , за износ од 2.381.262,00 динара . Од већих објеката 

урађено: 

- Партерно уређење "Старт-ап" центра у Крчагову,                                       

- Израда пропуста на Десној реци у Волујцу, 

- Израда кишне канализације у Крвавцима 
2,381,262.00 

28 Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији 

малог обима на јавним површинама Града – партија 2 . Извођач 

„Мајстор-инвест“ , за износ од 2.376.849,00 динара. Од већих објеката 

урађено: 

- Санација степеништа и платоа на Сењаку, 

- Санација потпорног зида у ул.Мијаила Радовића,                                       

- Санација потпорног зида ул. Теразије. 
2,376,849.00 

29 Окончани су радови на „Извођење радова на поправкама малог обима 

на јавним површинама Града – партија 3. Извођач ГР „Тим-градња 

УЕ“ , за износ од 2.275.854,72 динара. Од већих објеката урађено: 

- Измештање аутобуских стајалишта, 

- Зид код школе у Севојну, 

- Зид у улици Војводе Бојовића, 

- Поправка више решетки по граду 2,275,854.72 
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30 Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији 

малог обима на јавним површинама Града – партија 4. Извођач ГР 

„Тим-градња УЕ“ , за износ од 2.301.611,16 динара. Од већих објеката 

урађено: 

- Израда кишне канализације у улици Милована Глишића, 

- Потпорни зидови код школе у Севојну, 
2,301,611.16 

31 Окончани су радови на набавци и испоруци бетона по МЗ. Извођач 

ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.559.635,00  . По МЗ испоручено 

укупно  

 330м3 бетона, и то: 

- МЗ Крчагово – 38,75м3 – 423.150,00 динара, 

- МЗ Теразије – 29,75м3 – 314.325,00 динара, 

- МЗ Злакуса – 5м3 – 55.020,00 динара, 

- МЗ Скржути – 4м2 – 43.680,00 динара, 

- МЗ Царина – 96м3 – 1.043.880,00 динара, 

- МЗ Росуље – 21,5м3 – 234.780,00 динара, 

- МЗ Центар – 73,5м3 – 771.540,00 динара, 

- МЗ Гостиница – 14м3 – 154.560,00 динара.                                                  

- МЗ Турица - 3,5м3 - 38.220,00 динара.                                                          

- - МЗ Севојно - 20,5м3 - 223.860,00 динара.                        

- МЗ Липа - 18,5м3 - 202.020,00 динара, 

- МЗ Мокра Гора - 5м3 - 54.600,00 динара 
3,559,635.00 

32 Завршена je  набавкa горива  за потребе одржавања некатегорисаних 

путева у месним заједницама по уговору из 2019. год. Извођач радова 

''Дуда инвест'' Београд за износ 1.621.366,22 дин.У 2020.години 

преузето 904,95 л горива за износ од  137642.89 динара.  

137,642.89 

33 У току радови по уговору о набавци горива  за потребе одржавања 

некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2020. 

год.за испоруку 12.000 литара еуродизела Извођач радова ''Дуда 

инвест''  Београд за износ 1.612.800 дин. У току 2020. године преузето 

8.739,98 л горива за износ од 1.174.653,31 динара. 
1,174,653.31 

34 Завршена је  набавка  тракторских чистача снега за потребе 

одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена 

је набавка 17 чистача снега ширине 2,4м Извођач радова 

Аутопревозник и ЗР Теза Милоје Петровић предузетник за износ 

956.760 956,760.00 

 

 
48,850,162.56 

 

  СВЕГА  286,985,171.42 
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1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА 

 

1 Завршено је асфалтирањe и реконструкција дела улице Иве Андрића у 

дужини од 470м ширине 5,5м- 6,0м .Урађено је  2.705м2 асфалта 

д=7+4цм у саобраћајници и 790м2 асфалта у тротоарима.Извођач ЈКП 

"Нискоградња" 12,780,777.84 

2 Завршено је асфалтирањe, реконструкција и израда кишне канализације  

улице Душана Поповића у дужини од 575м, ширине око 5,0м.Урађено је  

3.015м2 асфалта Д=6цм у саобраћајници. Такође је урађено 536м цеви 

ДН 300, као 89м цеви ДН 200 и 22 решетке.Извођач ЈКП "Нискоградња" 

13,967,698.96 

3 Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре  по уговору из 

2020. године у Севојну. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од   

4 671 172,32динара.  Урађено:  

-  гробље Рујевац   л=220 м, П=560 м2, 

- Спаловића чесма -С.Осоје л=680 м, П=1719 м2, 

-М. Косјеровића на врху л=170 м, П=445 м2 , 

-М. Косјеровића -Вукотић л=65 м, П=190 м2 , 

4,671,172.32 

4 Завршени су радови на реконструкцији дела Карађорђеве улице. Урађено  

7 265 м2 асфалта ( од ул.Д.Петронијевић до ул. М.Обреновића). Извођач 

ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 28 003 293,26динара са ПДВ. 

28,003,293.26 

СВЕГА : 59,422,942.38 
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       1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА 

 

1 МЗ ВОЛУЈАЦ       

  

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ 

по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 1.648.800,00 динара. Од тога Град 1.104.696,00  динара, а МЗ 

544.104,00 дин. Укупно урађено 1000м2 асфалта, и то: 

- Полимчевића рампа-Челиковићи-100м1, за 412.200,00 динара,                   

- Кнежевићи-Ристићи-100м1, за 412.200,00 динара,                                

 - Радовићи-Кадињача-100м1, за 412.200,00 динара,                                 

- Антонијевићи-Бошковићи-100м1, за 412.200,00 динара. 1,648,800.00 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ 

по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 2.099.160,00 динара. Од тога Град 1.406.437,20 динара, а МЗ 692.722,80 

дин. Укупно урађено 475м1, П= 1185м2, и то: 

- Стругара-Јешићи, л=95м1, П=237м2, 

- Пујова кућа-викенд насеље, л=95м1, П=237м2, 

- Доњи Васићи-Горњи Милошевићи, л=95м1, П=237м2, 

- Раскршће-Бела чесма, л=95м1, П=237м2, 

- Десна река-Ђуричићи, л=95м1, П=237м2 
2,099,160.00 

2 МЗ ЛУНОВО СЕЛО       

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново 

село“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан 

износ од 2.485.800,00 динара. Од тога Град 1.665.486,00 динара , а МЗ  

820.314,00 дин. Урађено П= 1685м2, и то: 

- Луке-кућа Тома Вукадиновића, л=140м1, П=355м2, 

- Стара школа-Превија, л=140м1, П=355м2, 

- Јолов поток-Боровићи, л=140м1, П=355м2, 

- Раскршће-кућа Милићевић Спасоја, л=240м1, П=620м2, 2,485,800.00 

3 ГО СЕВОЈНО       

 

Уговорени су су радови(али нису реализовани) на изградњи путне 

инфраструктуре у Севојну ( уговор из 2020. године).Извођач ЈКП 

„Нискоградња“ за укупан износ од 1 454 880,00 динара. Од тога Град 974 

769,60 динара, а  ГО. 480 110,40 дин.  

Планирани путеви су: 

- крак Рујевац, л=90м,  

- крак Б.Чолић л=115м,                                                                                   

- Гај-Пауновићи л=82м. 
  

 

Окончани су радови на изградњи 4 улице у Севојну по уговору из  2020. 

године . Извођач је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова је 

2.109.480,00. Од тога финсира Град износ од 1.413.351,60 динара а ГО.  

696.128.40 динара.                                                                  

-Вучковићи - Смиљанићи  л= 170 м, П=440м2                                               

-крак Гаврила Принципа  л=165м, П=420м2                                                         

-Младово -Миливојевићи л=90м, П =230м2                                                          

-Црквари - Аксентијевићи   л=100м, П=250м2                                                      
2,109,480.00 
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Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре (Севојно) по 

уговору из 2020. године. Извођач  Ћумур -Севојно за укупан износ од   

1.915.198,08 динара. Од тога Град 1.283.182,71 а ГО.Севојно 632.015,37 

дин.  Урађено:  

- Ј.Оташевић-К.Савић    л=150 м, П=375м2,                                                      

-Ђурићи-Јоксовићи л = 300м, П=747м2                                                        
1,915,198.08 

4 МЗ КРЧАГОВО       

 

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крчагово 

по уговору из 2020. године, и то за 7 путних праваца           ( П.Лековића 

40м, П.М.Смиљанића150м, Капетановина150м, Врела115м,крак 

П.Лековића35м, Кимпин70м и М.Брдо100м), али радови нису отпочели. 

Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 3.327.504,00 динара. 

  

 

 Окончани  су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

Крчагово.Уговорени су радови у 2019.години на изградњи 3 путна правца 

у укупном износу од 3.558.528,00 динара, али је преостали пут - крак ул. 

Сарића Осоје урађен 2020. год. Извођач ЈКП „Нискоградња“.Вредност 

радова пута- крак С.Осоје  износи  2.592 345,60 динара. Од тога Град 

1.736.871,55, а грађани 855.474,05 дин.Л =405м. П= 1 248 м2  

2,592,345.60 

5 МЗ РИБАШЕВИНА       

  

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Рибашевина по уговору за 2020. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за 

укупан износ од 2.848.020,00 динара. Од тога Град 1.908.173,40 динара, а 

МЗ 939.846,60 динара. 
  

6 МЗ ТРНАВА       

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава по 

уговору из 2020. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вреднсот радова износи 1.873.500,00 динара. Од тога је обавеза Града 

1.255.245,00 динара, а обавеза МЗ 618.255,00 динара. 
  

7 МЗ БЕЛА Земља       

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Бела земља. 

Извођач ЈКП. "Нискоградња" за укупан износ од 2.279.736,00динара. Од 

тога Град 1.527.423,12динара, а МЗ 752.312,88дин. Урађено:  

-део пута ка Радојевићима  л=80 м, П=197 м2 , 

-део пута за Стоковиће  л=60 м, П= 145 м2 , 

-део пута Жунићи -Божовићи   л=70 м, П= 160 м2 , 

-део пута Ристановићи  л= 200 м, П= 505м2 . 

-Лука -Жунићил= 20 м, П= 59м2 . 

-Лука 2 -Вирићил= 60 м, П= 158м2 . 
2,279,736.00 

8 МЗ ЗКЛАКУСА       
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Делимично су завршени  радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Злакуса“ по уговору из 2020. године. Урађена два пута од уговорених 

три. Укупна уговорена вредност радова је 1.949.448,00дин. Извођач ЈКП 

„Нискоградња“ за  износ од 1.201.884,00 динара. Од тога Град 805.262,28 

динара, а МЗ 396.621,72 дин. Урађени путеви:  

- пут Јавор-П.Терзић, Л=100 м1, П=250 м2. 

