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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 

 

      

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: 

− Закон о јавним предузећима («Сл.гласник РС», број 15/2016) 

− 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 i 37/ 2019) 

− Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС», број 104/2016) 
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− Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/2015, 41/2018, 

44/2018, др.Закон 83/2018, 31/2019) 

− Закон о путевима («Сл.гласник РС», број 41/2018,95/2018 – 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 и 9/2016 - одлука УС) 24/2018, 

41/2018, и др. Закон 87/2018 и 23/2019) 

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

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

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 и 104/2016, 96/2017, и 89/2018) 

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

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

− 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. и 14/2016 i 

95/2018 – др закон) 

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

− 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 
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− 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 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 2019.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 елемната 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 легитимација за ученике основних школа и легитимација за бесплатан 

превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, вођење евиденција 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,      

- 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.      

Финансијски обим реализованог посла износи:       

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

Mobile" д.о.о. Београд.             408.384,00 

 Штампање аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, 

легитимација, картица за контролоре, бесплатних повластица и картица за превоз "Папир 

промет" д.о.о.Ужице.          

             892,137.60  
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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 2018 

год. 

Остварено у 

2019год. 

Проценат 

% 

 2 3 5 6 7=6/5*100 

1 Приходи од продаје 

карата  дин  75,755,455.00 74,603,955.00 98.48 

  Јануар  дин  6,181,170.00 6,116,590.00 98.96 

  Фебруар дин  5,530,070.00 4,991,410.00 90.26 

  Март  дин  6,679,030.00 6,725,430.00 100.69 

  Април  дин  6,416,570.00 6,498,690.00 101.28 

  Мај  дин  6,708,940.00 6,655,780.00 99.21 

  Јун дин  5,912,480.00 5,708,490.00 96.55 

  Јул дин  5,472,045.00 5,579,260.00 101.96 

  Август  дин  5,721,030.00 5,575,780.00 97.46 

  Септембар  дин  6,144,030.00 6,386,985.00 103.95 

  Октобар  дин  6,962,040.00 6,975,850.00 100.20 

  Новембар  дин  7,023,030.00 6,594,160.00 93.89 

  Децембар  дин  7,005,020.00 6,795,530.00 97.01 

2 Пређена 

километража км 1,159,191.00 1,175,469.00 101.40 

  Јануар  км 97,157.00 96,643.00 99.47 

  Фебруар км 83,838.00 83,841.00 100.00 

  Март  км 103,220.00 105,369.00 102.08 

  Април  км 90,912.00 97,073.00 106.78 

  Мај  км 100,923.00 99,295.00 98.39 

  Јун км 95,706.00 95,724.00 100.02 

  Јул км 91,936.00 97,701.00 106.27 

  Август  км 92,280.00 91,290.00 98.93 

  Септембар  км 95,717.00 99,964.00 104.44 

  Октобар  км 104,774.00 106,591.00 101.73 

  Новембар  км 99,252.00 99,183.00 99.93 

  Децембар  км 103,476.00 102,795.00 99.34 

3 Трошкови пређене 

километраже / Бечеј 

превоз / 
дин  143,692,021.62 156,242,174.90 108.73 

  Јануар  дин  11,996,382.30 12,880,262.25 107.37 

  Фебруар дин  10,312,661.07 11,233,946.34 108.93 
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  Март  дин  12,630,724.93 13,942,029.24 110.38 

  Април  дин  11,185,649.55 12,897,972.26 115.31 

  Мај  дин  12,353,788.63 13,195,060.54 106.81 

  Јун дин  11,743,909.78 12,775,901.33 108.79 

  Јул дин  11,350,509.96 12,991,477.64 114.46 

  Август  дин  11,396,284.11 12,185,890.20 106.93 

  Септембар  дин  11,835,088.80 13,257,014.02 112.01 

  Октобар  дин  12,927,571.68 14,137,783.57 109.36 

  Новембар  дин  12,246,993.50 13,135,691.59 107.26 

  Децембар  дин  13,712,457.31 13,609,145.92 99.25 

 

 

1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА        
  

 Послови из делокруга управљања путевима у 2019.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 2019.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      

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

   

 Преглед  извршених радова:  

 

Ред. 

Број. Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2018 год. 

Остварено 

у 2019 год. 

Проценат 

% 

 2 3 5 6 7=6/5*100 

1 пресвучено асфалтом  м2 65.895,90 46.349,00 78,11 

2 окрпљено асфалтом  м3 4.358,52 4.097,20 94,36 

3 шлемање т 565,22 631.00 111,64 
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4 насипање и испорука 

јаловине  
м3 7.562,00 4.199.00 55,53 

5 уградња ивичњака  м 1.864,00 1.000,30 53,66 

6 испоручено и уграђено 

бетона 
м3 845,00 1.105,50 120,15 

7 уградња цеви за пропусте м 494,00 50,00 10,04 

8 израда бетонских гредица м 52,80 110,50 209,28 

9 санација шахтови ком 171 88,00 51,76 

10 израда решетки  м 38 19,00 50,00 

11 рад машина сат 740 465,00 62,84 

12 чишћење ригола 0 м м 795 0 0 

13 испорука асфалта t  280,10 0 

 

  

      

 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 

2018год. 

Остварено 

у 2019од. 

Проценат 

%  

  2 3 5 6 7=6/5*100 

1 камиони  сат 2,047,00 2.136,00 104,35 

2 камион на 

превозу ризле  
сат 113,50 222,00 195,59 

3 ривал  сат 870,00 605,50 69,59 

4 комбинована 

машина 
сат 50,00 93,00 186,00 

5 грејдер  сат 188,00 40,00 21,28 

6 УЛТ  сат 246,00 211,50 85,97 

7 радници  сат 31,382,00 26,800,50 85,40 

8 трактор  сат 926,00 1.038,00 112,09 

9 ризле  т 6.712,03 4.404,90 65,63 

10 со  т 947,60 490,50 51,76 
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Табеларни приказ послова за које је Ужице Развој био надзор : 

  

Ред. 

Број. 
Назив услуге Јединица 

мере 

Остварено у 

2018год. 

Остварено у 

2019од. 
Индекс 

  

 
2 3 5 6 7=6/5*100 

1 

 

Текуће одржавање путева и 

улица –послови 

дин 301.314.259,71 354.625.509,34 117,69 

2 Изградња путева и улица дин 6.217.441,20 30.879.205,64 496,65 

3 

 

Изградња путева и улица –

удруженим средствима 

грађана 

дин 43.336.177,60 58.541.371.58 135,087 

4 Остали радови дин 106.259.228.,90 225.331.880,01 211,84 

5 
 

 
    

 

 

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  Паркинг Јадран - реконструкција дела  515 м2 1,203,747.65 

2 Ул. Николе Тесле - реконструкција дела 1 048м2 3,103,377.24 

3 пут на Локви ка Трешњици - реконструкција дела 3 777 м2 5,017,848.74 

4  Мрамор - Врела - Ада - реконструкција 6 290 м2 8,572,296.60 

5  Пут ка  Диковићима - 2 100 м2 3,826,099.20 

6 Малише Атанацковића, реконструкција  385м2 1,400,031.60 

7 Тара- асфалтирање и реконструкција ул. 1 492 м2 2,165,040.00 

8 Карађорђева -део, реконструкција   1 020м2 6,845,374.20 

9 МЗ. Злакуса, Ливаде - Пећина - реконструкција, 1 435 м2 2,650,464.00 
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10 Пут ка Потпећкој пећини, реконструкција, 1 466 м2 2,152,617.76 

11 Бановски пут - део асфалтирање 900 м2 асфалт 1,532,649.60 

12 Хероја Јерковића, реконструкција 2 236 м2 7,542,533.59 

13 Станоја Главаша - асфалтирање 1 137 м2 2,695,281.60 

14 Петра Ћеловића - реконструкција 528 м2 1,160,748.43 

15 Пошта - Јокићи - Брковићи - поправка 1 500м2 2,653,143.00 

16 Вртић Бела Земља асфалтирање 250 м2 492,000.00 

17 Пут Борак - Љубање - део реконструкција 2 800м2 5,715,468.60 

18 Рујевац - делимична поправка 1 715 м2 2,986,446.00 

19 Пут Ћитићи на Љубањама делимична поправка 600 м2 1,017,360.00 

20 Паркинг Међај - делимична поправка 560 м2 1,378,947.12 

21 Бошка Бухе - делимична реконструкција  495 м2 1,090,584.00 

22 Старачки дом - Забучје асфалтирање 630 м2 1,936,700.50 

23 Ул. Београдска - реконструкција дела 950 м2 1,672,196.16 

24 

МЗ. Стапари,  Јасике - Стапари - Дивљаковића стена - Турица, 

поправка пута 7 480 м2 

13,340,570.57 

25 Ул. М. Божановића поправка дела 520 м2 1,720,388.04 

26 Ул. Јеловогорска, поправка дела 1 407 м 2 2,959,490.11 

27 Пут за Равањско поље поправка 3 416м2 5,029,260.00 

28 Ул. М. Пупина, пресвлачење 1856 м2 3,418,743.66 

  УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА 95,279,407.97 

 

 

 

   

1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА  ОДВОДЊАВАЊА 

 

1 Одржавање трупа пута и система одводњавања 

 

Вршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач СТЗАР 

"Букарчић" Буар. Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са 

коловоза 510 м³ . Машинско и ручно чишћење берми ригола и уређење 

банкина 15780 м.   464,760.00 

 Одржавање зелених површина трупа пута  

2 
Завршено одржавање зелених површина трупа пута. Извођач Аутопревозник и ЗР "Теза" 

Милоје Петровић предузетник - Луново Село. Покошено 120.000,00 м² 

1,065,600.00 
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 Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације  (постављање, замена, поправка, 

исправљање и репарација  саобраћајних знакова) 

3 

Извођач  "Марк интегра" доо Расна. Постављено 187 саобраћајних 

знакова уз употребу опреме за сечење и разбијање асфалта, 148 

саобраћајна знака у земљаној подлози, утрошено  555 сати рада на 

монтажи, демонтажи, исправљању и окретању знакова  и чишћење и 

прање 98 знакова 1,994,400.00 

4 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 СТЗАР "Букарчић“ 

за износ од 2.392.536,00 динара са ПДВ . По МЗ реализовано: 

- МЗ Гостиница – 1.718.880,00 динара , 

- МЗ Буар – 173.496,00 динара , 

- МЗ Кремна – 28.800,00 динара , 

- МЗ Центар – 471.360,00 динара. 

2,392,536.00 

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 2“. Извођач „СЗР и 

аутопревозник Борко Масал“ за износ од 2.346.192,00 динара  са ПДВ.          

По МЗ реализовано: 

- МЗ Луново село – 324.480,00 динара , 

- МЗ Горјани – 75.960,00 динара , 

- МЗ Крчагово – 148.896,00 динара , 

- МЗ Биоска – 110.400,00 динара, 

- МЗ Центар – 810.528,00 динара,                                                                        

- МЗ Рибашевина - 426.168,00 динара,                                                                

- МЗ Гостиница - 377.088,00 динара,                                                                   

- МЗ Липа - 72.672,00 динара. 

2,346,192.00 

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 3“. Извођач ЗАР „Ураган“ за 

износ од 2.307.360,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: 

- МЗ Стапари-пут око аеродрома – 753.360,00 динара . 

- МЗ Биоска - 1.554.000,00 динара 

2,307,360.00 

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 4“. Извођач ГПР„Ћумур“ за 

 Износ од 2.313.504,00 динара са ПДВ . По МЗ реализовано: 

- МЗ Центар – 990.216,00 динара , 

- МЗ Дубоко – 620.808,00 динара , 

- МЗ Биоска – 439.260,00 динара , 

- МЗ Теразије – 263.220,00 динара , 
2,313,504.00 
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8 Окончани су рaдови на „Раду машина на пробијању сеоских, локалних и 

некатегорисаних путева-партија 1". Извођач „СЗР и аутопревозник Борко 

Масал“ за износ од 1.970.568,00 динара са ПДВ . По МЗ реализовано: 

- МЗ Дрежник – 378.144,00 динара, 

- МЗ Скржути – 407.616,00 динара, 

- МЗ Горјани – 313.344,00 динара, 

- МЗ Турица – 19.200,00 динара, 

- МЗ Крвавци – 358.872,00 динара, 

- МЗ Равни – 493.392,00 динара, 
1,970,568.00 

9 Окончани су радови на "раду машина на пробијању сеоских, локалних и 

некатегорисаних путева-партија 2". Извођач ЗАР "Ураган" за износ од 

1.956.540,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано:                                              

- МЗ Крчагово - 427.656,00 динара,                                                                     

- МЗ Волујац - 628.536,00 динара,                                                                        

- МЗ Мокра Гора - 300.456,00 динара,                                                                 

- МЗ Кремна - 563.580,00 динара,                                                                         

- МЗ Стапари - 36.312,00 динара 1,956,540.00 

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

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

„Стабил-про“ за износ од 1.097.059,70 динара са ПДВ. По МЗ 

реализовано: 

  - МЗ Стапари – 465.351,70 динара, 

  - МЗ Биоска – 631.708,00 динара 
1,097,059.70 

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

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

"СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за износ од 1.124.640,00 динара са 

ПДВ. По МЗ реализовано: 

  - МЗ Биоска – 323.760,00 динара, 

  - МЗ Врутци – 150.480,00 динара, 

  - МЗ Волујац – 228.000,00 динара, 

  - МЗ Кремна – 422.400,00 динара, 

  1,124,640.00 

12 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 832.440,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: 

- МЗ Крчагово – 64.500,00 динара.                                                                        

- МЗ Буар - 73.920,00 динара,                                                                                 

-МЗ Гостиница 357.600,00 динара,                                                                        

-МЗ Биоска 112.500,00 динара,                                                                              

-ГО Севојно 70.500,00 динара,                                                                               

-МЗ Горјани 27.000,00 динара. 