-Ливадак-Спасојевићи ,Л=140 м1, П=370 м2                                                         1,201,884.00 

 

Завршени су  радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“ 

по уговору из 2019. године. Укупна изведена  вредност радова је 

1.442.097,36 дин. Извођач  „Транс-коп“ Чајетина.Од тога Град 966.205,23 

динара, а МЗ 475.892,13 дин. Урађени пут:  

- пут ка Станкић Зорану-део, Л=234 м1, П=812 м2 
618,840.00 

9 МЗ КРВАВЦИ       

 

1.Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Крвавци“по уговору из 2020. године. Извођач Нискоградња за укупан 

износ од 2.517.588,00дин.. Од тога Град 1.686.783,96 динара , а МЗ  

830.804,04 дин. Укупно урађено и то: 

- пут ка Т.Стаматовићу, л=200м1, П=515м2                

-пут ка Петровићима ,л=200м1, П=505м2                                                              

-пут ка РЈовановић,л=60м1, П=165м2                                                         -

пут Ђерићи -Долови,л=125м1, П=310м2       
2,517,588.00 

 

2.Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Крвавци“-Поточање по уговору из 2017. године. Извођач Нискоградња  

за укупан износ од 618.840,00 дин. Од тога Град 414.622,80 динара , а МЗ  

204.217,20 дин. Укупно урађено и то: 

- пут Токмаковићи-водовод - део, л=190м1, П=490м2, 618,840.00 

10 МЗ СКРЖУТИ       

 

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Сржути, по уговору из 

2020. године. Извођач "Нискоградња"  за укупан износ од 2.249.712,00 

динара. Од тога Град 1.507.307,04 дин., а МЗ 742.404,96 динара.  

Урађено је :                                                                                      

-пут Ђорђевићи-Рашће  л= 100 м, П=260м2,                                                         

-део пута Глишићи -Реџовина  л=210 м, П=560 м2.                                     

-Бановски пут- део л=230 м,П=587 м2 2,249,712.00 

11 МЗ РАВНИ         

  

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“ по 

уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 

2.389.395,00 динара. Од тога Град 1.600.894,66 динара, а МЗ 788.500,34 

дин. Укупно урађено П= 1135м2, и то: 

- Милошев мост-Ковачевина- л=135м1, П=339м2, 

- Горњи Старчевићи, л=100м1, П=250м2, 

- Вранићи-Парамаће, л=100м1, П=250м2,                                                              

- Глишићи-Гудурићи - л=100м, П=250м2 

- Мартићи - л=100м, П=250м2 2,389,395.00 

12 МЗ БИОСКА   
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Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“ по 

уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 

2.688.000,00 динара са ПДВ. У 2020. реализовано за укупно 2.688.000,00 

динара. Од тога обавеза Града 1.800.960,00  динара, а МЗ 887.040,00 дин. 

Урађено 595м1, П=1540м2 асфалта. 2,688,000.00 

  

Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“, по 

уговору за 2020. годину. Уговорена укупна вредност радова износи 

2.835.000,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога Град 

1.899.450,00 динара, а МЗ 935.550,00 динара. 
  

13 МЗ КАЧЕР         

  

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер по 

уговору за 2020. годину. Извођач ЈКП "Нискоградња" за износ од 

1.996.164,00 динара. Од тога Град 1.337.429,88 динара, а МЗ 658.734,12 

динара. 
  

14 МЗ КРЕМНА       

 

Делимично су окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

„Кремна“, по уговору из 2020. године. Извођач  „Транскоп“доо Чајетина, 

за уговорени износ од 2.512.440,00 динара. У 2020. реализовано за укупно 

2.071.440,00 динара. Од тога Град 1.387.864,80 динара, а МЗ 683.575,20 

дин. Реализовано 470м1, тј. 1174м2 асфалта, и то: 

\- Пут за Николиће - 150м1, П=375м2 асфалта,                                          - 

Пут за Пашиће -135м1, П=337м2 асфалта,                                                             

- Пут за Богдановиће - 120м1, П=300м2 асфалта,                                                 

- Пут Спасићи-Железничка станица - 65м1, П=162м2 асфалта. 2,071,440.00 

15 МЗ КАРАН         

  

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран по 

уговору из 2020. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вредност радова износи 2.221.461,48 динара. Од тога је обавеза Града 

1.488.379,19 динара, а обавеза МЗ 733.082,29 динара, и то:                                

- Пут Остојићи-Мирковићи - 85м1, П=233м2,                                          

 - Пут Каран-Цер - 124м1, П=310м2,                                                           

 - Пут Веселиновићи-Митрићи - 73м1, П=220м2,                                       

- Пут Друм-Горњи Гускићи - 88м1, П=230м2,                                            

- Пут Бућина кућа-Станојевићи - 88м1, 220м2,                                         

 - Пут Лучића стране-Шумица - 88м1, П=220м2. 
2,221,461.78 

16 МОКРА ГОРА       

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра 

Гора“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан 

износ од 2.398.320,00 динара. Од тога Град 1.606.874,40 динара, а МЗ 

791.445,60 динара. Укупно урађено 513м1 асфалта, П=1366м2, и то: 

- Миковићи - 300м1, за 1.361.115,00 динара, 

- Фабрика-Јојића куће - 65м1, за 299.867,87 динара,                                - 

Гајевићи - 65м1, за 299.867,87 динара,                                                    - 

Кршање - 100м1, за 437.400,00 динара. 
2,398,320.00 
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Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Мокра Гора 

по уговору из 2019. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". 

Укупна вредност радова износи 1.797.600 динара . У 2020. години 

реализовано за износ од 449.400,00 динара. Од тога  Град 301.098,00 

динара, а МЗ 148.302,00 динара. Урађено 100м1, П=250м2. 449,400.00 

17 МЗ ЦЕНТАР       

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Центар“ 

по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 1.780.272,61 динар. Од тога обавеза Града 1.192.782,65  динара, а МЗ 

587.489,96 дин. Уражено 337м1, П=1040м2 асфалта. 
1,780,272.61 

18 МЗ ЦАРИНА       

  

Делимично су завршени радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Царина“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за 

укупан износ од 3.749.028,00 динара. У 2020. реализовано укупно 

2.544.062,76 динара. Од тога Град 1.704.522,05 динара, а МЗ 839.540,71 

дин. Урађено 463м1, П= 1312м2. 
2,544,062.76 

19 МЗ ГОСТИНИЦА       

 

Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, 

по уговору за 2020. године, у укупном износу од 2.398.788,00 динара са 

ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога Град 1.607.187,96 динара, а 

МЗ 791.600,04 динара.  
  

  

Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, 

по уговору из 2018. године. Уговорени су радови у укупном износу од 

1.941.600,00 динара.Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност 

радова у 2020. години износи 142.512,00 динара. Од тога Град 95.483,04 

динара, а МЗ 47.028,96 динара. Урађено 35м1 асфалта, тј. 88м2. 142,512.00 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Гостиница 

по уговору из 2019. године. Уговорено са ЈКП "Нискоградња" за иунос од 

1.937.520,00 динара. У 2020. реализовано за износ од 596.112,84 динара. 

Од тога Град 399.395,60 динара, а МЗ 196.717,24 динара. Урађено 145м1, 

тј. 363м2 асфалта. 596,112.84 

20 МЗ ДРЕЖНИК       

  

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“ 

по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 1.603.140,00 динара. У 2020. реализовано укупно 526.020,00 динара. 

Од тога Град 352.433,40 динара, а МЗ 173.586,60 дин. Урађено 140м1, П= 

350м2. 
526,020.00 

 

 Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“ 

по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ 

од 2.120.580,00 динара. Од тога Град 1.420.788,60 динара, а МЗ 699.791,40 

дин. Укупно урађено 478м1, П= 1239м2, и то: 

- Пут за Лучиће, л=170м1, П=425м2, 

- Пут за Главицу, л=95м1, П=279м2, 

- Пут Врбица-Цвијовићи, л=68м1, П=170м2,                                             - 

Пут Трафо станица-кућаРадмила Милића, Л=145м1, П=365м2. 
2,120,580.00 
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21 МЗ РОСУЉЕ       

 

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Росуље“ 

по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 644.136,00 динара. Од тога Град 431.571,12 динара, а МЗ 212.564,88 

дин.   

22 MЗ ВРУТЦИ       

23 МЗ СТАПАРИ       

 

Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“, 

по уговору из 2020. године.  

Извођач ЈКП „Нискоградња“  за укупан уговорени износ од 2.096.760,00 

динара. Од тога Град 1.404.829,20 дин. а МЗ 691.930,80 динара. Укупно 

урађено 484м1, П=1210м2 

- Пут Долови-Биљег-Гредица – л=140м1, П=350м2,.  

- Пут Дивљачка стена-Гредица - л=102м, П=255м2,                                             

- Пут Милутиновића рампа-Ћубићи - л=140м, П=350м2,                                    

- Пут Поникве-Буквићи - л=102м, П=255м2.                                                         
2,096,760.00 

24 МЗ ДУБОКО       

  

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Дубоко по 

уговору из 2018. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вредност  радова износи 1.648.680,00 динара. У 2020. реализовано за 

износ од 661.180,56 динара. Од тога је обавеза Града 442.990,98 динара, а 

обавеза МЗ 218.189,58 динара. Урађено 169м1, П=424м2. 661,180.56 

  

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Дубоко по 

уговору из 2019. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вредност  радова износи 1.627.560,00 динара. У 2020. реализовано за 

износ од 879.120,00 динара. Од тога је обавеза Града 589.010,40 динара, а 

обавеза МЗ 290.109,60 динара. Урађено 194м1, П=535м2. 879,120.00 

 

Окончани су радови на путној инфраструктури у МЗ Дубоко за 2020. 

годину. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2.246.400,00 

динара. Од тога обавеза Града је 1.505.088,00 динара, а МЗ је 741.312,00 

динара. Урађено 510м1, П=1290м2 асфалта, и то:     

- Станковићи-ул.А.Чарнојевића - 85м1, П=215м2,                                    

- Ћупријица-гробље Томановићи - 85м1, П=215м2,                                

- Мала превија-Топаловићи - 85м1, П=215м2,                                           

- Шехово брдо-Демир капија - 85м1, П=215м2,                                         

- Широки пут-Сретеновића гробље - 85м1, П=215м2,                              

- Јовићи-Гогићи-Доње њиве - 85м1, П=215м2.                                      
2,246,400.00 

25 МЗ ТУРИЦА       

 

 Завршена је изградња две  улице у МЗ. Турица од четири уговорене по 

уговору из 2020. године .Укупна уговорена вредност је 2.159.904,00 дин. 

Извођач је  ЈКП "Нискоградња".Урађено је:                         

- део улице, крак Исидоре Секулић  за износ 600.888,00 дин.од чега Град 

402.594,96 дин. а МЗ. 198.293,04 дин. Л =135 м, П= 335м2                                 

-   Део улице Сињевац- Оскоруша за износ 1.065.312,00 дин. од тога МЗ. 

351.552,96  а Град 713.759,04 дин. Л =270 м, П= 680м2 1,666,200.00 

26 МЗ ТЕРАЗИЈЕ       
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Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Теразије за 

2019. годину.Уговорени су радови у укупном износу од 2.174.400,00 

динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“.У 2020. реализовано за укупно 

2.110.530,48 динара. Обавеза Града је 1.414.055,42 динара, а МЗ 

696.475,06 динара. Урађено око 280м1, П=775м2 асфалта. 
2,110,530.48 

27 МЗ ЉУБАЊЕ       

 

Уговорени  су радови ( али нису изведени)на изградњи путне 

инфраструктуре у МЗ „Љубање“( центар,Прљевићи и Збојштица) по 

уговору из 2020. године. Извођач „Транс-коп“ Чајетина за укупан износ 

од 2 195 706,00 динара. Уговорени путеви: 

ка Јовановић Митру и Александру , л=80м1,  

ка Р. Весовићу, л=65м1,  

ка Мулићима, л=75м1,                                                                                 

- ка В.Ненадићу , л=75м1,                                                                              

- ка Стевановићима, л=90м1, 

ка Жунић М., л = 165 м1   

28 МЗ НИКОЈЕВИЋИ       

  

1.Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ 

„Никојевићи“, по уговору из 2019. године.  

Извођач ЈКП „Нискоградња“  за укупан уговорени износ од 1.453.230,00 

динара . Од тога Град 973.664,10 дин. а грађани  479.565,90 динара. 

Укупно урађено : 

- Пут за доње Цицвариће л=170м1, П=430м2,.  

- Пут за Митровиће  л=110м, П=270м2,                                                          - 

Пут за Ђоковиће л=100м, П=265м2,                                                       
1,453,230.00 

 

  2. .Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ 

„Никојевићи“, по уговору из 2020. године.  

Извођач ЈКП „Нискоградња“  за укупан уговорени износ од 2.060.652,00 

динара . Од тога Град 1.380 636,84 дин. а грађани  680 015,16 динара. 

Укупно урађено : 

- Пут за Бачкал-Милинковићи л=123м1, П=312м2,.  

- Пут за М. Павловића  л=90м, П=225м2,                                                              

- Пут Нишан-Милинковићи л=200м, П=500м2                                          -

Пут ка Зекавчићима л=50м, П=125м2 
2,060,652.00 

29 МЗ БУАР         

  

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по 

уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 

1.798.080,00 динара. Реализовано у 2020. за укупно 1.797.392,40 динара. 

Од тога обавеза Града 1.204.252,91 динара, а МЗ 593.139,49 динара. 

Урађено 420м1, П=1040м2 асфалта. 1,797,392.40 

 

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по 

уговору из 2020. године. Извођач ПД „Транс-коп“ Чајетина, за укупан 

износ од 2.115.000,00 динара. Од тога Град 1.417.050,00 динара, а МЗ 

697.950,00 динара. 

  

30 МЗ ГОРЈАНИ       
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 Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Горјани“ 

по уговору из 2020. године .  Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан 

износ од 1 469 130,00динара. Од тога Град 984 317,10 динара, а МЗ 484 

812,90 дин. Урађено :     Магистрала-Радовићи-Цмиљанићи  л=370 м, 

П=984 м2 1,469,130.00 

31 
МЗ ЛИПА 

  

  

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Липа“ по 

уговору из 2020. године. Извођач „Нискоградња“  за укупан износ од 

449.514,00динара . Од тога Град 301.174,38 динара, а МЗ 148.339,62 дин. 

Укупно урађено 65м1, П= 205 м2.                                                                          

449,514.00 

СВЕГА : 59,155,070.11 

 

 

1.2.6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 

1 ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА 
  

 

У току радови по уговору из 2020. год. о изради подлоге клизалишта на 

тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м² односно 110м³ 

песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Ужице за износ 624.936,00дин, од 

тога плаћено у 2020.години 311.863,2дин  

311,863.20 

 

Завршени радови по уговору из 2019. год. о изради подлоге клизалишта 

на тргу. Постављена  подлога клизалишта површине 532м² односно 

110м³ песка. Извођач радова ЗЗ"Бели бор" Златибор за износ 

624.936,00дин. Плаћено  по уклањању подлоге клизалишта  у 2020.год  

311863,20 дин. 311,863.20 

2 ГРАДСКА ИГРАЛИШТА   

- Окончани су радови по Уговору за изградњу игралишта за децу на 

Мегдану. Извођач "Маратон ЛДН" доо из Мачванске Митровице, укупан 

износ од 5.323.817,76 динара са ПДВ. Радови обухватили израду нове 

подлоге од тартан гуме као и набавку и уградњу 4 справе за играње. 

5,323,817.76 

- Окончани су радови по Уговору за реконструкцију терена за мали 

фудбал у Великом парку. Извођач је Хеттрик спорт доо Београд за износ 

од 2.264.099,04 

2,264,099.04 

- Окончани су радови по Уговору о поправци и санацији спортских терена. 

Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 1.495.164,00 динара са ПДВ. 

Радови обухватили постављање мобилијара на дечијем игралишту у 

Крвавцима, постављање мобилијара на игралишту у Волујцу, 

постављање мобилијара на игралишту у Врелима. 

1,495,164.00 
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- Окончани су радови на поправци и санацији спортских терена - 

ЗАВРШЕ-ТАК РАДОВА НА СЦ "ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА" НА ПОРИ. 

Извођач  "СЗР и аутопревозник Борко Масал" за износ од 2.889.630,06 

динара са ПДВ. У оквиру уговора окончани су радови на спортском 

центру "Парк пријатељства" на Пори (радови изведени у 2019. години)         

2,889,630.06 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на ограђивању игралишта у Врелима 

- партија 4. Извођач ГР "Тим-градња УЕ" за укупан износ од 704.160,00 

динара са ПДВ. 

704,160.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на изградњи спортског терена на 

Сењак Н - прва фаза - партија 3. Извођач ГПР "Мат-коп" за укупан износ 

од 579.686,40 динара са ПДВ. 

579,686.40 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, уређење спортског терена на Ибишевом гувну - 

партија 2. Извођач ГПР "Мат-коп" за укупан износ од 796.224,00 динара 

са ПДВ. 796,224.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, наставак изградње терена за рекреацију у Злакуси-

партија 5. Извођач СЗР "Идинг" за укупан износ од 293.880,00 динара са 

ПДВ. 293,880.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на уређењу парка Доварје - партија 

17. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 997.182,00 динара са ПДВ. 

997,182.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, уређење парка на Јовановој води на Јеловој гори - 

партија 13. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 762.678,00 динара 

са ПДВ. 762,678.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, радови на ограђивању фудбалских терена у Турици - 

партија 8. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 908.640,00 динара са 

ПДВ. 908,640.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, наставак изградње спортског дечијег игралишта у 

Романијској улици - партија 3. Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 

1.158.840,00 динара са ПДВ. 

1,158,840.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, радови на изградњи Балканског игралишта ( 

игралиште у Балканској улици) - партија 4. Извођач "Полет" ДОО за 

укупан износ од 810.000,00 динара са ПДВ. 

810,000.00 
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- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, постављање заштитне ограде на делу улице Светозара 

Марковића - партија 16. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 

576.000,00 динара са ПДВ. 

576,000.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, уређење парка Паун Петронијевић у Рибашевини - 

партија 8. Извођач СЗР и аутопревозник "Борко Масал" за укупан износ 

од 538.320,00 динара са ПДВ. 

538,320.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, изградња игралишта у Златиборској улици - партија 6. 

Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 633.600,00 динара са ПДВ. 

633,600.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, изградња пешачке стазе у улици Вишеслава 

Бугариновића - партија 9. Извођач ГПР "Мат-коп" за укупан износ од 

637.020,00 динара са ПДВ. 637,020.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, израда пешачке ограде на делу улице Ратарска - 

партија 7. Извођач ГР "Тим-градња" за укупан износ од 155.100,00 

динара са ПДВ. 155,100.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, Изградња пешачке стазе ка старој цркви у Севојну  - 

партија 12. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 297.420,00 динара 

са ПДВ. 297,420.00 

- Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, Уређење терена за децу у Карану - партија 6. Извођач 

"Полет" ДОО за укупан износ од 727.200,00 динара са ПДВ. 

727,200.00 

- УГОВОРЕНИ су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, реконструкција игралишта за децу у Горјанима - 

партија 1. Извођач СЗР "Идинг" за укупан износ од 1.147.200,00 динара 

са ПДВ. 1.147.200,00  

- УГОВОРЕНИ су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, изградња игралишта за децу код Градског стадиона у 

улици Николе Пашића - партија 2. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ 

од 1.076.628,00 динара са ПДВ. 

1.076.628,00  

3 УПРАВНА ЗГРАДА НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ   

- Завршена је изградња I фезе управне згрaде на гробљу Сарића осоје. 

Извођач радова Полет доо Ужице за износ од 5.798.484,00 динара 
5,798,484.00 

- Завршена је изградња II фезе управне згрaде на гробљу Сарића осоје. 

Извођач радова Полет доо Ужице за износ од 4.234.939,20 динара 
4,234,939.20 
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- У току су радови на изградњи III фазе управне зграде на гробљу сарића 

осоје (грађевинско занатски радови, радови на водоводу и канлаизацији, 

електро радови, машински радови).Извођач радова је Рад монт из Бајине 

Баште за износ од 12.784.098,60 динара. вредност изведених радова у 

2020. години износи 5.723.315,52 динара. 

5,723,315.52 

4 ПАРКИНГ КОД ХАЛЕ СПОРТОВА "ПЕРО ПОВОИЋ АГА"   

- Уговорена  је изградња паркинг простора код Хале спортова "Перо 

Поповић Ага" у Великом парку,  при чему је уграђено 185м2 асфалта. 

Радове  је извело ЈКП "Нискоградња" за износ од 734.754,00 динара.  
  

5 ХАЛА У КРЧАГОВУ   

- Завршена је замена оштећених 56 стакала на прозорима, поправка 36 

прозора који се отвараку на вентус и поравка улазних врата. Извођаћ 

Мост Ужице за износ од 1.277.978,4 
1,277,978.40 

- У току су радови на изради атмосферске канализације саабраћајница у 

партеру хале,  као и одвод кишне канлизације са објекта. Реципијент је 

већ изграђена мрежа кишне канализације у улици Милоша Обреновића. 

Урађено је укупно 121м ДН200, 11м ДН 250 и 99м ДН350, 21м слиивне 

решетке као и једна сепаратор масти. Извођач радова је ГПР "Ћумур" из 

Севојна. Угворена вредност радова је 2-.937.036, 00 динара. Изведено је 

радова  у 2020.години за износ од 2.820.563,76 дин. 

2,820,563.76 

6 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ КОМАНДНО-

НАСТАВНОГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У КОМПЛЕКСУ БИВШЕ 

КАСАРНЕ IV ПУК У УЖИЦУ 
  

- Завршени  су радови на реконструкцији објекта у касарни у Ужицу- 

извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за износ од 

49.104.045,96. У 2020. години реализовано 23.946.488,01 динара 
23,946,488.01 

- Завршено је извођење непредвиђених радова  на реконструкцији објекта 

у касарни у Ужицу- извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за 

износ од 4.979.058,05 динара. У 2020. години реализовано 

1.763.078.69динара 
1,763,078.69 

7 ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ИВЕ АНДРИЋА   

- У току је извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Иве 

Андрића дужине 466м.Извођач радова је је конзорцијум од предузеће 

Јединсво АД Севојно, Срабил про  Ужице и Дом екстра Ужице за износ 

од 12.951.522,00 динара. У 2020. години је изграђено 166 м цевовода ДН 

600 и 163м цевовода ДН160 и вредност изведениг радова износи 

5.005.363,5 динара 5,269,379.34 

8 ИЗГРАДЊА ПИЈАЦЕ II ФАЗА   
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- У току су радови на изградњи пословног објекта на пијаци спратности 

пр+сп укупне бруто површине 599,42м2. Извођач радова је ЕС Енерго 

сервис из Београда за износ од 44.675.278,26 динара. У 2019. години је 

реализовано 3.836.472,48 динара 

39,517,160.04 

9 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

- У току је израда пројекта изградње моста на Старом граду- извођач ДБ 

Инжењеринг Београд за износ од 4.798.800,00 динара   

- Утоку је израда пројекта станова за војску у Крчагову-извођач 

Урбополис доо Београд за износ од 2.620.800   

- У току је израда пројекта моста на Бањици-извођач Конструктро за износ 

од 576.000,00 динара. У 2020. реализовано 403.200,00 
403,200.00 

- Завршена је израда геотехничког елабората  за станове за војску- извођач 

Геостатик за износ од 490.000 динара 
490,000.00 

- Завршена је израда пројект реконструкције Градске улице-извођач САРТ 

инжењеринг Крљево за износ од  490.000 динара 
 

- Завршена је израда пројект реконструкције улице Норвешких 

интернираца-САРТ инжењеринг Крљево за износ од  480.000 динара  

10 ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ   

- Излазак на терен и израда предмера и предрачуна и техничког решења 

радова по захтеву месних зајднеица   

- Израда техничких услова за раскопавање саобраћајница -105ком.   