-МЗ Горјани 126.420,00 динара. 832,440.00 
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13 Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на 

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

„СЗР И аутопревозник Борко Масал“ за износ од 1.130.466,00 динара са 

ПДВ. По МЗ реализовано: 

  - MЗ Биоска – 407.400,00 динара, 

- МЗ Стапари – 408.486,00 динара, 

- МЗ Волујац – 238.182,00 динара, 

- МЗ Кремна – 76.398,00 динара. 
1,130,466.00 

14 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 849.060,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: 

  - MЗ Севојно – 213.060,00 динара, 

- МЗ Дрежник – 492.900,00 динара, 

- МЗ Биоска – 108.120,00 динара, 

- МЗ Стапари – 34.980,00 динара. 

849,060.00 

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

улица - партија 1" за сезону 2019/20. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан 

износ од 432.000,00 динара са ПДВ. 

  

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

улица - партија 2" за сезону 2019/20. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан 

износ од 416.400,00 динара са ПДВ. 
  

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

улица - партија 3" за сезону 2019/20. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан 

износ од 428.400,00 динара са ПДВ. 
  

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

улица - партија 4" за сезону 2019/20. Извођач ЗАР "УРАГАН" за укупан 

износ од 3.060.000,00 динара са ПДВ. 
  

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

улица - партија 5" за сезону 2019/20. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан 

износ од 513.600,00 динара са ПДВ. 
  

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

партија 1. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.176.000,00 динара са ПДВ. 

Укупно испоручено 2000м3 јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Дрежник – 400м3 – 235.200,00 динара, 

- МЗ Љубање – 400м3 – 235.200,00 динара, 

- МЗ Равни – 400м3 – 235.200,00 динара, 

- МЗ Никојевићи – 400м3 – 235.200,00 динара , 

- МЗ Скржути – 400м3 – 235.200,00 динара. 
1,176,000.00 
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16 Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – 

партија 2. 

Извођач „СЗР И аутопревозник Борко Масал“ за износ од 1.860.000,00 

динара са ПДВ. Укупно испоручено 2500м3 јаловине, и то по МЗ: 

- ГО Севојно – 400м3 – 297.600,00 динара, 

- МЗ Злакуса – 300м3 – 223.200,00 динара, 

- МЗ Буар – 400м3 – 297.600,00 динара, 

- МЗ Бела земља – 400м3 – 297.600,00 динара, 

- МЗ Качер – 323м3 – 240.312,00 динара, 

- МЗ Крвавци – 400м3 – 297.600,00 динара, 

- МЗ Горјани – 277м3 – 206.088,00 динара.  
1,860,000.00 

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

партија 3. 

Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.499.000,00 динара са ПДВ. Укупно 

испоручено 3500м3 јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Биоска – 642м3 – 458.388,00 динара, 

- МЗ Стапари – 504м3 – 359.856,00 динара, 

- МЗ Кремна – 576м3 – 411.264,00 динара, 

- МЗ Гостиница – 576м3 – 411.264,00 динара, 

- МЗ Волујац – 602м3 – 429.828,00 динара, 

- МЗ Мокра Гора – 300м3 – 214.200,00 динара, 

- МЗ Врутци – 300м3 – 214.200,00 динара. 
2,499,000.00 

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

партија 4. 

Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.628.000,00 динара са ПДВ. Укупно 

испоручено 3000м3 јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Рибашевина – 510м3 – 446.760,00 динара, 

- МЗ Каран – 799м3 – 699.924,00 динара, 

- МЗ Трнава – 394м3 – 345.144,00 динара, 

- МЗ Дубоко – 360м3 – 315.360,00 динара, 

- МЗ Луново село – 937м3 – 820.812,00 динара. 2,628,000.00 

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

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1. 

Извођач„Полет“ДОО, за износ од 2.303.310,00 динара са ПДВ. Од већих 

објеката урађено: 

- Израда решетке кишне канализације са одводом у ул. Станоја Главаша, 

- Израда решетке и колектора кишнр канализације у Карану, 

- Израда зида у ул. Војводе Бојовића. 
2,303,310.00 

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

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2. 

Извођач ЗАР „Ураган“, за износ од 2.088.073,91 динара са ПДВ. Од већих 

објеката урађено: 

- Кишна канализација у краку ул. Станоја Главаша, 

- Завршетак грађ.радова на игралишту Пантовића ливаде, 

- Санација и поправка више решетки по граду. 
2,088,073.91 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2019 год. 

16 

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

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3. 

Извођач „Полет“ доо , за износ од 2,161.858,68 динара са ПДВ. Од већих 

објеката урађено: 

- Израда зида у краку улице Пора, 

- Санација зида у Царинској 53, 

- Изградња зидова на игралишту у Видовданској улици, 

- Санација и поправка више решетки по граду. 
2,161,858.68 

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

интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4. 

Извођач ЗАР „Ураган“ , за износ од 2.145.691,67 динара са ПДВ. Од 

већих објеката урађено: 

- Припремни радови за изградњу игралишта у Врелима, 

- Поправка путева у МЗ Биоска. 
2,145,691.67 

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

малог обима на јавним површинама Града – партија 1. Извођач „Ураган“ 

, за износ од 2.158.443,41 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено: 

- Поправка путева у МЗ Кремна,                                                                          

- Израда пешачке стазе код велике бране на Плажи, 

- Поправка више решетки у граду. 
2,158,443.41 

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

малог обима на јавним површинама Града – партија 2 . Извођач 

„ПОЛЕТ“ , за износ од 2.209.198,80 динара са ПДВ. Од већих објеката 

урађено: 

- Санација платоа код зграде Општине, 

- Санација излазне главе кишног колектора у ул.Петра Ћеловића                    

- Санација и израда више решетки кишне канализације по граду. 2,209,198.80 

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

малог обима на јавним површинама Града – партија 3. Извођач ЗАР 

„Ураган“ , за износ од 2.147.596,50 динара са ПДВ. Од већих објеката 

урађено: 

- Санација путева у МЗ Биоска, 

- Израда ограде око спортског терена у Мијатовићима, 

- Изградња спортског терена у Врелима, 
2,147,596.50 

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

малог обима на јавним површинама Града – партија 4. Извођач „СЗР и 

аутопревозник Борко Масал“ , за износ од 2.301.502,63 динара са ПДВ. 

Од већих објеката урађено: 

- Израда и постављање справа за вежбање на више локација по граду, 

- Потпорни зид у улици Пора 65, 

- Израда зида у улици Југ Богданова 86, 

- Поправка зида у улици Теразије 10, 

- Санација степеница у ул. Росуље, 

- Изградња дечијег игралишта у Касарни. 
2,301,502.63 
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27 Окончани су радови на набавци и испоруци бетона по МЗ. Извођач ЈКП 

„Нискоградња“ за износ од 3.575.607,00. По МЗ испоручено укупно  

 349,25м3 бетона, и то: 

- МЗ Крчагово – 48м3 – 484.632,00 динара, 

- МЗ Теразије – 16м3 – 165.504,00 динара, 

- МЗ Буар – 3м3 – 31.032,00 динара, 

- МЗ Биоска – аеродром Поникве – 99,5м2 – 1.041.168,00 динара, 

- МЗ Царина – 34,75м3 – 343.119,00 динара, 

- МЗ Росуље – 78м3 – 799.407,00 динара, 

- МЗ Центар – 51,25м3 – 515.775,00 динара, 

- МЗ Гостиница – 8,5м3 – 88.944,00 динара.                                                       

- МЗ Турица - 7,25м3 - 74.994,00 динара.                                                            

- МЗ Крвавци - 3м3 - 31.032,00 динара.                        
3,575,607.00 

28 Завршени су радови по уговору за "Извођење радова на јавним 

површинама у Граду". Извођач "СЗР и аутопревозник Борко Масал" за 

износ од 1.074.547,68 динара са ПДВ. Од објеката је урађено:                          

- подашчавање моста код Бојовића воденице,                                                    

- израда бокса за контејнере у ул. Хаџи Мелентијевој. 
1,074,547.68 

29 Завршена је  набавка  решетки за кишну канализацију. Извођач "АЦО 

грађевински елементи" Крњешевци за износ од 707.670,64 динара са 

ПДВ. Рештке примљене и ускладиштене у магацину, намењене за улице 

Сланушка и Друге пролетерске. 
707,670.64 

30 Завршена je  набавкa горива  за потребе одржавања некатегорисаних 

путева у месним заједницама по уговору из 2018. год. Извођач радова 

''Дуда инвест'' Београд за износ 2.098.200 дин.У 2019.години преузето 

3.671,76 л горива за износ од  587.932,02 динара.  

587,932.02 

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

некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2019. год.за 

испоруку 13.000 литара еуродизела Извођач радова ''Дуда инвест''  

Београд за износ 1.977.300 дин. У току 2019. године преузето 9.754,92 л 

горива за износ од 1.483.723,33 динара. 
1,483,723.33 

32 Завршена је  набавка  тракторских чистача снега за потребе одржавања 

некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 15 

чистача снега ширине 2,4м Извођач радова Аутопревозник и ЗР Теза 

Милоје Петровић предузетник за износ 864.000  
864,000.00 

 

 

 

1.2.4. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА 

 

1 МЗ ВОЛУЈАЦ   

 

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

уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од   
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1.648.800,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града 1.104.696,00  динара, а МЗ 

544.104,00 дин. 

2 МЗ ЛУНОВО СЕЛО   

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново село“ 

по уговору из 2019. године. Извођач „Транскоп“ за укупан износ од 

1.904.861,28 динара са ПДВ. Од тога Град 1.276.257,06 динара , а МЗ  

628.604,22 дин.  

Урађено П= 1177м2, и то: 

- Пјесковити пут-Бонџулићи, л=100м1, П=299м2, 

- Антонијевића рампа-Петровићи, л=95м1, П=285м2, 

- Луке-Милићевићи, л=120м1, П=294м2, 

- Стара школа-Превија, л=120м1, П=300м2, 1,904,861.28 

3 ГО СЕВОЈНО   

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре по уговору из 2016. 

године,  урађен је  преостали један пут од уговорена четири пута . Извођач 

ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 427 690,86 динара. Од тога Град 286 

552,87 динара, а  ГО. 141 137,98 дин.  

Укупно урађено и то: 

- крак М. Марића, л=75 м1, П=313 м2, 427,690.86 

 

Окончани су радови на изградњи 10 улица и путних праваца у Севојну по 

уговору из  2017. године али последњих 5 улица урађено је 2019. год. за износ 

од 2 067 568,44 дин. Извођач је ЈКП "Нискоградња". Од тога финсира Град 

износ од 1 385 270,86 динара а ГО 682 297,58 динара.                                                

-Рујевац- Стефановићи л= 150 м, П=386м2                                               

-крак Б. Николић л=120м, П=307м2                                                            

-крак Б. Николић л=50м, П =132м2                                                               

-Гај -Дејовићи   л=100м, П=267м2                                                               

-Младово-Ђуровићи л=150м, П=392м2                                               2,067,568.44 

 

Окончани су радови по другом уговору из 2016.године. Изграђен је  крак 

улице Крсте Смиљанића за укупaн аизнос од 417 263,22  динара од чега Град 

финансира 279 566,35 динара, а ГО 137 696,86динара. Извођач је ЈКП 

"Нискоградња" .                                                                              

-Крак Крсте Смиљанића л = 120 м П= 280м2                                                               417,263.22 

 

 Окончани су радови на изградњи преосталог пута Новаковићи - Зекавчићи у 

ГО Севојно  по уговору из 2018. године.  Извођач ЈКП "Нискоградња" за 

укупан износ од 713 203,20динара. Од тога Град 477 846,14 динара, а МЗ 235 

357,06 дин.  