- Израда 47 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну 

мрежу и 29 на мрежу кишне канализацје у поступку издавања 

локацијскох услова, у поступку израде одговарајућих урбанистичких 

планова, у поступку израде пројеката и у поступку доношења решења о 

праву службености   

- Израда 41 мишљења у поступку озакоњења објеката 
  

_ Учествовање у изради пројеката које израђује сектор урбанизма. 

  

_ Учествовање у изради других пројеката које за потребе Града. 
  

_ 
Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки 

за изградњу саобраћајница као и за радове на одржавању саобраћајница 
  

_ 
Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки 

за изградњу игралишта. 
  

 СВЕГА : 116,640.802.62 
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1.3 УРБАНИЗАМ             

1.3.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

У оквиру ове планиране активности реализовани су или су у току следећи послови, који су 

везани за припрему и реализацију планске документације: 

• Спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката.  

Урађени су и потврђени урбанистички пројекти: 

- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 9356 КО 

Ужице ради реконструкције и доградње вртића "Невен", Град Ужице; 

- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 8180/2 КО 

Ужице ради реконструкције дечјег базена на градској плажи у Ужицу; 

- Урбанистички пројекат зa урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 3820/1 КО 

Ужице ради изградње стамбено-пословног објекта у Крчагову.  

 

У 2020. години је започета израда Урбанистичког пројекта за инфраструктурни мост код 

Аутобуске станице. Реализоване су припремне активности за израду Урбанистичког пројекта за 

изградњу пословног објекта на локацији ресторана "Плажа" на Градској плажи. 

 

• Спровођење урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације и 

препарцелације. 

Урађени су и потврђени пројекти парцелације и препарцелације: 

- Пројекат  парцелације к.п.  бр. 3715 КО Севојно, Градска општина Севојно, за 

формирање грађевинских парцела; 

- Пројекaт препарцелације катастарских парцела број 1453/1, 1463, 1428/4, 1428/2, 

1504/1, 1504/4, 1428/2, 1454/3, 1456/5, 1456/8, 1456/2, 1456/3, 1454/4, 1457/1, 1454/1 све 

К.О. Дријетањ, за формирање грађевинске парцеле интерне саобраћајнице за 

индустријску зону „Бела Земља“ – градска саобраћајница I реда и приступна 

саобраћајница.  

• Анализе потреба за изменама ГУП-а, а у циљу омогућавања даљег развоја града.  

Крајем године одржани су радни састанци представника предузећа са представницима Града, са 

циљем доношења одлуке приступању изради измена и допуна ГУП-а града Ужица или изради 

новог ГУП-а, с обзиром да је временски хоризонт његових планских решења  до 2020.године.С 

тим у вези извршена је анализа имплементације важећег документа, потреба за усклађивањем 

са законском регулативом, размотрене промене у простору које су се десиле у претходном 

периоду. 
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• Стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица. Урбанистичка анализа 

локација по захтеву Града Ужица  

Р.Б. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ 

1. Корекција основе пројекта ентеријeра и учешће у реализацији опремања start up-a у 

Крчагову. Достављање подлоге са изменама ентеријера пројектантима 

електроинсталација, хидротехничких инсталација и машинских инсталација.  

Координација са  извођачем  на реализацији у оквиру  Пројекта за START AP центра у 

Касарни- детаљи расвете и израде плафонске конструкције. 

2. Учешће у припремним активностима Града за конкурс Министарства заштите животне 

средине за пошумљавање у 2020. год.  

3. Урађени изводи из ПГР“Ужице-централни део“ I фаза и ПГР „Крчагово“ за потребе 

конкурса Министарства привреде за унапређење пословне инфраструктуре – кишна 

канализација „Доварје“. 

4. За израду техничке документације за Улицу Норвешких интернираца, достављена 

потребна документација.  

5. За израду техничке документације за улицу Градску, достављена потребна 

документација. 

6. Координација са пројектантом рекреативног моста на реализацији/изради пројектне 

документације. 

7. Достављање документације за израду пројектне документације пешачког моста на 

Бањици. 

8. Сачињена листа дечјих игралишта на територији града Ужица. Достављена 

Министарству привреде по њиховом захтеву. 

9. Прослеђен захтев за информацију о локацији за кат. парцелу  бр. 8960/1 КО Ужице за 

реконструкцију терена за мали фудбал у Великом парку Градској управи за урбанизам, 

изградњу и имовинско-правне послове. 

10. Координација и достављање потребне документације за реализацију техничке 

документације кружног тока у Крчагову. 

11. Активности на реализацији/изради Пројектног задатка за реконструкцију Здравственог 

центра у Ужицу. 

12. Активности на реализацији вртића ‘’Невен’’ за конкурс Министарства државне управе и 

локалне самоуправе. 

13. Достављање документације и активности на реализацији пешачке стазе од Бањице до 

Видиковца. 
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14. Достављање документације и активности на реализацији лифта на плажи. 

15. Упитник за Пројекат изградње станова  за припаднике снага безбедности, у циљу даљег 

планирања реализације Пројекта. Разрада и консултације  Пројекта изградње станова  за 

припаднике снага безбедности,  циљу даљег планирања реализације Пројекта.  

16. Координација реализације Пројекта „Паметна школа“ за потребе Прве основне школе  

краља Петра II. Израда Главне свеске за потребе раелизације  Пројекта „Паметна школа“ 

за  Прву основну школу  Краља Петра II. 

17. Координација са пројектантом и извођачем  на реализацији постављања рекламних паноа 

и надстрешнице у оквиру  Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута 

Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића. 

Координација са пројектантом и извођачем  на реализацији постављања CORTEN лима у 

оквиру  Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута Општине, са 

уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића. Координација 

са пројектантом и извођачем  на реализацији детаља израде рампи и степеника на делу 

тротоара  у оквиру  Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута 

Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића. 

Корекција дела пројекта реконструкције Влајковог трга.  

18. Координација реализације Пројекта водовода и канализације за потребе Старог града. 

19. За потребе израде Пројекта Карађоређеве улице достављање планске и техничке 

документације. 

20. Координација реализације  пројеката Малог парка, дечијег игралишта на Мегдану и 

терена за мали фудбал на плажи у оквиру пројекта ''Удружимо се''. 

21. Учешће у реализацији пројекта уређења јавне површине у центру Рибашевине. 

22. Учешће у реализацији јавног позива за финансирање проjеката од јавног интереса – 

акције „Ужички програм локалног партнерства“ (подела конкурсног материјала и 

пружање информација о конкурсу, теренски обилазак, израда предмера и предрачуна 

радова, помоћ у писању предлога пројеката и комплетирању документације - за 9 

предлога пројеката, припрема и достава материјала за рад Комисије за све пристигле 

пројекте - 31, презентација материјала).  

23. Прибављена потврда од ЈКП "Биоктош" о испуњењу прописаних техничких услова за 

управљање комуналним отпадом (Start up Ужице). 

24. Урађен и прослеђен приговор надзорном органу и извођачу радова на рехабилитацији 

државног пута IБ реда бр. 23 за омогућавање саобраћајног прикључка за локацију 

Видиковац у складу са ПДР "Стари град". 

25. Давање података и припремање подлога пројектанту саобраћајница у оквиру ПДР "Стари 

град". 
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26. Координација са пројектантом на реализацији Идејног решења пословног комплекса 

''Касарна'' - станови за војску, корекције достављених варијантних решења. 

27. Координација са пројектантом Реконструкције историјске грађевине са доделом 

савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом 

Ужичког града на корекцији делова пројектне документације током извођења радова 

28. Корекција Идејног решења дечијег игралишта на Мегдану, израда Пројекта за извођење 

радова. Учешће у реализацији пројекта изградње дечјег игралишта на Мегдану 

(озелењавање, ограда и фасаде). 

29. Учешће у примени  – Извештаја о прелиминарним истраживањима на локацији 

„Ваљаоница бакра Севојно“ у оквиру пројекта „Унапређење међусекторског управљања 

земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта”, 

који спроводи Програм УН за животну средину (УН Енвиронмент), у сарадњи са 

Министарством заштите животне средине и Агенцијом за заштиту животне средине 

Републике Србије. 

30. Израда решења табли обавештења за потребе ОШ “Нада Матић“ у Ужицу. 

31. Израда решења  и припрема за штампање информационих табли  за четири градска бус-

стајалишта у Ужицу. 

32. Учешће у припремним активностима за извођење радова за изградњу дечјих игралишта у 

Севојну и на градској плажи (ИПА 2014) - координација активности, обилазак радова 

(земљани радови), обавештавање Министарства омладине и спорта, консултације са 

надзорним органом. 

33. Разрада идејног решења за изградњу дечјег игралишта у Ул. Николе Пашића. 

34. Припремне активности за израду идејних решења за реконструкцију дечјег игралишта и 

изградњу скејт парка у Великом парку.  

35. Урбанистичка анализа локације код школе у Злакуси и извод из Просторног плана града 

Ужица, за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу објекта изложбеног 

простора керамике у Злакуси. 

36. Урбанистичка анализа локације у Слободној зони Севојно, за потребе проширења 

индустријске зоне у складу са потребама Града. 

37. Урбанистичка анализа локације код расадника у Горјанима - извод из Просторног плана 

града Ужица. 

38. Урбанистичка анализа локације ОШ"Душан Јерковић" - извод из ПГР "Ужице - 

централни део" I фаза, због доградње фискултурне сале. 

39. Урбанистичка анализа локације за вртић код Медицинске школе за потребе израде 
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урбанистичког пројекта. 

40. Учешће у реализацији донације „Мотороле“ за уређење јавних простора (постављање 4 

парковске клупе у парку код старог дечјег диспанзера). 

41. Стручна помоћ око опремања пословног простора ЈКП”Биоктош” на гробљу “Сарића 

осоје”. 

42. Урбанистичка анализа потенцијалних локација за изградњу паркинга и фаст гаража. 

43. Урбанистичка анализа локације за вртић код Медицинске школе (нова локација) са 

предлогом препарцелације за потребе израде урбанистичког пројекта. 

44. Усклађивање планских и пројектних решења котларнице на Међају и мерно-регулационе 

станице. 