Урађено:  

 -пут Новаковићи-Зекавчићи л=180 м, П=455м2, 713,203.20 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре  по уговору из 2019. 

године. Извођач  "Транс коп"Чајетина за укупан износ од     

2.485.900,80динара. Од тога Град 1.665.553,53 а ГО.Севојно 820.347,27 дин.   

Урађено:  

- Караџића лука    л=370 м, П=950 м2,                                                       

-Рујевац - Ђурићи л = 200м, П=512м2                                                        2,485,900.80 

4 МЗ КРЧАГОВО   

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крчагово по 

уговору из 2018. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 

510.259,08динара. Од тога Град 341.873,58 динара, а МЗ 168.385,50 дин. 

Урађено:  510,259.08 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2019 год. 

19 

- улица IV пук од бр.8 до бр. 6ц л=35 м, П=10 м2, 

- улица Ада до бр.4 до бр.10  л=30 м, П=85 м2, 

 

Делимично окончани 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. Извођач ЈКП 

„Нискоградња“.Реализована вредност радова износи  540.078,00 динара. Од 

тога Град 361.852,26, а грађани 178.225,74 . Урађено: 

- крак Секулићима.  л= 130 м, П=320 м2, 540,078.00 

5 МЗ РИБАШЕВИНА   

  

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Рибашевина по 

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

2.396.756,40 динара са ПДВ. Од тога Град 1.605.826,79 динара, а МЗ 

790.929,61 динара.Урађено:  

- пут Ћуркова кућа-Милићева штала - л=350 м, П=918 м2 , 

- пут Раскршће-Мирића брдо - л=178м, П= 534 м2 , 2,396,756 

 

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Рибашевина по 

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

вреднсот радова износи 2.397.779,76 динара. Од тога је обавеза Града 

1.606.512,44 динара, а обавеза МЗ 791.267,32 динара.  

Урађено је:                                                                                        

- пут Ћуркова кућа-Даничићи - л=155м, П=388м2,                                   

- путРаскршће-кућа Радмиле Тице - л=152м, П=380м2,                            

- пут Пантића перило-кућа Милана Петровића - л=320м, П=719м2                          2,397,779.76 

6 МЗ ТРНАВА   

 

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава по 

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

вреднсот радова износи 1.649.760,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 

1.105.339,20 динара, а обавеза МЗ 544.420,80                                                     - 

пут Трнава-Костићи Л=400м и П=1000м2 1,649,760.00 

7 МЗ БЕЛА Земља   

 

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

Извођач ГП "Транскоп" за укупан износ од 1.533.421,44динара. Од тога Град 

1.027.392,36 динара, а МЗ 506.029,08дин. ,Урађено:  

-део пута ка кући Даниловића  л=120 м, П=307 м2 , 

-део пута и насељу Вучковићи  л=95 м, П= 280 м2 , 

-део пута и насељу Чарапићи   л=95 м, П= 237 м2 , 

-део пута Крејовићи  л= 60 м, П= 205м2 . 1,533,421.44 

8 МЗ ЗКЛАКУСА   

 

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

уговору из 2017. године, али је урађен само један пут од уговорена два пута . 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 727 800,00 динара. Од тога 

Град 487 626,00 динара, а МЗ 240 174,00 дин.  

Укупно урађено и то: 

- пут Ливаде -Пећина, л=100 м1, П=450 м2, 727,800.00 

  

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

уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1 

222 716,00динара. Од тога Град 819 219,72 динара, а МЗ 403 496,28 дин.  

Укупно урађено и то: 

- пут Центар-Павловића кућа, л=200 м1, П=820 м2, 1,222,716.00 
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9 МЗ КРВАВЦИ   

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“-

Центар по уговору из 2019. године. Извођач ТРАНС-КОП Чајетина за укупан 

износ од 686 793,60 дин.. Од тога Град 460 151,71 динара , а МЗ  226 641,88 

дин. 

Укупно урађено и то: 

- пут Месна канцеларија - Јанковића чесма, л=180м1, П=552м2                686,793.60 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“-

Поточање по уговору из 2019. године. Извођач ТРАНС-КОП Чајетина за 

укупан износ од 687 441,60 din. Од тога Град 460 585,87 динара , а МЗ  226 

855,73 дин. Укупно урађено и то: 

- пут за Петровиће - део, л=173м1, П=432м2, 687,441.60 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“-

Потпећ по уговору из 2019. године. Извођач ТРАНС-КОП Чајетина за укупан 

износ од 664 128,00 дин.. Од тога Град 444 965,76 динара , а МЗ  219 162,24 

дин. Укупно урађено и то: 

- пут за Ј. Јовичића - део, л=150м1, П=360м2, 664,128.00 

10 МЗ СКРЖУТИ   

 

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Сржути, по уговору из 2019. 

године. Извођач "Транс - коп" Чајетина за укупан износ од 1.350.510,00 

динара. Од тога Град 904 841,70, а МЗ 445 668,30 динара. 

 Урађено је :                                                                                      

-пут за Топаловиће, три крака  л= 3*50 м, П=392м2,                                                   

-део пута ка М. Лазаревићу л=100 м, П=266 м2.                                      

-М. Милојевић -Плоче део л=200 м,П=500 м2 1,350,510.00 

 

Окончани  су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Скржути по 

Уговору из 2018.године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња".  

Укупна вредност радова износи 1.799.664,00 динара. Од тога  Град 

1.205.774,88 динара, а обавеза МЗ 593.889,12 динара 

Урађено је :                                                                                      

-пут Горње Вране -Глишићи-Реџовина  л= 140 м, П=360м2,                                      

-део пута Мутавско брдо л=140 м, П=360 м2.                                         

- Доњи Жунићи део л=130 м,П=350 м2 1,799,664.00 

11 МЗ РАВНИ   

  

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

уговору из 2019. године. Извођач „Транскоп“ за укупан износ од 1.684.747,20 

динара са ПДВ. Од тога Град 1.128.780,62 динара, а МЗ 555.966,58 дин. 

Укупно урађено П= 1163м2, и то: 

- Радовићи- л=115м1, П=298м2, 

- Обреновићи, л=106м1, П=265м2, 

- Лазаревићи, л=115м1, П=300м2,                                                              - 

Лучићи и Вуловићи - л=102м, П=300м2 1,684,747.20 

12 МЗ БИОСКА   

 

Уговорени 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. Од тога обавеза Града 1.800.960,00  динара, а МЗ 

887.040,00 дин.   

  

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“, 

по уговору из 2018. године. Уговорена укупна вредност радова износи 

2.643.780,00 динара са ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализовани 2,418,069.60 
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радови у укупном износу  од 2.418.069,60 динара. Од тога у 2018. години 

1.084.929,60 динара. У 2019. години реализовано за износ од 1.333.140,00 

динара. Град 893.203,80, а МЗ 439.936,20 динара.  

Урађено 330м1, тј. 830м2 асфалта                                                                                  

-пут Делићи- Јањићи Л=80м и П=200м2                                                                       

-пут Ћосићи-Мијатовићи Л=95м и П=240м2                                                        -

пут Мајдан-Расадник Л=60м и П=150м2                                                                       

-пут Потоци-Томић Л=95м и П=240м 

13 МЗ КАЧЕР   

  

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер по 

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

вредност радова износи 1.649.100 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 

1.104.897,00 динара, а обавеза МЗ 544.203,00. 

Урађено: - пут Зарићи - л=120м, П=300м2,                                                                

- пут Кнежевићи - л=60м, П=150м2,                                                           

- пут Солила-Стојановићи - л=60м, П=150м2,                                          

- пут ка кући Мирослава Гардића - л=40м, П=100м2,                               

- пут ка кући Милије Брковића - л=40м, П=100м2,                                    

- пут ка кући Михаила Гардића - л=40м, П=100м2,                                   

- пут ка кући Рада Арсенијевића - л=40м, П=100м2,                                 

- пут ка кући Милоша Бошковића - л=40м, П=100м2.                                  1,649,100 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер по 

уговору за 2019. годину. Извођач ЈКП "Нискоградња" за износ од 1.647.600,00 

динара са ПДВ. Од тога Град 1.103.892,00 динара, а МЗ 543.708,00 динара. 

Урађено:                                                                         

- пут Солила-Стојановићи - л=110м, П=280м2,                                        

 - пут ка кући Михаила Гардића - л=55м, П=140м2,                                    

- пут ка кући Милоша Бошковића - л=75м, П=190м2,                                

- пут за засеок Бошњаци - л=55м, П=140м2,                                               

- пут за Доганџиће - л=55м, П=140м2,                                                        

- пут ка кући Љуба Гардића - л=55м, П=140м2 1,647,600.00 

14 МЗ КРЕМНА   

 

Окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Кремна“, по уговору 

из 2019. године. Извођач  „Транскоп“доо Чајетина, за износ од 1.962.240,00 

динара са ПДВ. Од тога Град 1.314.700,80 динара, а МЗ 647.539,20 дин. 

Реализовано 525м1, тј. 1295м2 асфалта.    

-пут Милосављевићи-Тарабићи  Л=175м и П=450м2                                                  

-пут Врчарићи - ка Ивану Врачарић Л=105м и П0230м2                                            

-пут за Томиће Л=245м и П=615м2 1,962,240.00 

15 МЗ КАРАН   

  

Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран по 

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

вредност радова износи 1.738.800,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 

1.164.996,00 динара, а обавеза МЗ 573.804,00 динара.                                                

-пут Самопослуга-Цер Л=84м и П=210м2                                                        

-пут Костића поток-Граница Л=84м и П=210м2                                                      

-пут кућа Љуба Савића-кућа Владете Јовановић Л=84м и П=210м2                         

-пут Мала Метаљка - доњи Гускићи Л=84м и П=210м2                                   

 -пут Лучића стране-засеок Шумице Л=84м и П=210м2 1,738,800.00 

 Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран по 1,773,531.60 
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уговору из 2019. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вредност радова износи 1.773.531,60 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 

1.188.266,17 динара, а обавеза МЗ 585.265,43 динара                      

-пут Самопослуга-Цер Л=85м и П=230м2                                                        

-пут Костића поток-Граница Л=92м и П=230м2                                                      

-пут кућа Љуба Савића-кућа Владете Јовановић Л=85м и П=249м2                         

-пут Мала Метаљка - доњи Гускићи Л=76м и П=190м2                                    

-пут Лучића стране-засеок Шумице Л=76м и П=190м2 

16 МОКРА ГОРА   

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“ 

по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 

388.639,20 динара. Од тога Град 260.388,27 динара. Радови урађени на путу за 

Богдановиће. Укупно урађено 80м1 асфалта, П=200м2 388,639.20 

  

Делимично су завршени радови на узградњи 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 2019. 

години реализовано за износ од 1.348.200,00 динара са ПДВ. Од тога  Град 

903.294,00 динара, а МЗ 444.906,00 динара.  

Урађено 300м1, П=750м2.                                                                                  

-пут железничка станица-Миловановићи Л=100м и П=250м2                                   

-пут жута кућа-Крсмановићи Л=100м и П=250м2                                                    

-пут Ресимићи-Арсенијевићи Л=100м и П=250м2 1,348,200.00 

17 МЗ ЦЕНТАР   

 

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

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

1.780.680,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града 1.193.055,60  динара, а МЗ 

587.624,40 дин.   

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 са ПДВ. У 2019. реализовано укупно 606.888,00 

динара са ПДВ. Од тога Град 406.614,96 динара, а МЗ 200.273,04 дин. 

Урађено 100м1, П= 300м2. 606,888.00 

19 МЗ ГОСТИНИЦА   

 

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

уговору из 2017. године, у укупном износу од 681.600,00 динара са ПДВ. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова у 2019. години 

износи 193.646,40 динара са ПДВ. Од тога Град 129.743,09 динара, а МЗ 

63.903,31 динара. 

Урађено 48м1 асфалта, тј. 130м2.                                                                                   

-пут за Томиће Л=20м и П=60м2                                                                    

-пут за Јелиће Л=28м и П=70м2 193,646.40 

  

Делимично окончани 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 2019. години износи 1.348.939,20 динара са ПДВ. Од тога 

Град 903.789,13 динара, а МЗ 445.149,93 динара.  

Урађено 274м1 асфалта, тј. 872м2.                                      

-пут Трешњев пањ-Петровићи Л=97м и П=291м2                                                      

-пут Прогон-Симићи-Томићи Л=97м и П=291м                                             1,348,939.20 
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- пут Јованчићевићи-Гробље Л=80м и П=290м 

 

Делимично завршени 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 са ПДВ. У 2019. реализовано за износ од 

1.340.993,16 динара са ПДВ. Од тога Град 898.465,41 динар, а МЗ 442.527,75 

динара.  

Урађено 337м1, тј. 841м2 асфалта.                                                                                 

-пут Петронијевићи-Пријелаз Л=110м и П=275м2                                                

 -пут за Јелиће Л=112м и П=280м2                                                                   

 -пут за Савиће Л=115м и П=286м2 1,340,993.16 

20 МЗ ДРЕЖНИК   

 

Делимично су завршени 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 са ПДВ. У 2019. реализовано укупно 

1.077.120,00 динара са ПДВ. Од тога Град 721.670,40 динара, а МЗ 355.449,60 

дин.  

Урађено 290м1, П= 720м2.  

пут за Лучиће Л=290м и П=720м2 1,077,120.00 

21 МЗ РОСУЉЕ   

 

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

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

3.411.881,89 динара са ПДВ. Од тога Град 2.285.960,84 динара, а МЗ 

1.125.921,02 дин.  

Укупно урађено 460м1, П= 1513м2, и то: 

- Крак улице Пора код бр.181-205, л=150м1, П=645м2. 

- Крак улице Златарска, л=310м1, П=868м2. 3,411,881.89 

22 МЗ ВРУТЦИ   

 

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

уговору из 2019. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 

1.337.760,00 динара са ПДВ. Од тога Град 896.299,20 динара, а МЗ 441.460,80 

дин.  

Укупно урађено 355м1, П= 890м2.                                                                                 

-пут Студени до-Стевановићи Л=140м и П=350м2                                                      

-пут за Пантелиће Л=215м и П=540м2 1,337,760.00 

23 МЗ СТАПАРИ   

 

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

уговору из 2018. године.  

Извођач ЈКП „Нискоградња“  за укупан уговорени износ од 2.103.560,04 

динара са ПДВ. Од тога Град 1.409.385,23 дин. а грађани  694.174,81 динара. 

Укупно урађено 496м1, П=1313м2 

- Пут за Мојковиће – л=70м1, П=225м2,.  

- Пут за Гредицу - л=289м, П=723м2,                                                           

- Пут за Јасеново - л=55м, П=136м2,                                                           

- Пут за Долове - л=45м, П=135м2,                                                            

- Пут за Тупаје - л=38м, П=94м2. 2,103,560.04 

24 МЗ ДУБОКО   

  

Делимично су реализовани радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Дубоко по уговору из 2018. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". 

Укупна вреднсот радова износи 1.648.680,00 динара. У 2019. реализовано за 

износ од 747.468,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 500.803,56 747,468.00 
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динара, а обавеза МЗ 246.664,44 динара. 

 Урађено 196м1, П=486м2.                                                             

-  Мала Превија-Топаловићи Л=34м и П=85м2                                                      

-Демир капија-Узуновића брдо Л=35м и П=85м2                                                        

-Велика Превија-Узуновићи Л=35м и П=85м2                                                             

-Арсенија Чарнојевића-Станковићи Л=60м и П=150м2                                              

-Јовићи-Дрчелићи Л=32м и П=81м2                                    

 

Делимично су реализовани радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

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

Укупна вреднсот радова износи 1.627.560,00 динара. У 2019. реализовано за 

износ од 748.440,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 501.454,80 

динара, а обавеза МЗ 246.985,20 динара.  

Урађено 172м1, П=430м2.                                                                                    

- Мала Превија-Топаловићи Л=86м и П=215м2                                                           

- Арсенија Чарнојевића-Станковићи Л=86м и П=215м2                                             748,440.00 

25 МЗ ТУРИЦА   

 

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

из 2017. године. Извођач је  ЈКП "Нискоградња".Урађен је само један пут- 

улица Краља Драгутина  за износ 550 822,21 дин.од чега Град 369 050, 88 дин. 

а МЗ. 181 771,33 дин.                                                                               

 - Део улице Краља Драгутина Л =100 м, П= 260м2 550,822.21 

 

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

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

1.113.600,00динара са ПДВ. Од тога обавеза 

Града је 746.112,00 динара, а МЗ 367.488,00 динара.                                                   

-крак Станоја Главаша Л=100м и П=350м2                                            

-пут Беле воде-Остојића рампа Л=100м и П=300м2 1,113,600.00 

26 МЗ ТЕРАЗИЈЕ   

 

Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Теразије за 2019. 

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

ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Обавеза Града је 1.456.848,00 динара, а 

МЗ 717.552,00 динара.   

27 МЗ ЉУБАЊЕ   

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање-

центар“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан 

износ од 749 568,00 динара. Од тога Град 502 210,56 динара, а МЗ 247 357,44 

дин.  

Укупно урађено  и то: 

- ка Д. Ћитићу наставак, л=25м1, П=60м2, 

- ка Остоји Ђурићу наставак, л=90м1, П=220м2, 

- ка М. Ћитићу, л=20м1, П=50м2.                                                         

- ка В. Станићу, л=25м, П=64м2                                                              

- ка М. Ћитићу, л=35м,П=84м2 749,568.00 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање-

Прљевићи“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ 

од 120 960,00  динара, у 2019.  

Урађен преостали један пут и то: 

- ка Н.М.Стефановић, л=25м1, П=60м2, Град финансира 81 043,20 дин а МЗ. 

39 916,80 дин. 120,960.00 

 Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање- 599,928.00 
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Збојштица“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за 

укупан износ од 599 928,00 динара. Од тога Град 401 951,76 динара, а МЗ 197 

976,24 дин.  

Укупно урађено  и то: 

- део Вучковићи -Веселиновићи, л=120м1, П=310м2, 

- ка Јолићи -Жунићи, л=35м1, П=90м2, 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање-

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

укупан износ од 637 146,00 динара. Од тога Град 426 887,82дин. а МЗ 210 

258,18 дин.  

Укупно урађено  и то: 

- ка Неговановићима , л=25м1, П=99,5м2, 

- ка Ратко Вујко наставак, л=90м1, П=233м2, 637,146.00 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање-

центар“ по уговору из 2019. године. Извођач Транс Коп за укупан износ од 

592 704,00 динара. Од тога Град 397 111,68дин. а МЗ 195 592,32 дин.  

Укупно урађено  и то: 

- ка Јовановић Александру , л=100м1, П=265м2, 

- ка Станић Витомиру, л=50м1, П=140м2, 592,704.00 

 

 Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање-

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

укупан износ од 449 364,00 динара. Од тога Град 301 073,88 дин. а МЗ 148 

290,12 дин.  

Укупно урађено  и то: 

- ка Јолићи -Жунићи , л=95м1, П=235м2, 

                     449,364.00 

28 МЗ НИКОЈЕВИЋИ   

 

У 2019. год. уговорена су три пута у Никојевићима за укупан износ    

1.453.230,00 дин. Није се реализовало .    

29 МЗ БУАР   

 

Уговорени 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 са ПДВ. Од тога обавеза Града 1.204.713,60  динара, а МЗ 

593.366,40 динара   

30 МЗ ГОРЈАНИ   

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

уговору из 2018. године али један путни правац урађен је 2018. а други путни 

правац урађен је 2019. год.  Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 

719 989,80 динара. Од тога Град 482 393,17 динара, а МЗ 237 596,63 дин. 

Укупно урађено 2019 год: -Шибалићи-Марковићи л=130 м, П=407 м2 719,989.80 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Горјани по 

уговору из 2019. године. Извођач ТРАНС-КОП Чајетина за укупан износ од 1 

296 069,60 din. Од тога Град 868 366,63 динара , а МЗ 427 702,97 дин. Укупно 

урађено и то: 

- пут магистрала -Тешовићи-Турунчићи, л=150м1, П=380м2                 

-магистрала - Савићи , крпљење П = 135 м2                                          

 -пут за Милосављевиће , крпљење П = 278 м2               1,296,069.60 

31 МЗ ЛИПА   

УКУПНО: 58,541,371.58 
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II.2. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА 

 

Завршено је асфалтирањe дела Бановског пута, по уговору из 2019. 

године.Урађено 580 м1, или 1 750 м2 асфалта.Извођач ЈКП "Нискоградња" 
2,960,280.00 

Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре  по уговору из 2019. 

године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2 997 600,00динара.  

Урађено:  

- крак гробље Рујевац   л=250 м, П=645 м2, 

- део Г. Принципа л=130 м, П=425 м2, 

-део Б. Николић ка гробљу л=200 м, П=500 м2 , 
2,997,600.00 

Завршени су радови на реконструкцији тротоара у улици Цара Душана у Севојну 

у дужини од 180м.Извођач ГПР "Ћумур" 
696,106.80 

Завршени су радви на реконструкцији улице Бањичка у дужини од 480м. Извођач 

радове је Нови пазар пут за изнсо од 14.949.218,84 динара 
14,949,218.84 

Завршено је асфалтирањe обилазнице око бране „Врутци-Крнда“, по уговору из 

2019. године.Урађено 700м1, или 2100м2 асфалта.Извођач ЈКП "Нискоградња" за 

износ од 3.873.600,00 динара са ПДВ 
3,873,600 

Завршени су радови на реконструкцији дела Обилићеве улице. Урађено 135м1, 

или 1750 м2 асфалта. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 

5.402.400,00 динара са ПДВ. 

5,402,400.00 

Уговорени су радови на реконструкцији дела улице Југ Богданове. Извођач ЈКП 

"Нискоградња за износ од 5.909.376,00 динара. Радови су уговорени али нису 

завршени. 

5.909.376,00   

 

 

1.2.5. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ   

1 ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА   

  

У току радови по уговору из 2019. год. о изради подлоге клизалишта 

на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м² односно 

116м³ песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Ужице за износ 

624.936,00дин, од тога плаћено у 2019.години 311.863,2дин  311,863.20 

  

Завршени радови по уговору из 2018. год. о изради подлоге 

клизалишта на тргу. Постављена  подлога клизалишта површине 

532м² односно 110м³ песка. Извођач радова "Полет" Ужица за износ 

739.536,00дин, од тога плаћено 50% у 2018.години 369.769,00дин  

Плаћено  по уклањању подлоге клизалишта 50% у 2019.год 369.768,00 

дин. 369,768.00 

        

2 ГРАДСКА ИГРАЛИШТА   

  Окончани су радови по Уговору о "Уређењу игралишта ПАРК 3,079,439.02 
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ПРИЈАТЕЉСТВА на Пори". Извођач СЗР и аутопревозник Борко 

Масал, укупан износ од 3.079.439,92 динара са ПДВ. Радови 

обухватили припремне радове, израду дренажног система, израду 

"мартинела" ограде. 

  

Окончани су радови по Уговору о "Реконструкцији спортског центра 

на Пори". Извођач СЗР и аутопревозник Борко Масал, укупан износ 

од 3.684.664,80 динара са ПДВ. Радови обухватили демонтажу старе 

ограде,израду темеља и монтажу ограде из донације, бетонирање 

трибина. 3,684,664.80 

  

Окончани су радови на поправци и санацији спортских терена. 

Извођач ЗАР "Ураган" за износ од 2.295.528,00 динара са ПДВ. Од 

већих објеката урађено је:                                                                                

- ограда и мобилијар на сортском терену на Пантовића ливадама,              

- замена мобилијара на игралишту код медицинске школе,                          

- постављање мобилијара на игралишту у улици Хероја Јерковића,            

- израда ограде око терена на игралишту у Мијатовићима у Биосци 2,295,528.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на асфалтирању игралишта на 

Белој Земљи. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 

498.585,00 динара са ПДВ. 498,585.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на уређењу спортског терена на 

Ибишевом гувну између улица Николе Тесле и Јосифа Панчића. 

Извођач СЗР и аутопревозник "Борко Масал" за укупан износ од 

488.040,00 динара са ПДВ. 488,040.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, уређење спортског терена са справама за децу и 

пратећим парковским мобилијаром у Учитељској улици. Извођач СЗР 

и аутопревозник "Борко Масал" за укупан износ од 178.080,00 динара 

са ПДВ. 

 

 

 

 

178,080.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, грађевински радови на изградњи дечијег игралишта 

у Романијској улици. Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 

439.643,52 динара са ПДВ. 439,643.52 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, изградња дечијег игралишта у Карађорђевој улици. 

Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 496.589,94 динара са ПДВ. 496,589.94 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, реконструкција спортског терена у ул.Крсте 

Смиљанића. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан износ од 235.200,00 

динара са ПДВ. 235,200.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, радови на изградњи пешачке стазе уз Цркварски 

поток. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан износ од 480.120,00 динара са 

ПДВ. 480,420.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, радови на уређењу центра МЗ Стапари. Извођач 

ЗАР "Ураган" за укупан износ од 359.856,00 динара са ПДВ. 359,856.00 

  

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, радови на уређењу центра МЗ Кремна. Извођач ЗАР 477,288.00 
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"Ураган" за укупан износ од 477.288,00 динара са ПДВ. 