 

1.3.2.  ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА  

План генералне регулације „Ужице централни део“ III фаза (остало) 

Прибављени су технички услови за израду плана, размотрене пристигле иницијативе, урађени 

графички и текстуални прилози постојећег стања и извода из плана вишег реда.  

У току је израда топографског плана за карактеристичне делове простора (раскрснице јавних 

путева, одређене јавне површине и сл.), који  је потребан  за израду планских решења 

(саобраћај, парцелација, регулација).   

Измена и допуна Плана генералне регулације ''Турица'' и Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Царина'' 

Сходно одредбама члана 48. Закона о озакоњењу (''Сл.гласник РС'', бр. 96/15 и 83/18) и обавезе 

јединица локалне самоуправе за усклађивање планова са резултатима пописа нелегално 

изграђених објеката, као и Закона о планирању и изградњи (''Сл. гл. РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 54/13- одлука 

УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018,) у сарадњи са Градском управом за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове договорена је израда Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Турица'', као и Измена и допуна Плана генералне регулације ''Царина'', 

сходно иницијативама грађана, а у циљу наставка поступака како озакоњења, тако и изградње 

објеката, чији ће обрађивач бити ЈП ''Ужице развој''.  

У складу са резултатима пописа незаконито саграђених објеката који су картирани, извршено је 

усклађивање планског документа, нарочито у погледу планиране  регулације и намене. 

Сагледани су сви пристигли захтеви за измену Плана и уграђени у делу у коме нису у 

супротности са Планом вишег реда и законима. Обзиром, да се није ушло у израду новог 

елабората санитарне заштите водоизворишта у Турици (зоне дефинисане ГУП-ом су према 
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елаборату из 1975.г.), задржано је планско решење „затечене индустријске зоне“ и заштитног 

зеленила уз Волујачки поток. 

Измењена је граница грађевинског земљишта, планом предвиђене заштићене неизграђене 

површине на којима није дозвољена градња, избачене су из граница грађевинског земљишта. 

Измене и допуне ПГР“Царина“ 

План детаљне регулације за Јеловогорску улицу  

Израда нацрта Плана није завршена јер обрађивачу није достављена сва потребна 

документација, сагласности и информације од стране инвеститора и носиоца израде Плана.   

План детаљне регулације ''Слободна зона Ужице'' у Севојну 

Током године, од носиоца израде Плана нису добијене информације неопходне за наставак 

израде документа, а у вези одговарајућег саобраћајног решења, које је усаглашено са потребама 

највећих привредних субјеката у Слободној зони,  одобреног од стране управљача државних 

путева – ЈП„Путеви Србије“. Обрађивач Плана није могао да реализује планиране активности 

на изради нацрта Плана.  

Планиран је наставак активности на изради Нацрта Плана, после дефинисања коначног 

предлога саобраћајног решења, које ће бити усаглашено са потребама највећих привредних 

субјеката у Слободној зони - Ваљаонице бакра и Импол Севала. Договор Града и претходно 

наведених предузећа је да иста доставе Обрађивачу Плана информације неопходне за наставак 

израде документа, а у вези одговарајућег саобраћајног решења, одобреног од стране управљача 

државних путева – ЈП „Путеви Србије“. По добијању сагласности на планско решење 

саобраћаја, од стране претходно наведених привредних субјеката, Обрађивач Плана ће 

завршити израду нацрта документа. 

План детаљне регулације за улицу Страхињића бана 

Израђен је материјал за Рани јавни увид, који је верификован од стране Комисије за планове 

Града Ужица. 

Подручје обухваћено ПДР налази се у оквиру Плана генералне регулације "Ужице централни 

део"- I фаза ("Сл. лист града Ужица", бр. 7/15, 08.04.2015.г.). ПГР-ом је планирана кружна 

раскрсница на укрштају Ул. Страхињића бана, Ул. Марије Маге Магазиновић, Ул. краља Петра 

I и Ул. Друге пролетерске. Планирана кружна раскрсница има спољни пречник круга Д=35m и 

једну  саобраћајну траку ширине 7m. Такође је планирано проширење регулационог појаса Ул. 

Страхињића бана, као и регулисање дела Ул. Страхињића бана (крак између улица Димитрија 

Tуцовића и Омладинске) и упајање у Омладинску улицу, у скаду са усвојеним ПДР дела 

Омладинске улице. 

Планиран је наставак активности на изради Нацрта Плана, након  израде Идејног решења Ул. 

Страхињића Бана и дефинисања коначног предлога саобраћајног решења, због потребе 

експропријације и решавања имовинско-правних односа, као и усаглашавање планских решења 
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са условима надлежних институција, у конкретном случају Завода за заштиту споменика 

културе Краљево.  

Генерални Урбанистички план града Ужица  

 

У сусрет новом инвестиционом циклусу, не само из законских обавеза, већ из реалних потреба, 

Град Ужице је донео Одлуку о приступању изради Измена и допуна важећег Генералног 

урбанистичког плана града Ужица до 2020.г. (у дањем тексту:ГУП), чији је временски хоризонт 

планских решења до 2020.г. Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и 

имовинско - правне послове Града Ужица. Обрађивач Плана је ЈП "Ужице развој" Ужице, Ул. 

Вуколе Дабића 1. У склопу припремних активности прибавиће се дигиталне подлоге: - 

катастарски план (ДКП), обухватајући поред просторних података о границама парцела и 

алфанумеричке податке о облику својине (јавно или приватно власништво), - катастар водова 

(КВ), - дигиталне ортофото снимке, - топографски план (по потреби, за делове насеља), - 

регистар просторних јединица (РПЈ) и - друге дигиталне податке Прибавиће се подаци о 

постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима, и то од надлежних:. 

 

1.3.3. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У 2020.години у одељењу је вршена припрема или урађена следећа техничка документација: 

Р.Б. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ 

1. Идејно решење рампе за инвалиде за приступ објекту високог образовања са пратећим 

садржајима и Start Up-a  Ужице, Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат.парцели број 

3820/9, КО УЖИЦЕ. 

2. Израда биланса површина за дечије игралиште у Топличкој улици (за потребе израде 

предмера и предрачуна радова). 

3. Идејно решење тротоара у Ул. Д.Туцовића (од "Кристала" до "Зоре") за потребе израде 

предмера и предрачуна радова. 

4. Пројекат изведеног стања објекта у касарни за реконструкцију и промену намене 

командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима и Start 

up Ужице, Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат. парцели бр. 3820/9 КО Ужице. 

5. Идејни пројекат на инвестиционом одржавању партера у оквиру спортске хале у Ул. 

Велики парк, Ужице, кат. парцела бр. 8960/1 КО Ужице. 

6. Пројекст ентеријера Start up-а Ужице и тендерска документација (опремање, расвета). 

7. Израда и достављање цртежа са изменама пројектантских решења за уговорене радове на 

реализацији Пројекта реконструкције и промене намене  командно-наставног објекта у 

објекат високог образовања са пратећим садржајима (део који се односи на пратеће 

садржаје - Регионални иновациони  Start up центар). 
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8. Израда Идејног решења игралишта у МЗ Крчагово, Ул. Танаска Рајића, к.п. бр. 11592/2 

КО Ужице. 

9. Активности на прибављању употребне дозволе објекта у касарни за реконструкцију и 

промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим 

садржајима (Start up Ужице), Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат. парцели бр. 3820/9 КО 

Ужице. 

10. Идејно решење партера Основне школе ''Алекса Дејовић'' Севојно и прибављање 

потребне документације за добијање противпожарне сагласности објекта школе и 

дограђене спортске хале.  

11. Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Прве основне школе. Израда 

Идејног пројекта за инвестиционо одржавање (енергетска санација) објекта Прве основне 

школе. Рад на изради Идејног пројекта за реконструкцију Прве основне школе  

(реконструкција крова). 

12. Сарадња на разради пројектне документације за изградњу стамбено-пословног објекта у 

Крчагову (комплекс бивше касарне). 

13. Учешће у изради пројектне документације скејт парка у Великом парку. 

 

1.3.4. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОГРАМИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

У оквиру ових програмских активности, у 2020.години реализовано је: 

 

• Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене на територији града Ужица (предмета - 21) 

• Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на 

територији града Ужица. Учешће у раду Комисије за израду Програма постављања 

комуналне опреме (предмета - 65)  

• Учешће у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката као пројеката од регионалног и 

локалног значаја: 

- Надзор на извођењу радова на Инвестиционом одржавању партера Народног музеја у 

Ужицу и координација са пројектантом на решавању детаља неопходних за извођење 

радова, 

- Координација реализације Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко 

пута Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. 

Туцовића  и достављање неопходних детаља за извођење надзору, 

- Надзор на Храму покрова пресвете богородице у Крчагову, 
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- Пројектантски надзор пројекта за реконструкцију објекта КОЦ-а (део објекта за Start up 

Ужице), 

- Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом 

савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом 

Ужичког града, 

- Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине средњи град са 

подграђем, 

- Координација реализације Пројекта реконструкције Малог парка. 

• У поступку обједињене процедуре поднета 34 (тридесет четири)  захтева за  потребе 

Града. 

• У поступку обједињене процедуре приложена  44 (четрдесет четири)  техничка услова за 

кишну канализацију, прикључак на градску саобраћајну мрежу и укрштање водова,   за  

потребе Града. 

• У поступку легализације објеката дата мишљења за 55 (педесет пет) захтева Градској 

управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. 

поднети захтеви у оквиру обједињене процедуре 2020 г. 

Р.Б. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ 

1. Захтев за издавање употребне дозволе за  пословну зграду на зеленој пијаци Липа, кат. 

парцела бр. 8983, КО Ужице, Улица Николе Пашића. 

2. Захтев за издавање одобрења за извођење радова за реконструкцију и екстензију моста на 

реци Ђетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. парцеле бр.  8260/1, 8454/1, 

12048/1, 12082/1, 12090/1, КО Ужице. 

3. Захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и екстензију моста на реци 

Ђетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. Парцеле бр.  8260/1, 8454/1, 12048/1, 

12082/1, 12090/1, КО Ужице. 

4. Захтев за издавање употребне дозволе за изградњу стамбене зграде за више станова, 

Tалас 4, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат. Парцела бр. 4009/15, КО 

Севојно. 

5. Захтев за издавање употребне дозволе за  пословни објекат у оквиру комплекса зелене 

пијаце Липа, кат. Парцела бр. 8983, КО Ужице, Улица Николе Пашића. 

6. Захтев за издавање грађевинске дозволе за реконструкцију и екстензију моста на реци 

Ђетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. парцеле бр.  8260/1, 8454/1, 12048/1, 

12082/1, 12090/1, КО Ужице. 
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7. Допуна захтева за прикључење на електро мрежу, објекта Основне школе ''Алекса 

Дејовић'' Севојно, кат. парцела бр. 3824/1 КО Севојно, Улица Хероја Дејовића број 2. 

8. Захтев за прикључење на електро мрежу, објекта Талас 4 у Севојну, кат. парцела бр. 

4009/15, КО Севојно. 

9. Допуна захтева за прикључење на електро мрежу јавне расвете у Карану, засеок 

''Алексићи'',  кат. парцеле бр. 1956, 595, 589/3 све КО Каран и 1802/2 КО Трнава. 