 

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, изградња дечијег игралишта са пратећим 

мобилијаром у улици Хероја Јерковића. Извођач ЗАР "Ураган" за 

укупан износ од 499.461,60 динара са ПДВ. 499,461.60 

 

Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, постављање ограде око Глуваћког потока. Стварно 

изведени радови у истој вредности на постављању ограде око 

спортског терена у Видовданској. Извођач ГР "Тим-градња УЕ" за 

укупан износ од 374.400,00 динара са ПДВ. 374,400.00 

 Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, реконструкција трибина на игралишту ОШ у 

Злакуси. Извођач ГР "Тим-градња УЕ" за укупан износ од 246.000,00 

динара са ПДВ. 246,000.00 

 Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - 

УДРУЖИМО СЕ, постављање справа за вежбање у Војвођанској 

улици. Извођач ГР "Тим-градња УЕ" за укупан износ од 348.000,00 

динара са ПДВ. 348,000.00 

3 АУТОБУСКЕ НАДСТЕРШНИЦЕ   

  Завршена је израда нових и реконструкција постојећих надстрешница 

на аутобуским стајалиштима. Извођач "START HOUSE" DOO Ужице. 

Урађено 15 нових надстрешница и више поправки и репарација 

 

 

1,448,520.00 

   

4 ЈАРБОЛИ НА СТАРОМ ГРАДУ   

  

Завршена је изградња јарбола на Старом граду-извођач "Полет" 

Ужице за износ од 1.096.920,00 динара. У 2019.години реализовано 

242.520,00 242,520.00 

   

5 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТАРИ ГРАД" У 

ТУРИЦИ   

  

Завршени су радови на реконструкцији школе.Извођач радова је ГПД 

"Кеј" доо из Ваљева. Уговорена вреднсот радова је 63.629.358,95 

динара. Спровођене је надзор на извођењу грађевинских, грађевинско-

занатским, хидро грађевинским као и на термотехничким и 

радовима.Вредност радова реализована у 2019.годин износи 

41.141.304,01 динара 41,141,304.01 

   

6 

ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ 

КОМПЛЕКАСА   

  

Завршено извођење радова на изгадњи I фазе ограде око аеродрома 

при чему се гради 3.744 м  ограде са бетонским и челичним стубовима 

и 1.000 м бетонске сокле. Радове изводи МПП "Јединство" АД 

Севојно. Уговорен износ радова је 14.940.444,86 дина. У 2019.години 

изведено је радова за износ од 11.325.395,82 динара. 11,325,395.82 

   

7 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ КОМАНДНО-

НАСТАВНОГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У КОМПЛЕКСУ БИВШЕ 

КАСАРНЕ IV ПУК У УЖИЦУ   

  У току са радови на реконструкцији објекта у касарни у Ужицу- 23,295,005.26 
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извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за износ од 

49.104.045,96. У 2019. години реализовано 23.295.005,26 динара 

  

У току 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 2019. години реализовано 

2.820.722,80 динара 2,820,722.80 

   

8 

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 МПП Јединство АД Севојно, Срабил про  Ужице и Дом 

екстра Ужице за износ од 12.951.522,00 динара. У 2019. години је 

изграђено 259 м цевовода и вредност изведениг радова износи 

6.011.212,56 динара 6,011,212.56 

      

9 ИЗГРАДЊА ПИЈАЦЕ II ФАЗА   

  

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 38.379.678,00 динара. У 2019. години је 

реализовано 3.836.472,48 динара 3,836,472.48 

   

10  ИЗГРАДЊА СТАНОВА У СЕВОЈНУ   

 Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног 

збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију 

пројекта. Талас 4 Вишепородични стамбени објекат у Севојну (20 

стамбених јединица ).  

+10 стамбених јединица,у оквиру регионалног програма стамбеног 

збрињавања у Републици Србији. 

Jединица за имплементацију пројекта, 

Извођач: Кеј Ваљево   

Вредност радова: 409.849 € 

Руководилац изградње : AMG strukture 

лица на кат. парцели број 4009/1 КО Севојно, у Улици Вишеслава 

Бугариновића у Севојну 

 80.000.000 

   

11 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАТО ИСПРЕД МУЗЕЈА   

 Реализација Инвестиционог одржавања платоа испред Народног 

музеја у Ужицу. –Надзор над извођењем радова. 9.000.000 

   

12 СПОРТСКА ДВОРАНА КРЧАГОВО  

 Након спроведеног тендера 11.07.2019. год потписан је уговор 

између Европске Уније ( коју заступа Делегација Европске уније у 

Републици Србији и Извођача радова Јадран из Београда који је у 

конзорцијуму са још 4 фирме ( Југоградња д.о.о., Ђердап услуге а.д. 

ГДП Кеј , и Hills amd Water SRL). 

Град Ужице је добио средства у износу  601,654.04 еура. 

Почетак радова 5.09.2019 , завршетак 5.09.2020.год. 

ЗАВРШЕТАК радова предвиђа :-сви унутрашњи радови (  
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грађевински радови, грађевинко –занатски, водовод и канализација, 

струја , машински радови) -партнерно уређење 

Координација пројекта. 

   

   

   

13 ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА БЕЛОЈ ЗЕМЉИ  

 Назив : Почетак  изградње канализационе мреже и постројења за 

пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља 

  

Наручилац : Министарство привреде и Град Ужице  

Извођач радова : МПП Јединство а.д. Севојно 

Вредност радова : 48.312.949,90 дин ( Министарство 20.130.395,79 дин  

,  Град 28.182.554,11 дин.)  

Финансије и рок : 25 % аванс, рок 90 календраских дана  

Предвиђено је да се уради 1377 метара цевовода фекалне канализације  

и изради постројење за 800 ЕС 

Природа и обим радова и основна обележја радова: претходни и 

геодетски радови, земљани радови, тесарски радови, монтажни 

радови, бетонски и армирачки радови и остали радови. Набавка и 

монтажа постројења. 

Надзор над извођењем радова. 

 

 

 

 

 

 

 

24.000.000 

   

14 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

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

ДБ Инжењеринг Београд за износ од 4.798.800,00 динара   

  Завршена је израда пројекта реконструкције фасаде и партера Основне 

школе Душан Јерковић. Пројектант је "Јабука пројект" из Ужица за 

износ од 420.000 динара. 420,000.00 

  Завршена је израда идејног решења моста на Старом граду-извођач 

Грађевински факултет из Београда за износ од 600.000,00 динара 600,000.00 

  Завршена је израда геотехничког елабората  за мост н аСтаром граду- 

извођач ИМС Београд за износ од 2.232.000,00 динара 2.232.000.00 

  Завршена је израда пројект асаобраћајница у индустријској зони на 

Белој земљи-извођач "Баухаус" Краљево за износ од  1.282.800,00 

динара 1,282,800.00 

  Завршена је израда пројекта реконструкције ГКЦ у Ужицу. 

Пројектант је "Сфера" из Ужица за износ од 594.000,00 динара.Укупна 

вредност пројет је 1.118.000,00 дин. 1,188,000.00 

  

Завршена је израда пројекта енергетске ефикасности мале хале у 

Крчагову- извођач "Дом екстра" Ужице з аизнос од 57.600,00 57,600.00 

  

Завршена је израда техничке контроле пројекта саобраћајница у 

индустријској зони на Белој Земљи-извођач "Патент пројект" Краљево 

за износ од 151.500,00 151,500.00 

  

Завршена је израда приојекта коначишта-извођач "Сфера" из Ужица за 

износ од 276.000, 00 динара 276,000.00 

  

Завршена је израда пројекта кружне раскрснице код музеја- извођач 

СЕТ Шабац за износ од 1.000.000 динара 1,000,000.00 

  

Завршена је израда техничке контроле пројекта кружне раскрснице 

код музеја- извођач "Адомн"е Нови сад за износ 140.000 динара 140,000.00 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2019 год. 

31 

        

12 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 -142 ком.   

 Израда 60 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну 

мрежу и 52 на мрежу кишне канализације у поступку издавања 

локацијскох услова, у поступку израде одговарајућих урбанистичких 

планова, у поступку израде пројеката и у поступку доношења решења 

о праву службености   

 Израда 23 мишљења у поступку озакоњења објеката   

 Консултантске услуге представницима ЈКП "Биоктош" у току израде 

пројекта реконструкције Зелене пијаце  III фаза у Ужицу   

 Учествовање у изради пројеката које израђује сектор урбанизма.   

 Израда пројектног задатка ради спровођења јавне набавке за пројекте:  

станови за војску,.   

 Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних 

набавки за изградњу саобраћајница као и за радове на одржавању 

саобраћајница   

 Обилазак 432 пута у 13 месних заједница ради израде одлуке о 

некатегорисаним путевима.   

     

 УКУПНО  223.099.880.01 

 

 

1.3 УРБАНИЗАМ             

3.3. УРБАНИЗАМ 

3.3.1 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 изградњу Археолошког музеја у селу Стапари, Ужице 

(катастарске парцеле број 819673 и 8196/5 КО Стапари). У оквиру израде Урбанистичког 

пројекта, урађено је и Идејно решење јавног тоалета; 

- Урбанистички  пројекат за реконструкцију раскрснице Улице Н.Пашића и Улице 

Д.Туцовића у Ужицу, на катастарској парцели број 12062/7 КО Ужице, Град Ужице. 

Започета је израда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 

катастарских парцела број  9791 и 9792 КО Ужице спортског центра у Крчагову, након чега се 

одустало од првобитног Идејног решења. Достављено је ново Идејно решење и чека се 

информација од градског руководства за наставак и завршетак посла.  
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• Спровођење урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације и 

препарцелације. 

Урађени су и потврђени пројекти парцелације и препарцелације: 

- Пројекат парцелације катастарске парцеле број 3820/9 КО Ужице, за формирање 

грађевинске парцеле студентског центра (у обухвату ПДР «Касарна IV пук» у Крчагову, 

I фаза); 

- Пројекат парцелације катастарске парцеле  број 4009/1 КО Севојно, Градска општина 

Севојно за формирање грађевинске парцеле вишепородичног стамбеног објекта за 

избеглице и расељена лица; 

- Пројекат препарцелације катастарских парцела број 3820/12 и 3820/5  КО Ужице, у 

Крчагову (у обухвату ПДР "Касарна IV пук" у Крчагову I фаза); 

- Пројекат препарцелације катастарских парцела број  8454/2,  8454/3, 8454/7, 8457/8,  

КО Ужице, у Ужицу,  по захтеву Града Ужица и  Ремонтног центра; 

- Пројекат препарцелације катастарских парцела број 8196/3 и 8196/5, КО Стапари у 

Ужицу; 

- Пројекат препарцелације  катастарских парцела број  7735/1, 7735/2 и 7732/1 КО 

Ужице у Ужицу (у обухвату ПДР "Стари град" у Ужицу). 

Урађен је и предлог Пројекта препарцелације катастарских парцела број 1453/1, 1428/4, 1428/2, 

1454/3 све КО Дријетањ за формирање грађевинске парцеле интерне саобраћајнице за 

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

(прва фаза). У току је израда пројекта геодетског обележавања (од стране овлашћене геодетске 

организације),  као саставног дела ПП за потврђивање од стране Градске управе. 

 

• 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, и сл.  

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

локација по захтеву Града Ужица 

Р.Б. РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ 

1. Предмер и предрачун радова за реконструкцију мокрих чворова и степеништа у згради 

Скупштине града Ужица. 
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2. Учешће у расписивању конкурсa за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено 

пословних зграда. 

3. Координација са Министарством Привреде, пројектантима и понуђачима, одговарање на 

питања понуђачима, обилазак локације са понуђачима у оквиру ЈН за извођење радова на 

Реконструкцији командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим 

садржајима у оквиру касарне. 

4. Учешће у изради Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града 

Ужица. 

5. Учешће у раду жирија Конкурса за израду урбанистичко – конкурсног решења 

инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско пешачког мостана месту бивћег 

моста Краља Александра.  

6. Учешће у раду Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 

избеглица, као и израда пројектних решења у оквиру достављене пројектне 

документације предмера и предрачуна за извођење радова.  

7. Предлог форме и функционалне организације са билансом површина и параметрима за 

стамбено пословни комлекс у Крчагову (простор бивше касарне), за потребе војске. 

8. Припрема подлоге за рад на утврђивању некатегорисаних путева (попис локалних путева 

– Поточање, Потпећ, Крвавци, Трнава).  

9. Извештај о недостацима на реконструкцији објекта Старе школе у Севојну (достављен 

Градској управи за инфраструктуру). 

10. У оквиру реализације конкурса за инфраструктурни мост аутору су дате сугестије за 

корекцију идејног решења.Презентација решења члановима Градског већа и  

Градоначелнику. 

11. Урађена презентација и представљен Урбанистички пројекат Археолошког музеја у селу 

Стапари, у оквиру конференције ‘’Нови живот неолитског наслеђа у препознатим 

подручјима од великог значаја – NEO-LIFE“. 

12. Координација на реализацији пројекта парцелације кружне раскрснице код Музеја са 

републичким јавним правобраниоцем и начелником Градске управе за урбанизам, ради 

спровођења решења у Републичком геодетском заводу. 

13. У Републичком геодетском заводу вођен поступак реализације и добијања оверене 

подлоге са формираном парцелом потребне за израду Урбанистичког пројекта кружне 

раскрснице код Музеја.  

14. За потребе ЈКП ‘’Биоктош’’ извршена  анализа локације за постављање 

инфраструктурних објеката, као и инфраструктуре за реализацију комплекса Зелена 

пијаца. 
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15. Учешће у активностима на уређењу Стапарске бање - допуна и проширење изведених 

надстрешница (консултације и израда идејног решења проширења надстрешнице).  

16. За потребе издавања локацијских услова за Археолошки парк у Стапарима исходовани 

услови надлежних јавних предузећа; излазак на терен са представницима ЈП Железница 

Србије; реализација инфраструктуре-излазак на терен са представницима ЕПС-а и 

Водовода. 

17. Припрема подлоге за рад на утврђивању некатегорисаних путева (попис локалних путева 

– Качер). 

18. Припрема подлога (карти) градског подручја са границама МЗ за ЈКП "Биоктош" (за 

одређивање зона примарне селекције отпада) и штампање истих. 

19. Учешће у реализацији пројекта за извођење партерног уређења дела Малог парка између 

улица Обилићеве, Трга св. Саве и Д.Туцовића у Ужицу, на деловима кат.парцеле 9203 КО 

Ужице –израда документације. 

20. Учешће у реализацији пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута 

зграде Скупштине града са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. 

Д.Туцовића на деловима кат. парцеле 12062/1 КО Ужице. 

21. Припремљена документација за добијање сагласности Министарства културе и 

информисања за постављање споменика у част 1300 каплара, на Тргу св. Саве, 

кат.парцела бр. 9202/1 КО Ужице.  

22. Учешће у издавању услова за израду ППППН ауто-пута Е-761 Пожега-Ужице-граница са 

БиХ (састанци са представницима месних заједница, прикупљање података, обилазак 

терена), као и припремање и штампање подлога са парцелама на траси планираног 

аутопута. 

23. Послат допис и прослеђена постојећа документација Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, у вези реализације 5 пројеката у Ужицу из Програма обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, 

социјалне заштите и спорта, у складу са дописом Канцеларије за управљање јавним 

улагањима, а ради добијања сагласности Министарства за наставак  реализације 

пројеката. 

24. Учешће у реализацији пројекта у оквиру акције „Cif чисти Србију“ (обилазак терена, 

анализа површина које треба да се уреде). 

25. Припрема и штампање карте за потребе утврђивања некатегорисаних путева на делу 

територије града Ужица – за КО Дрежник. 

26. Припрема подлога и документације за издавање услова имаоца јавних овлашћења у 

оквиру презентације Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница 

Пожега – Ужице – граница са Босном и Херцеговином.  
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27. Учешће у реализацији акције „Ужички програм локалног партнерства“ у оквиру јавног 

позива Града. Обилазак терена са представницима месних заједница.Израда идејних 

решења уређења јавних површина, са предмером и предрачуном радова.  

28. Учешће у праћењу и реализацији Идејног решења Спортског комплекса у Крчагову. 

29. Учешће у праћењу и реализацији партерног уређења комплекса Музеја са 

инфраструктурним уређењем.  

30. Учешће у  реализацији дела комплекса у оквиру Касарне (парцелација за потребе БИА). 

31. Прикупљање неопходне документације и координација активности на реализацији 

кружне раскрснице код Музеја.Учешће у праћењу издавања услова за реализацију 

кружне окретнице код Музеја. 

32. Идејно решење обележавања “малог кружног тока” код јавне гараже (назив и грб Града). 

33. Предлог Елабората о економској оправданости реконструкције шест школа за основно 

образовање на територији града Ужица, у циљу стварања просторних могућности за 

прелазак на једносменски начин рада. 

34. Карте размештаја комуналне опреме на територији града за реализацију SUBREC IPA 

пројекта “Предграђа рециклирају-Успостављање система управљања отпадом у 

приградским насељима Ужица и Тузле”. 

35. Анализа планских и техничких могућности на реализацији проширења вртића 

‘’Полетарац’’  и ‘’Невен’’ за потребе Предшколске установе Ужице. 

36. Анализа планских и техничких могућности на реализацији базена на плажи. 

37. Анализа планских и техничких могућности на реализацији кружне раскрснице у 

Крчагову. 

38. Контрола радне верзије пројектне документације саобраћајнице Кадињача- Јелова Гора и 

даље активности на релизацији Урбанистичког пројекта за изградњу саобраћајнице 

Кадињача - Јелова Гора.  . 

41. Припремне активности и координација  на измештању топловодне и водоводне 

инсталације на реализацији Инвестиционог одржавања платоа испред Народног музеја у 

Ужицу. –Надзор над извођењем радова. 

42. Анализа локације и припрема документације за израду Урбанистичког пројекта и 

Пројекта парцелације за потребе БИЕ. Припрема документације за израду Урбанистичког 

пројекта и Пројекта парцелације за потребе БИЕ. 

43. Анализа локације Скојевског парка за реализацију Авантура парка. 

44. Активности на реализацији јавних површина из конкурса ‘’Удружимо се’’. Комисија за 
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реализацију пројекта. 

45. Израда пројекта партера стамбене зграде у Топличкој улици бр.1, на кат.парцели бр. 5184 

КО Ужице, аутору архитектонског дела (пројекта) проф. Браниславу Митровићу, дипл. 

инж. арх..  

46. Анализа планске и пројектне документације на реализацији партера на Ракијској пијаци. 

47. Активности на реализацији пројектне документације  Цитаделе на Старом граду. 

48. Контрола достављеног Идејног решења саобраћајнице у оквиру Радне зоне на Белој 

Земљи, у циљу реализације Пројекта парцелације за експропријацију. 

49. Анализа локације - положај инфраструктуре у оквиру парка и пројектни предлози за 

постављање привременог објекта у оквиру Скојевског парка . 

50. Идејно решење за израду информативне табле у  Великом  парку, по захтеву Ужичке 

гимназије (Амбасада Канаде и Ужичка гимназија за зелено Ужице). 

51. Анализа локације за постављање справа за децу  у сарадњи са Удружењем "Родитељ" . 

52. Анализа локације на Мегдану, за потребе изградње дечјег игралишта – фондација “Live 

rich“. 

53. Припрема и штампа карте за потребе утврђивања некатегорисаних путева на делу 

територије града Ужица – за КО Збојштица. 

54. Припрема и штампа карте за потребе утврђивања некатегорисаних путева на делу 

територије града Ужица - за КО Скржути. 

55. Припрема и штампа карте за потребе утврђивања некатегорисаних путева на делу 

територије града Ужица – за КО Љубање. 

 

 

3.3.2.ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА  

План генералне регулације „Ужице централни део“ II фаза  

Реализоване су завршне активности у поступку израде и усвајања Плана (припрема и 

достављање нацрта Плана Комисији за планове; јавна презентација нацрта Плана, одговори на 

примедбе (8) и достава Градској управи за урбанизам; јавна седница Комисије за планове; 

поступање у складу са Извештајем о обављеној стручној контроли нацрта Плана - допуна 

текстуалног и графичког дела нацрта Плана у складу са закључцима Комисије за планове; 

израда презентације за Градско веће и Скупштину града Ужица; усвајање Плана („Сл. лист 

града Ужица“, бр. 33/19); припрема Плана за објављивање; штампање и коричење и достава 

Плана Градској управи за ирбанизам). 
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План генералне регулације за преостали део Просторне целине „Ужице“  

Крајем године је започета израда нацрта Плана (прибављена катастарско-топографска подлога, 

израда материјала за рани јавни увид, израђени и прослеђени захтеви за услове за израду 

Плана).  

Измена и допуна Плана генералне регулације  

За израду Измена и допуна ПГР „Турица“ прибављени су услови за израду Плана, осим услова 

ЈКП „Водовод“ и „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. 

Прибављени су и картирани и подаци пописа објеката за озакоњење. Градска управа није 

одговорила на допис обрађиваћа Плана од марта 2019.године, сходно Решењу Градског већа да 

се размотри затечена индустријска зона, односно да ли је потребно донети нову Одлуку о 

изменама и допунама ПГР “Турица“, чији ће саставни део бити и Одлука о приступању или не 

приступању изради СПУ, као и дефинисани нови циљеви израде Плана.  

План детаљне регулације за Јеловогорску улицу  

Спроведен је поступак раног јавног увида. Наручилац посла није доставио сву потребну 

документацију и сагласности. Током израде нацрта дошло до промена на терену, достављен је 

нови катастарско топографски план. Чека се информација од градског руководства за наставак 

посла, услед новонасталих околности. 

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. 

План детаљне регулације ''Стари град'' у Ужицу 

План детаљне регулације ''Стари град'' је урађен и у свему усаглашен са захтевима Програма 

ЕУ Прогрес, који је финансирао израду Плана. Саставни део Плана је и Стратешка процена 

утицаја на животну средину ПДР  ''Стари град'' у Ужицу и Програм уређења грађевинског 

земљишта у обухвату Плана. План је усвојен и објављен у ''Службеном листу града Ужица'', бр. 

33/19. 

План је излаган на 28. Међународном салону урбанизма у Нишу и освојио је II награду у 

категорији – Планови детаљне регулације.  

 

План детаљне регулације „Тунел испод превоја Кадињача" 

Представник предузећа је до краја израде планског документа пратио активности на изради 

Плана и усклађивању планске документације Града са истим. План је усвојен од стране 

Скупштине града Ужица крајем месеца априла.  
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3.3.3.ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У 2019.години у одељењу је вршена припрема или урађена следећа техничка документација: 

• Пројекат изведеног објекта ОШ "Стари град" у Ужицу - ИО "Турица"; 

• Припрема документације за расписивање јавне набавке за извођење радова на 

реконструкцији командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим 

садржајима, у оквиру касарне; 

• Припрема документације за расписивање ЈН за извођење радова на Реконструкцији 

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

up); 

• Измена Идејног пројекта за санацију зграде Скупштине  града  Ужица,  на кат.  парцели  

бр.  9170/4  КО  Ужице, у Ужицу за потребе конкурса Министарства рударства и 

енергетике; 

• Идејни пројекат за реконструкцију објекта ОШ“Алекса Дејовић“ Севојно; 

• Пројекат изведеног стања реконструкције и промене намене командно-наставног објекта 

у објекат високог образовања са пратећим садржајима Ужице, Ул. Карађорђева, објекат 

бр.3 на кат.парцели број 3820/9, КО Ужице; 

• Идејно решење тротоара у Ул. Димитрија Туцовића - наставак од Влајковог трга; 

• Идејно решење дечјег игралишта у Топличкој улици. Разрада Идејног решења дечијег 

игралишта у Топличкој улици.  

• Разрада Идејног решења дечијег игралишта у Злакуси; 

• Идејно решење дечјег игралишта на Међају; 

• Концепт распореда уређених површина за постављање справа за игру деце у  парку на 

Пори у Ужицу. Учешће у праћењу и релизацији игралишта у  Скојевском парку и 

Харбинској улици- постављање справа и расвете;  

• Припремне активности на реализацији игралишта на плажи и Севојну  (ИПА 2014) – 

увођење извођача радова у посао;  

• Идејна решења/предмери/предрачуни радова у оквиру Пројекта “Удружимо се“: 

- дечје игралиште у Севојну, на Мејугу, 

- спортски терен на Белој Земљи, 

- уређења партера центра Кремана, 

- шеталиште поред Цркварског потока у Севојну, 
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- ограда поред Глуваћког потока, 

- партерно уређење са бином у центру Рибашевине, 

- реконструкција дрвених колендера на школском игралишту у Злакуси, 

 - идејно решење дечјег игралишта на Мегдану; 

- спортски терен и дечје игралиште на Ибишевом гувно, 

- дечје игралиште у Улици Хероја Јерковића, 

- дечје игралиште на Пори, 

- дечје игралиште у Романијској улици, 

- дечје игралиште у Карађорђевој улици, 

- теретана на отвореном на Белом гробљу,  

- кућица за одмор у центру Стапара. 