10. Захтев за Решење о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању партера 

– терен за мали фудбал, који се налази у оквиру спортско-рекреативног центра ''Велики 

парк'', у Улици Велики парк, на кат. парцели бр. 8960/1 КО Ужице. 

11. Захтев за издавање клаузуле правоснажности у циљу реализације Пројекта за 

реконструкцију, ревитализацију и рестаурацију комплекса Ужички Стари град. 

12. Захтев за издавање употребне дозволе за изградњу стамбене зграде за више станова, 

Tалас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат. Парцела бр. 4009/1, КО Севојно. 

13. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова у циљу реализације Пројекта 

реконструкције Улице Норвешких интернираца. 

14. Захтев за издавање употребне дозволе за изградњу стамбене зграде за више станова, 

Tалас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат. парцела бр. 4009/1, КО Севојно. 

15. Захтев за издвање решења о одобрењу извођења радова у циљу реализације Пројекта 

реконструкције Улице Градске. 

16. Захтев за издвање решења о одобрењу извођења радова у циљу реализације Пројекта 

адаптације ОШ „Прва основна школа краља Петра II''. 

17. Захтев за издавање клаузуле правоснажности за изградњу стамбене зграде за више 

станова, Tалас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат.парцела бр. 4009/1, КО 

Севојно. 

18. Захтев за прикључак на инфраструктуру, систем електричне енергије, јавна расвета на 

Пониквама – Тадићи, кат.парцела бр. 897/3, КО Биоска. 

19. Захтев за издавање употребне дозволе за реконструкцију и промену намене командно-

наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима (регионални 

иновациони Start up центар) Ужице, Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат.парцели бр. 

3820/9, КО Ужице (стари број), кат.парцела бр. 3820/20 КО Ужице (нови број). 

20. Захтев за издавање клаузуле правоснажности за изградњу стамбене зграде за више 

станова, Tалас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат.парцела бр. 4009/1, КО 

Севојно. 

21. Захтев за прикључак на инфраструктуру, систем електричне енергије, јавна расвета на 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2020. год. 

41 

Пониквама – Тадићи, кат.парцела бр. 897/3, КО Биоска. 

22. Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од 

пожара, за изградњу објекта спортске дворане у  Севојну, за потребе ОШ ''Алекса 

Дејовић'', у Ул. Хероја Дејовића бр. 2, на кат. парцели бр. 3822/1 КО Севојно. 

23. Захтев за издавање локацијских услова у циљу реализације Пројекта наставка Градске 

улице до Улице Шарганске у Ужицу, на кат.парцели бр. 12092, 7749, 7751/1, 7750/2, 7749 

КО Ужице, нова градња. 

24. Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од 

пожара, за изградњу објекта спортске дворане у  Севојну, за потребе ОШ ''Алекса 

Дејовић'', у Ул. Хероја Дејовића бр. 2, на кат.парцели бр. 3822/1 КО Севојно. 

25. Захтев за издавање локацијских услова у циљу реализације Пројекта наставка Градске 

улице до Улице Шарганске у Ужицу, кат.парцеле бр. 12092, 7749, 7751/1, 7750/2, 7749 

КО Ужице, нова градња. 

26. Захтев за издавање употребне дозволе за кишну канализациону мрежу у насељу Крчагово 

у Ужицу, за део ограничен улицама Радничком, Бањичком, Карађорђевом, IV пуком и 

Улицом Веселина Маринковића (спољна канализациона мрежа), кат.парцеле бр. 12078/1, 

12062/4, 12075/1, 9706/1, 9794/1 и 9794/3 КО Ужице. 

27. Захтев за прикључак на инфраструктуру, систем електричне енергије, у циљу реализације 

Пројекта ППОВ (индустријска зона) Бела Земља (објекти за прикупљање и 

пречишћавање отпадних вода), кат.парцела бр. 1454/1 KO Дријетањ и колектори фекалне 

канализационе мреже за део насеља Дријетањ (Чаири 1 и 2) (спољна канализациона 

мрежа) кат.парцеле бр. 1397, 1454/1,1502, 1428/4, 1428/1 KO Дријетањ и кат.парцела бр. 

99/1 KO Kaчер. 

28. Усаглашен захтев за издавање употребне дозволе за кишну канализациону мрежу у 

насељу Крчагово у Ужицу, за део ограничен улицама Радничком, Бањичком, 

Карађорђевом, IV пуком и Ул. Веселина Маринковића (спољна канализациона мрежа), 

кат.парцеле бр. 12078/1, 12062/4, 12075/1, 9706/1, 9794/1 и 9794/3 КО Ужице. 

29. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова-инвестиционо одржавање, у 

циљу реализације Идејног пројекта-инвестиционо одржавање старог објекта Су+П+1 и 

новог објекта Су+П+1+По (енергетска  санација објекта) за Прву основну школу краља 

Петра II, кат.парцела бр. 8262, КО Ужице. 

30. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, у циљу реализације Идејног 

пројекта - реконструкција старог објекта Су+П+1 и новог објекта Су+П+1+По за Прву 

основну школу краља Петра II, кат.парцела бр. 8262, КО Ужице. 

31. Захтев за прикључак хидротехничких радова – водовод и канализација објекта спортске 

дворане у Севојну, за потребе ОШ ''Алекса Дејовић'', у Ул. Хероја Дејовића бр. 2, на 
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кат.парцели бр. 3822/1 КО Севојно. 

32. Захтев за прикључак хидротехничких радова – водовод и канализација Мале спортске 

дворане у Крчагову, Ул. Милоша Обреновића бб, кат.парцела бр. 9792, КО Ужице. 

33. Захтев за издавање употребне дозволе за кишну канализациону мрежу у насељу Крчагово 

у Ужицу, у улицама Карађорђева, Милоша Обреновића и Хероја Јерковића (спољна 

канализациона мрежа), кат.парцеле бр. 12078/1, 12062/4, 12075/1, 9706/1, КО Ужице. 

34. Захтев за издавање грађевинске дозволе у циљу реализације Пројекта наставка Градске 

улице до Улице Шарганске у Ужицу, кат.парцеле бр. 12092, 7749, 7751/1, 7750/2, 7749 

КО Ужице, нова градња-реконструкција. 

 

приложени технички услови у оквиру обједињене процедуре 2020. г. 

Р.Б. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ 

1. Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе дистрибутивне гасне мреже са 

мрежом кишне канализације, на потезу Севојно-Злакуса. 

2. Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе дистрибутивне гасне мреже са 

мрежом саобраћајница, на потезу Севојно-Злакуса. 

3. Технички услови за изградњу прикључка на градску саобраћајну мрежу за потребе 

изградње производног погона грађевинске столарије, кат парцела бр. 24/1, КО Крвавци. 

4. Технички услови за паралелно вођење и укрштање кабл вода дуж јавних саобраћајница, 

за прикључак стамбеног објекта у Доситејевој улици. 

5. Технички услови за паралелно вођење и укрштање кишне канализације са планираним 

кабл водом, за прикључак стамбеног објекта у Доситејевој улици. 

6. Технички услови за пројектовање за потребе издавања локацијских услова за 

реконструкцију и екстензију моста на реци Ђетињи, између Омладинске улице и Ул. 

Међај, кат. парцеле бр.  8260/1, 8454/1, 12048/1, 12082/1, 12090/1, КО Ужице. 

7. Технички услови за паралелно вођење и укрштање планиране расвете дуж јавних 

саобраћајница у МЗ "Гостиница", кат парцела бр. 1792/2 и друге, све КО Гостиница 

8. Технички услови за изградњу прикључног вода КВА ''Јаковљевина'', кат. парцела бр. 

3045, КО Гостиница. 

9. Технички услови за изградњу саобраћајног прикључка на градску саобраћајну мрежу, 

због изградње складишта за складиштење неопасних и незапаљивих материја, кат. 

парцела бр. 4285, КО Севојно. 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2020. год. 

43 

10. Технички услови за прикључак на кишну канализацију, кат.парцеле чија је копија плана 

издата од РГЗ под бројем 952-04-149-1118/2020, од 28.01.2020. године. 

11. Технички услови за пројектовање трасе кабл вода за напајање предшколске установе 

''Полетарац'', кат парцеле бр. 4242, 4244 и друге, КО Ужице. 

12. Технички услови за прикључење спољње кишне канализације за потребе зграде 

Педагошког факултета, кат парцеле бр. 9202/1 и 9233/1, КО Ужице. 

13. Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе кишне канализационе мреже са 

јавном саобраћајницом, за потребе зграде Педагошког факултета, кат парцеле бр. 9202/1 

и 9233/1, КО Ужице. 

14. Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације у Ул. 

Доситејева и Ул. краља Петра другог, за потребе изградње стамбеног објекта, кат. 

Парцела бр. 8389, КО Ужице. 

15. Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу, за потребе изградње 

стамбеног објекта, кат. Парцела бр. 8389, КО Ужице. 

16. Технички услови за прикључак на мрежу кишне канализације  за  стамбени објекат на 

кат. парцели бр. 3056, КО Ужице. 

17. Технички услови за паралелно вођење и укрштање планиране расвете дуж јавних 

саобраћајница, кат. парцела бр. 2693/1 и друге, КО Гостиница, засеок Пеуле. 

18. Технички услови за прикључак на градску јавну саобраћајницу, кат парцела бр. 539/2, КО 

Поточање. 

19. Технички услови за прикључак на градску јавну саобраћајницу, кат парцела бр. 1170/2, 

КО Дријетањ. 

20. Технички услови за паралелно вођење и укрштање планираног кабл вода дуж јавне 

саобраћајнице, кат. парцела бр. 1513/1, КО Качер. 

21. Технички услови за прикључак на градску јавну саобраћајницу, стамбеног објекта на кат. 

парцели бр. 9/4 КО Кремна. 

22. Технички услови за израду техничке документације за изградњу далековода, кат. парцела 

бр. 9856/3 и друге, КО Кремна. 

23. Технички услови за прикључак црпне станице на градску мрежу атмосферске 

канализације, кат.парцела бр. 9577 и друге, КО Ужице. 

24. Технички услови за прикључак црпне станице на градску мрежу атмосферске 

канализације, кат.парцела бр 9577 и друге, КО Ужице. 

25. Технички услови за прикључак стамбено пословног објекта  на градску мрежу кишне 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2020. год. 

44 

канализације, кат. парцеле бр. 4230 и 4231, КО Ужице. 

26. Технички услови за прикључак вишепородичног стамбеног објекта  на градску јавну 

саобраћајницу, кат.парцела бр. 11434, КО Ужице. 

27. Технички услови за прикључак вишепородичног стамбеног објекта  на градску мрежу 

кишне канализације, кат.парцела бр. 11434, КО Ужице. 

28. Технички услови за прикључак стамбеног објекта на градску саобраћајну мрежу, 

кат.парцела бр. 24193, КО Севојно. 

29. Технички услови за паралелно вођење и укрштање кабл вода са мрежом кишне 

канализације за потребе прикључка објекта на кат.парцели бр. 9167/1, КО Ужице. 

30. Технички услови за пројектовање саобраћајнице, наставак Градске улице до Шарганске 

улице, кат. парцела бр. 12092 и друге. 

31. Технички услови за пројектовање планиране трасе фекалне канализационе и водоводне 

мреже дуж јавних саобраћајница, наставак Градске улице до Шарганске улице, кат. 