3.3.4. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОГРАМИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

У оквиру ових програмских активности, у 2019.години реализовано је: 

 

• Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене на територији града Ужица.  

• Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на 

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

комуналне опреме.  

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

локалног значаја: 

- Учешће у реализацији пројекта реконструкције  објекта ОШ  ''Стари град''     у  Ужицу - 

ИО ''Турица'' (усклађивање пројекта фасаде са различитим фасадним плочама – 

предложене M. llok fundermax плоче, а усвојене Фибер цементне фасадне плоче; израда 

идејног решења са детаљима улазне капије у школски комплекс; обилазак 

радова).Пројектантски надзор; 

- Надзор на Храму покрова пресвете богородице у Крчагову; 

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

Ужицу (након реконструкције и замене  постојећих дотрајалих  инсталација - топловода, 

водовода и фекалне канализације, приступило се реализацији и замени партера); 
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- Активности на координацији реализације Пројекта за извођење партерног уређења 

тротоара преко пута Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим 

тргом, у Улици Д. Туцовића на деловима кат.парцеле 12062/1, Град Ужице, KО Ужице 

(припрема измештања инсталација топловода и усаглашавање пројектне документације 

у делу тактилних елемената са извођачем). 

• Прибављање обавезних сагласности на сва акта и на све фазе у току реализације 

пројеката изградње капиталних објеката и објеката од посебног значаја: 

- Прибављена противпожарна сагласност на Пројекат изведеног објекта ОШ "Стари 

град" у Ужицу - ИО "Турица" и покренута процедура издавања употребне дозволе за 

објекат школе; 

- Активности у поступку прибављања употребне дозволе за објекат ОШ "Стари град"- 

ИО у Турици. 

• Учешће у изради коначног предлога Плана квалитета ваздуха (корекције и допуне текста 

Плана у складу са примедбама и сугестијама Министарства заштите животне средине, 

израда графичких прилога Плана).  

• У поступку обједињене процедуре послато 35 (тридесет пет)  захтева за  потребе Града. 

• У поступку обједињене процедуре послато  25 (двадесет пет)  техничких услова за 

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

потребе Града 

• У поступку легализације објеката дата мишљења за 30 (тридесет) захтева Градској 

управи за урбанизам 

послатих захтева у оквиру обједињене процедуре-2019 г. 

1. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, водоводна  

и канализациона мрежа, за објекат дечјег вртића на Белој Земљи, кат парцела. 1450/17 и друге, 

КО Дријетањ. 

2. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за пријаву радова за прикључак на 

инфраструктуру, систем електричне енергије, за Археолошки музеј на отвореном у селу 

Стапари, Стапарска бања, кат. парцела 8196/3 и друге, КО Стапари 

3. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, водоводна  

и канализациона мрежа, кoмандно-наставног објекта у Крчагову, кат. парцела 3820/9, КО 

Ужице. 

4. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за потребе Стапарске бање, кат. парцела 8196/3 и друге, КО Стапари.. 
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5. У оквиру обједињене процедуре поднет усаглашен захтев за издавање локацијских услова за 

Археолошки музеј на отвореном у селу Стапари, Стапарска бања, кат. парцела 8196/3 и друге, 

КО Стапари. 

6. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за пријаву радова, за адреналинску стазу за 

панорамско спуштање - Зип лине, на Старом граду, кат парцела 7751/1 и друге, КО Ужице. 

7. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за објекат дечјег вртића на Белој Земљи, кат парцела. 1450/17 и друге, КО 

Дријетањ.  

8. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за објекат ОШ ''Алекса Дејовић у Севојну – стара школа, кат. парцела 

3824/1, КО Севојно. 

9. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, за објекат 

Талас 5 у Севојну, кат парцела 4009/1, КО Севојно. 

10. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, 

канализациона мрежа, потез Крчагово, кат. парцела 12078/1 и друге, КО Ужице.  

11. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за изградњу јавне канализационе мреже, 

потез Бела Земља, кат парцела 1502 и друге. 

12. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова, за потребе ОШ ''Алекса Дејовић'' у Севојну, кат парцела 3822/1, КО Севојно. 

13. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање грађевинске дозволе 

Археолошки музеј на отвореном у селу Стапари, Стапарска бања, кат. парцела 8196/3 и друге, 

КО Стапари. 

14. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев издавање клаузуле правоснажности за 

Археолошки музеј на отвореном у селу Стапари, Стапарска бања, кат. парцела 8196/3 и друге, 

КО Стапари. 

15. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за пријаву радова за Археолошки музеј на 

отвореном у селу Стапари, Стапарска бања, кат. парцела 8196/3 и друге, КО Стапари. 

16. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев издавање клаузуле правоснажности за 

инвестиционо одржавање партера Народног музеја, кат парцела 9325/1, КО Ужице. 

17. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев издавање решења о извођењу радова за 

инвестиционо одржавање партера Народног музеја, кат парцела 9325/1, КО Ужице. 

18. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, водоводна 

и канализациона мрежа, за малу спортску дворану у Крчагову, кат. парцела 9792, КО Ужице. 

19. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за пријаву радова за малу спортску дворану у 

Крчагову, кат. парцела 9792, КО Ужице. 
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20. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за пријаву радова за малу спортску дворану у 

Крчагову, кат. парцела 9792, КО Ужице. 

21. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање употребне дозволе, за ОШ 

''Стари град'' у Ужицу, ИО ''Турица'', кат парцела 6968, КО Ужице. 

22. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за пријаву радова за објекат у оквиру 

комплекса зелене пијаце ''Липа'', кат. парцела 8983, КО Ужице. 

23. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за изградњу вишепородичног стамбениг објекта, Талас 4 у Севојну, кат. 

парцела 4009/15, КО Севојно. 

24. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање локацијских услова за изградњу 

интерне саобраћајнице за индустријску зону ''Бела Земља'', кат парцела 1453/1 и друге, КО 

Дријетањ. 

25. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за објекат у оквиру комплекса зелене пијаце ''Липа'', кат. парцела 8983, КО 

Ужице. 

26. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за јавну расвету у Карану, кат. парцела 1956 и друге, КО Каран и КО 

Трнава. 

27. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање локацијских услова за 

реконструкцију пешачког моста преко реке Ђетиње, кат парцела 7735/2 и друге, КО Ужице. 

28. У оквиру обједињене процедуре поднет усаглашен захтев за издавање локацијских услова за 

реконструкцију пешачког моста преко реке Ђетиње, кат парцела 7735/2 и друге, КО Ужице. 

29. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за објекат у оквиру комплекса зелене пијаце ''Липа'', кат. парцела 8983, КО 

Ужице. 

30. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за објекат ОШ ''Алекса Дејовић у Севојну – стара школа, кат. парцела 

3824/1, КО Севојно. 

31. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

интерне саобраћајнице за индустријску зону ''Бела Земља'', кат парцела 1453/1 и друге, КО 

Дријетањ. 

32. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, систем 

електричне енергије, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, Талас 5 у Севојну, кат. 

парцела 4009/1, КО Севојно. 
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33. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, гасну 

мрежу, за објекат ОШ ''Алекса Дејовић у Севојну – стара школа, кат. парцела 3824/1, КО 

Севојно. 

34. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за прикључак на инфраструктуру, гасну 

мрежу, за објекат ОШ ''Алекса Дејовић у Севојну – стара школа, кат. парцела 3824/1, КО 

Севојно. 

35. У оквиру обједињене процедуре поднет захтев за издавање употребне дозволе, за објекат у 

оквиру комплекса зелене пијаце ''Липа'', кат. парцела 8983, КО Ужице.  

приложени техничких услова у оквиру обједињене процедуре-2019. г. 

1. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за пралелно вођење и укрштање 

планираног кабл вода, Ул. Вишеслава Бугариновића у Севојну, кат. парцела 4009/19 и друге, 

КО Севојно. 

2. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на водоводну и 

фекалну канализациону мрежу , за објекат на локацији ''Видиковац'', кат. парцела 12088/1, КО 

Ужице. 

3. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на градску 

саобраћајну мрежу, породично стамбеног објекта на Љубањама, кат. парцела 2013/8, КО 

Љубање. 

4. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на фекалну 

канализациону мрежу, на локацији Буар, кат парцела 2805/1, КО Буар. 

5. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за вођење и укрштање кабл 

водова, у Ул. Војводе Маслаћа, кат. парцела 5190/1, КО Ужице. 

6. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за вођење и укрштање 

канализационог колектора, кат. парцеле 12103, 12101 и друге, КО Ужице. 

7. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на кишну 

канализациону мрежу са будућом фекалном канализационом мрежом, кат. парцеле 12103, 

12101 и друге, КО Ужице. 

8. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак објекта на мрежу 

кишне канализације, на парцели 4244, КО Ужице. 

9. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за паралелно вођење и 

укрштање планираног кабл вода, за прикључак стамбениг објекта, у Ул. Шумадијска, кат. 

парцела 4712, КО Ужице. 

10. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на градску 

саобраћајну мрежу, објекта у Севојну, кат. парцела 3358/9. 
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11. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак монтажног 

објекта-перионице на градску собраћајну мрежу, Ул. Михаила Пупина, кат. парцела 8496/4, КО 

Ужице. 

12. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на мрежу кишне 

канализације, кат. парцела 1513/1, КО Качер. 

13. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на мрежу кишне 

канализације, за потребе индустријског објекта-радионице за поправку аутобуса, кат. парцела 

1513/1, КО Качер. 

14. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак монтажног 

објекта-перионице на мрежу атмосферске канализације, Ул. Михаила Пупина, кат. парцела 

8496/4, КО Ужице. 

15. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак породично 

стамбеног објекта на градску саобраћајну мрежу, кат. парцела 4539, КО Севојно. 

16. У оквиру обједињене приложени технички услови за прикључак на градску мрежу 

атмосферске канализације, објекта у Ул. Кнеза Лазара, кат. парцела 8250, КО Ужице. 

17. У оквиру обједињене приложени технички услови за прикључак на градску саобраћајну 

мрежу, објекта у Ул. Кнеза Лазара, кат. парцела  8250, КО Ужице 

18. У оквиру обједињене приложени технички услови за пројектовање трасе прикључних кабл 

водова, кат парцела 9836/18 и друге, КО Ужице. 

19. У оквиру обједињене приложени технички услови за пројектовање интерне саобраћајнице 

за индустријску зону ''Бела Земља'', кат. парцела 1453/1 и друге, КО Дријетањ. 

20. У оквиру обједињене приложени технички услови за укрштање и паралелно вођење 

планиране кишне канализационе мреже са будућом фекалном канализационом мрежом, кат. 

парцела 12207 и друге, КО Ужице. 

21. У оквиру обједињене приложени технички услови за укрштање и паралелно вођење фекалне 

канализационе мреже дуж јавних саобраћајница, кат. парцела. 12207, КО Ужице. 

22. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на мрежу кишне 

канализације, за потребе објекта на кат. парцели 8336, КО Ужице. 

23. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на мрежу 

атмосферске канализације, туристичко-угоститељског комплекса у Мокрој Гори, кат. парцела 

4812/2, КО Мокра Гора. 

24. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за прикључак на градску 

саобраћајну мрежу, туристичко-угоститељског комплекса у Мокрој Гори, кат парцела 4812/2, 

КО Мокра Гора. 
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25. У оквиру обједињене процедуре приложени технички услови за изградњу кишне 

канализационе мреже, за малу спортску дворану у Крчагову, кат. парцела 9792, КО Ужице. 

 

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: 

- 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 

У току 2019 год. закључује се Аанекс уговора између града Ужица и BW Ужице, власника Влада 

Богићевића о реализацији изградње станова (и пословног продтора)  на локацији угао ул. 

Доситејеве и Краља Петра II . Овим уговором, град ће стећи својину око 400м2 нето стамбеног и 
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пословног простора. Коа услов за закључење поменутог анекса, Богићевић Владан је упалтио 

граду Ужицу све доспе а ненаплаћене обавезе у износу око12.000.000 дин 

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 2020 год.   

 

 III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ   

 1.Квалификациона структура 

 

Табеларни приказ квалификационе структуре : 

 

 

Р.бр. 
Стручна 

спрема 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2018год. 

Бр. на дан 

31.12.2019год. 

1 2 3 4 

1 ВСС 18 17 

2 ВС 1 1 

3 ВКВ 0 0 

4 ССС 8 8 

5 КВ 0 0 

6 ПК 0 0 

7 НК 1 1 

  Укупно: 28 27 

 

 

 2.Старосна структура 

 

Р.бр. Опис 

Бр.на дан 

31.12.2018.год. 

Бр.на дан 

31.12.2019.год. 

1 2 3 4 

1 До 30 год. 1 0 

2 30-40 6 6 

3 40-50 9 7 

4 50-60 11 10 

5 Преко 60 1 4 

Укупно  28 27 

Просечна 

старост  
47 49 

 

 

 3.Структура по полу 
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Р.број Пол 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2018.год. 