парцела бр. 12092 и друге. 

32. Технички услови за изградњу кабл водова на Белој Земљи, за прикључење фабричког 

комплекса за комплетирање стрељачке, спортске и ловачке муниције, кат.парцела бр. 

1405/2 и друге. 

33. Технички услови за изградњу планиране фекалне канализације дуж јавних саобраћајница 

у Ул. Ђурађа Бранковића, кат.парцела бр. 10534/5 и 10534/1. 

34. Технички услови за вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже са мрежом 

кишне канализације за насеље Бела Земља, кат.парцела бр.  2072/1, КО Љубање и друге. 

35. Технички услови за вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже са 

планираним и постојећим јавним саобраћајницама за насеље  Бела Земља, кат.парцела бр.  

2072/1, КО Љубање и друге. 

36. Технички услови за прикључење спољне кишне канализације за реконструкцију 

стамбеног објекта, кат.парцела бр. 5886, КО Ужице. 

37. Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже 

дуж јавних саобраћајница за израду недостајуће фекалне канализационе мреже за 

потребе МЗ "Турица" и МЗ "Буар", кат.парцела бр. 1203 и друге. 

38. Технички услови за укрштање и паралено вођење постојеће и планиране кишне 

канализационе мреже са будућом фекалном канализационом мрежом, за потребе МЗ 

"Турица" и МЗ "Буар", кат.парцела бр. 1203 и друге. 

39. Технички услови за паралелно вођење и укрштање са мрежом кишне канализације за 

потребе стамбеног објекта у Ул. Кнеза Лазара 29, кат.парцела бр. 8249, КО Ужице. 
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40. Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације, за потребе 

стамбено - пословног објекта, кат.парцела бр. 4230 и друге, КО Ужице. 

41. Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу, за потребе стамбено - 

пословног објекта, кат.парцела бр. 8143/1, КО Ужице. 

42. Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације, за потребе 

стамбено - пословног објекта, кат.парцела бр. 8143/1, КО Ужице. 

43. Технички услови за паралено вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже са 

мрежом кишне канализације, за потребе изградње фекалне канализационе мреже, 

кат.парцела бр. 4238/1 и друге, све КО Севојно. 

44. Технички услови за паралено вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже 

дуж јавних саобраћајница, за потребе изградње фекалне канализационе мреже, 

кат.парцела бр. 4238/1 и друге, све КО Севојно. 

 

1.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА 

У оквиру делатности обавеза су послови обезбеђивања, прибављања, управљања и давања у 

закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова  са 

могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима. 

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА 

Ова приритетна област за циљ има ефикасно управљање и одржавање станова у градском 

власништву и унапређење стања стамбеног фонда у приватној и јавној својини. На основу 

Стамбене стратегије града Ужица, а у циљу професионалног газдовања стамбеном имовином 

Града Ужица, евидентирање, управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда у градском 

власништву представља један од главних задатака. 

СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ 

Општи циљ који се жели постићи у оквиру ове приоритетне области је побољшање 

доступности и квалитета станова на тржишту, увећањем понуде нових станова кроз 

искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама, као 

и кроз поступке јавно-приватног партнерстава у којима се прибављају станови за повећање 

стамбеног фонда Града Ужица. 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 

У оквиру ове проритетне области циљ је да се повећа доступност становања кроз развој 

основних инструмената јавне интервенције у локалној стамбеној политици и реализацију 

непрофитних стамбених програма. 

Израда станова за потребе војске: 
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- припрема техничке документације 

- израда урбанистичког пројекта 

- израда идејног решења на основу потребе војске и препоруке града  

- израда пројектног задатака 

- праћење реализације израде техничке документације до добијања дозволе 

- решевање инфраструктурних прикључака за напајање зграде 

- вођење надзора  

- почетак изградње 

Очекује се да град Ужице достави комплетну документацију станова који  су у његовом 

власништву  да би ЈП Ужице Развој могло да њима управља у складу статутом фирме. То је сва 

потребна документација из Стамбене Агенција која је неопходна да се комплетира и достави 

предузећу. Очекујемо да се предаја заврши у 2021 год.   

 

 III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ   

 1.Квалификациона структура 

 

Табеларни приказ квалификационе структуре : 

 

 

Р.бр. 
Стручна 

спрема 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2019.год. 

Бр. на дан 

31.12.2020год. 

1 2 3 4 

1 ВСС 17 16 

2 ВС 1 1 

3 ВКВ 0 0 

4 ССС 8 9 

5 КВ 0 0 

6 ПК 0 0 

7 НК 1 1 

  Укупно: 27 27 

 

 

 2.Старосна структура 

 

Р.бр. Опис 

Бр.на дан 

31.12.2019.год. 

Бр.на дан 

31.12.2020.год. 

1 2 3 4 

1 До 30 год. 0 1 

2 30-40 6 5 

3 40-50 7 7 
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4 50-60 10 10 

5 Преко 60 4 4 

Укупно  27 27 

Просечна 

старост  
49 49,60 

 

 

 3.Структура по полу 

 

   

Р.број Пол 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2019.год. 

Бр.на дан 

31.12.2020.год. 

1 2 3 4 

  Женски 17 16 

  Мушки 10 11 

Укупно 27 27  

  

 4. Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (уколико су  планирана 

 годишњим Програмом пословања) у складу са вежећим законом и подзаконским актима. 

 Приказати динамику запошљавања или рационализацију- отпуштања у складу са Одлуком. 

 

Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 

2020. годину није планирано повећање броја запослених. У 2020. години није дошло до 

смањења нити повећања броја запослених . 

 

 5. Зараде запослених- реализација у односу на планиране Програмом пословања и средства 

 уплаћена у буџет Републике. 

 Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања. 

 

Планиране бруто зараде запослених радника су у износу 30.818.000, а остварене у износу 

30.297.118 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 5.395.400, а 

остварени су у износу од 5.044.470 динара.  

Планирани износ уговора о делу је 200.000 динара, док је реализација 190.000 динара.  

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 2.200.000 динара, а 

остварење је 1.638.196 динара.  

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 200.000 динара, док је остварење 

179.7921 динара.  

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 200.000 динара, а 

остварење је  67.948 динара. 

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 50.000 динара, а остварење  је 

49.998 динара. 

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 300.000 динара, а остварење износи 

144.121 динар.  

Планирани трошкови репрезентације за 2020. годину су 120.000 динара, а остварење износи 

119.946 динара. 
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Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако да 

није ни било остварења у 2020. години. 

 Накнаде  председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму 

пословања. 

 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2020.годину су 702.000 динара, 

исплаћене накнаде износе 680.748 динара.  

 

 

 IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

 1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре 

За 2020. ЈП „Ужице развој“ Ужице није планирало трошкове за капиталне инвестиције, па није ни 

имало остварења по овом основу.  

Напомињемо да се ЈП „Ужице развој“ Ужице бави надзором над изграђеним објектима где је 

инвеститор Град Ужице.  

 

 2.Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката 

Финансирање изградње и реконструкције грађевинских објеката врши Град Ужице, док је ЈП 

„Ужице развој“ Ужице надзор над истим.  

 

 3.Реализација планираних набавки добара,услуга и радова у години за коју се доноси извештај у 

 односу на претходну годину. Навести  реализоване набавке службених аутомобила (врста и 

 вредност возила) као и нереализоване набавке из Програма пословања. 

 

Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2020. годину износи 

650.000 динара. 

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за  2020.годину износи 5.188.331 

динара.  

Усвојеним Планом ЈН за 2020.годину предвиђенa је 1 јавна набавка мале вредности и 31 (тридесет 

једна) ЈН на које се Закон не примењује – поруџбеница, од чега су: 12 ЈН добра, 19 ЈН су услуге. 

Од малих набавки реализовано је 1 ЈН  ( програм Infosys– у питању је преговарачки поступак без 

објављивања јавног позива за подношење понуда) . 

По наруџбеницама реализовано је, што се тиче добара, спроведен је поступак за 12 ЈН.       По 

наруџбеницама за услуге реализовано је укупно 19 ЈН. У току 2020. године није била предвиђена 

позиција Јавна набавка службених возила, па није ни дошло до њене реализације.  

У 2020. години у односу на 2019. годину планиран је мањи број ЈН мале вредности док је број ЈН 

на које се Закон не примењује смањен за 2 ЈН.  

 

 V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА  

 

 1.Преглед цена основних комуналних услуга: 

 

Одлука Број:    07-81/5 од  13.12.2017.године 

 1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе издавања локацијских  услова и то :  

-  за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара 

-  за објекте површине преко  200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара 
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 2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 

5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 

10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 4. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе  конституисања имовинских права на њима, у износу 

од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 

Одлука Број:    07-600/3 од  19.10.2017.године 

 1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну  канализацију, а 

 за потребе издавања локацијских  услова и то :  

-  за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара 

-  за објекте површине преко  200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара 

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну  канализацију, а 

 за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је 

 урачунат ПДВ. 

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну  канализацију, а 

 за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који 

 износ је урачунат ПДВ. 

4. Накнаде за подношење захтева за трећа лица у поступку обједињене процедуре, од 

 6.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 

 

 VI  ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

 1.Табеларни приказ прихода-структура 

 

 

 

Р.б

р. Врста прихода 

Остварено 

2019.год. 

Планирано 

2020.год. 

Остварено 

2020.год. 

Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

I Пословни приходи 44,976,767 49,366,647 46,257,823 94 103 

1.1 

Приходи од продаје 

производа и услуга 42,226,601 49,166,647 46.179,990 94 109 

1.2 

Приходи од продаје 

производа и услуга – 

урбанистички 

пројекти и технички 

2,750,166    200,000       77,833 39 3 

II 
Остали пословни 

приходи 
0   100,000      55,008 55 - 

III Финансијски приходи - - - - - 

  Укупно (I+II+III) 44,976,767 49,466.647 46,312,831 94 103 
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2.Табеларни приказ расхода по наменама 

 

Р.

б 
Врста расхода 

Остварено 

2019.год. 

Планирано 

2020.год. 

Остварено 

2020.год. 
Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 44,514,414 49,055,400 46,072,068 94 103 

1 Трошкови материјала 1,804,585 2,180,000 1,887,991 87 105 

 
Утрошен канцеларијски 

материјал  
465,554 500,000 480,681 96 103 

 
Набавка средстава за 

хигијену  
99,002 100,000 93,497 93 94 

 

Штампање легитимација, 

картица за контролоре и 

др.запослене, бесплатне 

повластице, картице за 

превоз и штампање појед.и 

месечних карата за јавни 

превоз  

743,448 900,000 895,072 99 120 

 Трошкови заштите на раду 

 

29,600 70,000 66,307 95 224 

 
Утрошак горива за моторна 

возила 
315,549 400,000 208,550 52 66 

 Утрошени резервни делови 101,432 150,000 95,384 64 94 

 Трошкови ауто гума 50,000 50,000 48,500 97 97  

 
Утрошена електрична 

енергија 
- 10.000 - - -  

2 
Трошкови зарада,накнада 

зарада и др. давања 

запосленима 

33,039,318 39,765,400 38,148,270 96 115  

 Бруто зараде радника 25,612,515 30,818,000 30,297,118 98 118  

 Послодавац- доприноси 4,381,708 5,395,400 5,044,470 93 115  

 Уговори о делу 0 200,000 190,000 95 -  

 Накнада члановима Н.О. 623,215 702,000 680,748 97 109  

 
Отпремнине, јубиларне 

награде и помоћи 
2,084,636 2,200,000 1,638,196 74 79  

 Превоз на рад и са рада 149,021 200,000 179,792 90 121  

 
Дневнице и трошкови служ. 

путовања 
138,390 200,000 67,948 34 49  

 
Остала давања другим 

лицима/деци запослених/ 
49,833 50,000 49,998 100 100  

3 Производне услуге 6,092,427 4,320,000 3,648,091 84 60  

 Поштарина 31,278 60,000  23,198 39 74  

 Телефонске услуге 518,588 600,000 512,872 85 99  

 

Одрж.опреме,текуће 

одрж.објеката и моторних 

возила 

366,708 300,000 294,437 98 80  

 
Набавка неопходних 

потрошних заменљивих 
243,545 250,000 249,774 100 103  
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делова рачунарске опреме 

 

Услуга система за праћење и 

позиционирање возила у 

систему ЈГПП Ужице 

341,520 400,000 345,600 86 101  

 

Набавка годишње лиценце, 

антивирусног програма и 

реинсталација 

45,900 50,000 45,900 92 100  

 
Одржавање финансијског 

програма 
469,672 500,000 423,225 85 90  

 Трошкови сајмова 47,857 50,000 - - -  

 
Трошкови огласа,пропаганде 

и рекламе 
298,833 300,000 144,121 48 48  

 
Комуналне услуге-

грејање,смеће 
883,766 1,100,000 933,068 85 106   

 Услуге заштите на раду 8,640 10,000 - - -  

 
Регистрација и осигурање 

возила 
29,614 50,000 26,824 54 91  

 
Трошкови геодетских услуга 

и др.производних услуга 
649,506 650,000 649,072 100 100  

 

Реализација пројекта израде 

ПДР Стари град за који је 

део средстава обезбеђен од 

стране ЕУ-ПРО програма 

2,157,000 - - - -  

4 Амортизација 119,043 200,000 108,290 54 91  

 Трошкови амортизације 119,043 200,000 108,290 54 91  

5 Нематеријални трошкови 3,459,041 2,590,000 2,279,426 88 66  

 Услуге ревизије 145,000 150,000 145,000 97 100  

 Kонсалтинг услуге- пројекти 535,873 500,000 498,000 100 93  

 
Трошкови здравствених  

услуга 
50,000 100,000 88,672 89 177  

 Остале непроизводне услуге 248,857 300,000 269,614 90 108  

 
Трошкови саветовања и 

семинари  
0 50,000 14,105 28 -  

 Трошкови репрезентације 119,599 120,000 119,946 100 100  

 Премије осигурања 117,966 150,000 121,438 81 103  

 
Трошкови платног промета и 

банкарске услуге 
109,577 150,000 123,937 83 113  

 
Трошкови чланарина 

привредној комори на зараде 
9,000 10,000 8,184 82 91  

 
Чланарине пословним 

удружењима 
100,000 150,000 92,500 62 93  

 
Судске таксе и остали 

порези 
412,682 500,000 498,826 100 121  

 Стручне публикације 183,164 200,000 121,727 61 66  

 
Админис. таксе и остали 

нематеријални трошкови 
- 10,000 3,890 39 -  

 Умањење плата 1,427,323 200,000 173,587 87 12  

II 
ФИНАНСИЈСКИ 

РАСХОДИ 
- -  -   
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 3.Остварен финансијски резултат и расподела добити 

 Остварена добит  за 2020 г. износи 233.763,01 динара. Остварена добит, после опорезивања      

 порезом на добит правних лица, износи 150.905,41  динара. 

Расподела остварене  добити је вршена тако да се 50% остварене нето добити пренесе оснивачу,     

Граду Ужице, а 50% се преноси у наредну годину за набавку рачунарске опреме. 

 

 4.Структура наплаћених потраживања и степен наплате. 

 У току 2020 г. сва потрживања су наплаћена. 

 

 5.Структура ненаплаћених и застарелих потраживања. 

  На дан 31.12.2020. г  Ужице развој нема ненапаћених потраживања нити застарелих потраживања. 

 

 6. Структура краткорочних обавеза 

  Oбавезе према добављачима су под 31.12.2020. г.износиле 342.408,43 динара и током месеца

 јануара су у целини измирене. 

 

 7..Задуженост ЈП – кредити и позајмице 

 Ј.П. Ужице развој нема кредитне задужености нити позајмица. 

 

 8.Субвенције од оснивача (приход и реализација). 

 Ј.П. Ужице развој није користило субвенције од оснивача. 

 

 

 VII  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

 

       У току 2020.године одржано је 12 (дванаест ) седница Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Ужице развој“ Ужице, у саставу :  председник Надзорног одбора г-дин Ђорђе Топаловић  и 

чланице Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић. 

 

 Расходи камата - -  -   

 
Остали фин.расходи по 

дтугим основама 
- -  -   

II

I 

Укупни остали и ванредни 

расходи 
50,517 50,000 7,000 14 14  

 Расходи из ранијих година - -  -   

 Отпис кратк.потраживања - -  -   

 
Трошкови спорова,казне, 

накнаде трећим лицима 
50,517 50,000 7,000 14 14  

 Остали расходи - -  -   

 
Накнадно утврђени расходи 

из ранијих година 
- -  - 0  

 
УКУПНИ РАСХОДИ 

(I+II+III) 
44,564,931 49,105,400 46,079,068 94 103  
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        I  седница у 2020.години, а XXX.  у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица,  је одржана дана 28.01.2020. године године у службеним просторијама Јавног 

предузећа“ Ужице развој“ из Ужица. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке : 

 

 

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет девете седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

-  Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2020.годину 

- Одлука  о усвајању  Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

01.01.2019.-31.12.2019.године 

 

  

- Одлука о усвајању извештаја о активностима у периоду почев од 23.12.2019. закључно са 

28.01.2020.године 

  

      II  седница у 2020.години, а XXXI  а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица  је одржана дана 13.02.2020. године године у службеним просторијама Јавног 

предузећа“ Ужице развој“ из Ужица 

            На седници су разматране и усвојене следеће одлуке : 

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесете седнице Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању  Извештаја о пословању  Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

2019.годину 

- Одлука о усвајању  Извештаја комисија о попису имовине и обавеза Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице са стањем на дан 31.12.2019.године  

-  Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 28.01.2020.- 13.02.2020.године 

 

 

     III  седница у 2020.години, а XXXII а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица у 2020.години је одржана дана 28.03.2020. године године у службеним 

просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица 

            На седници су разматране и усвојене следеће одлуке : 

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет прве седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период почев од 13.02.2020. закључно са 28.03.2020.године 

-  

 

   IV Седница у 2020.години, а XXXIII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице у 2020.години  одржана је дана 05.06.2020.године у пословним просторијама 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 
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На седници су  разматране и усвојене следеће одлуке : 

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет друге седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о пословању   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

2019.годину 

- Одлука о расподели добити по финансијском извештају Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2019.годину  

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период почев од 28.03.2020. закључно са 05.06.2020.године 

 

 V Седница у 2020.години, а XXIV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана  је дана 08.10.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице, Вуколе Дабића . 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке : 

-  Одлука о усвајању извода из записника са тридесет треће Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

01.01.2020.-30.09.2020.године 

- Одлука о усвојењу  Извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 05.06.2020.-08.10.2020.године 

 

VI   Седница у 2020.години, а XXVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржала се дана 09.10.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице, Вуколе Дабића . 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке    : 

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет четврте  седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

-  Одлука о I измени Програма пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице  за 

2020.годину 

VII  Седница у 2020.години, а XXVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана је  дана 28.10.2020.године  у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет пете седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања  Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице  за период 

почев од 01.01.2020.годину закључно са 30.09.2020.године 

-  Одлука о уплати остварене добити оснивачу, по финансијском извештају   Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице  за 2019.годину 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 09.10.2020.-28.10.2020.године 

 

VIII  Седница у 2020.години, а XXVII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана је  дана 27.11.2020.године  у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице. 
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На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет шесте седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

2020.годину 

- Одлука о усвајању годишњег пописа имовине и обавеза за 2020.годину 

- Одлука о утврђивању основне зараде директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период почев од 28.10.2020 закључно са 27.11.2020.године 

- Остале седнице су одржане телефонским путем због короне вируса. 

 

            VIII  ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  

 1.Оцена резултата пословања ЈП 

 ЈП Ужице развој обавља широк дијапазон пословних активности и у свако од тих 

сегмената постигнут је максимум са постојећим кадровским потенцијалом. 

Служба ( одељење  ) за управљање путевима је извршила све уговорене обавезе  са 

Извођачима које је Управа за инфраструктуру и развој увела у посао . Уговор  за  текућег 

одржавања путева , изградње путне инфраструктуре са удруживањем средстава по месним 

заједницама ,  уговореним пословима за мале поправке , одржавање вертикалне саобраћејне 

сигнализације само су део уговора које прати ово одељење .  

 Зимско одржавање улица и путева је успешно обављало ЈП Нискоградња уз 

координацију и надзор од стране ЈП УЖИЦЕ развој . У току зимског одржавања више пута су 

активирани уговори о раду машина на чишћењу снега по месним заједницама  тако да није било 

непроходних путних праваца у току зимске сезоне.      

 Служба ( одељење  ) за Јавни градски и приградски превоз  је током године успешно 

пратило извршење реда вожње и уговорних обавеза оператера јавног градског и приградског 

превоза путника и то са изузетно малим бројем извршилаца  у односу на исте или сличне 

послове у градовима приближне величине и обима пређених километара у ЈГППП. 

  Одељење за урбанистичко планирање  се у претходом периоду бавило такође широким 

спектром послова . Пословима на изради планске документације , израдом пројеката за потребе 

оснивача којим је локална самоуправа обезбедила значајна средства од републичких 

институција. 
 Поред наведених послова које су са успехом обављале службе овог јавног предузећа 

треба напоменути и друге послове на  којима учествују стручна лица овог ЈП и то : Надзор над 

изградњом ПППВ ,  Вртића на Пори , Студентског дома у касарни,  чиме је остварена знатна 

уштеда у буџету Града Ужица . 

 Реализација послова  чији је инвеститор  Република Србија преко својих органа, у 

потпуности је вођена од стране ЈП Ужице Развој ,од пројектовања, добијања грађевинске 

дозволе до добијања употребне дозволе. 

2.Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП 

            У складу са извештајем ревизора ускладити све потребне правилнике и акте на Надзорном 

 одбору ( који су већ разматрани и који су предлагани према Граду). 

  Пошто је 2011 год. усвојен закон о јавној својини (члан 18 став 1, по коме се каже да је 

 носилац права јавне својине на непокретностима  Република Србија или јединица локалне 

 самоуправе) , потребно је да Град Ужице изврши усаглашавање основног капитала регистрованог 

 у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада који је 

 дефинисан у статуту предузећа. 

   Предаја пореског биланса ће се изврћити до 29.06.2021.год. 

   У поступку су све мере ревизорске комисије. 
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