Бр.на дан 

31.12.2019.год. 

1 2 3 4 

  Женски 18 17 

  Мушки 10 10 

Укупно 28 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 

2019. годину није планирано повећање броја запослених. У 2019.години дошло је до смањења 

броја запослених по основу личног захтева (1 запослени).  

 

 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 26.762.000, а остварене у износу 

25.612.515 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 4.748.000, а 

остварени су у износу од 4.381.708 динара.  

Планирани износ уговора о делу је 170.000 динара, и није било реализације у 2019 години..  

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 2.200.000 динара, а 

остварење је 2.084.636 динара.  

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 200.000 динара, док је остварење 

149.021 динара.  

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 140.000 динара, а 

остварење је  138.390 динара. 

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 50.000 динара, а остварење  је 

49.833 динара. 

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 300.000 динара, а остварење износи 

289.833 динара.  

Планирани трошкови репрезентације за 2019. годину су 120.000 динара, а остварење износи 

119.599 динара. 

Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако да 

није ни било остварења у 2019. години. 

 Накнаде  председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму 

пословања. 

 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2019.годину су 650.000 динара, 

исплаћене накнаде износе 623.215 динара.  
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 IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

 1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре 

За 2019. 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 2019. годину износи 

650.000 динара. 

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за  2019.годину износи 5.634.664 

динара.  

Усвојеним Планом ЈН за 2019.годину предвиђенa је 3 (три) јавне 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 2019. године није била предвиђена 

позиција Јавна набавка службених возила, па није ни дошло до њене реализације.  

У 2019. години у односу на 2018. 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 

 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. 
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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 

2018.год. 

Планирано 

2019.год. 

Остварено 

2019.год. 

Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

I Пословни приходи 43.087.994 

42,088,589 

999,405 

35.964 

 

43.123.958 

52,717,647 44,976,767 85 104 

1.1 

Приходи од продаје 

производа и услуга 42,088,589 49,966,647 42,226,601 84 100 

1.2 

Приходи од продаје 

производа и услуга – 

урбанистички 

пројекти и технички 

999,405 2,751,000 2,750,166 100 275 

II Остали пословни 35,964 100.000    

III Финансијски приходи 0    0 

  Укупно (I+II+III) 43.123.958 52.817.647 44.976,767 85 104 

 

 

 

2.Табеларни приказ расхода по наменама 

 

Р.

б 
Врста расхода 

Остварено 

2018.год. 

Планирано 

2019.год. 

Остварено 

2019.год. 
Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 41,551,239 45,356,000 41,055,373 91 99 

1 Трошкови материјала 1,218,476 2,425,000 1,804,585 74 148 

 Утрошени ауто делови 125,297 150,000 101,432 68 81 

 
Утрошен канцеларијски 

материјал 
638,376 650,000 465,554 721 73 
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Набавка средстава за 

хигијену 
98,385 100,000 99,002 99 100 

 

Штампање легитимација, 

картица за контролоре и 

др.запослене, бесплатне 

повластице, картице за 

превоз и штампање појед.и 

месечних карата за јавни 

превоз 

869,746 900,000 743,448 83 85 

 Трошкови ауто гума 46,800 50,000 50,000 100 106 

 Трошкови заштите на раду 34,560 35,000 29,600 85 85 

 
Утрошак горива за морорна 

возила 
373,443 440,000 315,549 72 84  

 
Утрошена електрична 

енергија 
0 100,000 0 0 0  

2 
Трошкови зарада,накнада 

зарада и др. давања 

запосленима 

30,450,733 34,920,000 33,039,318 95 108  

 Бруто зараде радника 23,745,113 26,762,000 25,612,515 96 108  

 Послодавац- доприноси 4,234,993 4,748,000 4,381,708 92 103  

 Уговори о делу 0 170,000 0 0,00 0  

 Накнада члановима Н.О. 580,481 650,000 623,215 96 107  

 
Отпремнине, јубиларне 

награде и помоћи 
1,557,483 2,200,000 2,084,636 95 133  

 Превоз на рад и са рада 150,716 200,000 149,021 75 99  

 
Дневнице и трошкови служ. 

путовања 
131,947 140,000 138,390 99 105  

 
Остала давања другим 

лицима/деци запослених/ 
50,000 50,000 49,833 100,00 100  

3 Производне услуге 4,446,898 7,611,000 6,092,427 80 137  

 Телефонске услуге 591,401 700,000 518,588 74 88  

 Поштарина 40,696 60,000 31,278 52 77  

 

Одрж.опреме,текуће 

одрж.објеката и моторних 

возила 

583,166 600,000 366,708 61 63  

 

Набавка неопходних 

потрошних заменљивих 

делова рачунарске опреме 

248,837 250,000 243,545 97 98  

 

Услуга система за праћење и 

позиционирање возила у 

систему ЈГПП Ужице 

373,428 400,000 341,520 85 84  

 

Набавка годишње лиценце, 

антивирусног програма и 

реинсталација 

59,165 60,000 45,900 77 77  

 Трошкови сајмова 0 50,000 47,857 96 0  

 
Трошкови огласа,пропаганде 

и рекламе 
289,700 300,000 298,833 100 103  

 Комуналне услуге- 972,225 1,100,000 883,766 80 91  
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грејање,смеће 

 Услуге заштите на раду 6,530 10,000 8,640 86 132   

 
Регистрација и осигурање 

возила 
25,504 30,000 29,614 99 116  

 
Одржавање финансијског 

програма 
529,432 650,000 469,672 72 89  

 
Трошкови геодетских услуга 

и др.производних услуга 
628,429 650,000 649,506 100 103  

 

Реализација пројекта израде 

ПДР Стари град за који је 

део средстава обезбеђен од 

стране ЕУ-ПРО програма 

- 2,751,000 2,157,000 78 0  

4 Амортизација 304.938 400,000 119,043 30 39  

 Трошкови амортизације 304,938 400,000 119,043 30 39  

5 Нематеријални трошкови 5,130,194 5,633,064 3,459,041 61 67  

 Услуге ревизије 101,500 250,000 145,000 58 143  

 Kонсалтинг услуге- пројекти 536,000 690,000 535,873 78 100  

 
Трошкови здравствених  

услуга 
- 100,000 50,000 50 0  

 
Трошкови саветовања и 

семинари 
- 100,000 - - 0  

 Остале непроизводне услуге 199,457 300,000 248,857 83 125  

 Трошкови репрезентације 119,194 120,000 119,599 100 100  

 Премије осигурања 138,561 150,000 117,966 79 85  

 
Трошкови платног промета и 

банкарске услуге 
119,405 200,000 109,577 55 92  

 
Трошкови чланарина 

привредној комори на зараде 
43,200 50,000 9,000 18 21  

 
Чланарине пословним 

удружењима 
67,500 100,000 100,000 100 148  

 
Судске таксе и остали 

порези 
392,154 500,000 412,682 83 105  

 Стручне публикације 193,000 200,000 183,164 92 95  

 
Админис. таксе и остали 

нематеријални трошкови 
5 10,000 - - 0  

 Умањење плата 2,350,472 2,863,064 1,427,323 50 61  

II 
ФИНАНСИЈСКИ 

РАСХОДИ 
- - - -   

 Расходи камата - - - -   

 
Остали фин.расходи по 

дтугим основама 
- - - -   

II

I 

Укупни остали и ванредни 

расходи 
1,324,599 928,583 50,517 5 4  

 Расходи из ранијих година - - - -   

 Отпис кратк.потраживања - - - -   

 
Трошкови спорова,казне, 

накнаде трећим лицима 
1,000,049 800,000 50,517 6 5  

 Остали расходи - - - -   

 Накнадно утврђени расходи 324,550 128,583 - - 0  
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 3.Остварен финансијски резултат и расподела добити 

 Остварена добит  за 2019 г. износи 411.836 динара. Остварена добит, после опорезивања      

 порезом на добит правних лица, износи 357.276  динара. 

 Расподела остварене  добити није вршена, већ се преноси у наредну годину. 

 

 4.Структура наплаћених потраживања и степен наплате. 

 У току 2019 г. сва потрживања су наплаћена. 

 

 5.Структура ненаплаћених и застарелих потраживања. 

  На дан 31.12.2019. г  Ужице развој нема ненапаћених потраживања нити застарелих потраживања. 

 

 6. Структура краткорочних обавеза 

  Oбавезе према добављачима су под 31.12.2019. г.износиле 338.368,52 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 2019.године одржано је дванаест  (12 ) 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. 

 

        I  седница у 2019.години, а XVII  а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица,  је одржана дана 25.01.2019. 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 шеснаесте седнице Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2019.годину      

- Одлука о усвајању извештаја о активностима у периоду почев од 12.12.2018. закључно са 

25.01.2019.године 

  

      II  седница у 2019.години, а XVIII  а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица у 2019.години је одржана дана 25.02.2019. године године у службеним 

просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица 

            На седници су разматране и усвојене следеће одлуке : 

из ранијих година 

 
УКУПНИ РАСХОДИ 

(I+II+III) 
42,875,838 51,917,647 44,564,931 86 104  
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- Одлука о усвајању извода из записника са седамнаесте седнице Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период почев од 25.01.2019. закључно са 25.02.2019.године 

 

     III  седница у 2019.години, а XIX а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица у 2019.години је одржана дана 28.03.2019. 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 осамнаесте седнице Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период почев од 25.02.2019. закључно са 28.03.2019.године 

 

   IV Седница у 2019.години, а XX а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице у 2019.години  одржана је дана 22.04.2019.године у пословним просторијама 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

На седници су  разматране и усвојене следеће одлуке : 

       -   Одлука о усвајању извода из записника са деветнаесте  седнице 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 

01.01.2018.-31.03.2018.године 

    -  Одлука о брисању регистрованог новчаног капитала ( уписаног и уплаћеног)  Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице  из АПР-а  

    - Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2018.годину Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице 

    -  Одлука о усвајању Извештаја о пословању за период  почев од 01.01.2019 закључно са           

31.03.2019.годину Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

-   Одлуке о усвајању новог Правилника о јавним набавкама Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице 

-    Одлука  о усвајању новог Плана јавних набавки за 2019.годину Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- Одлука о расподели добити за 2018.годину Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

 - Одлука о усвајању Извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

период почев од 28.03.2019. закључно са  22.04.2019.године 

 

 V Седница у 2019.години, а XXI а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице одржана  је дана 04.06.2019.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 двадесете седнице Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвојењу  Извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 02.04.2019.-04.06.2019.године 

 

VI   Седница у 2019.години, а XXII а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржала се дана 27.06.2019.године у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице, Вуколе Дабића . 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке    : 
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- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет прве  седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештај  о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

период 04.06.2019.-27.06.2019.године 

             

VII  Седница у 2019.години, а XXIII а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана је  дана 30.07.2019.године  у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет друге седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 27.07.2019.-27.07.2019.године 

 

VIII  Седница у 2019.години, а XXIV а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана је  дана 29.08.2019.године  у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет треће седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 30.07.2019.-29.08.2019.године 

 

IX Седница у 2019.години, а XXV а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана је  дана 30.09.2019.године  у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвању извода из записника са двадесет четврте седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 29.08.2019.-30.09.2019.године 

 

X Седница у 2019.години, а XVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице одржана је  дана 24.10.2019.године  у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет пете седнице Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице Усвајање  

- Одлука о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице за период 01.01.2019.- 30.09.2019.године 

         - Одлука о годишњем попису имовине и обавеза Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за 2019.годину 

        - Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

период 30.09.2019.-24.10.2019.године 

 

XI Седница у 2019.години, а XVII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице одржана је  дана 02.12.2019.године  у пословним просторијама Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице. 

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке: 
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- Одлука о усвајању извода из записника са двадест шесте седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању  Годишњег програма пословања  Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2020.годину 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 24.10.2019.- 02.12.2019.године 

 

XII Седница у 2019.години, а XVIII  у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице,  одржана је  дана 23.12.2019.године,  у пословним просторијама Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

На седници су  разматране  и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет седме  седнице Надзорног одбора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- Одлука о разматрање и потврђивање Одлуке Надзорног одбора о заради директора  

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 2020.годину број: 07-393/2 

- Одлука о усвајању извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

за период 02.12.2019.- 23.12.2019.годин. 

 

 

                                         

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 бавила 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. 



Извештај о раду ЈП „Ужице Развој“ за 2019 год. 

56 

Реализација искњижавања из АПР-а основних средстава оснивача у износу од 328.996.000,00 

динара, је од стране ЈП Ужице развој више пута иницирана путем дописа оснивачу, који је по 

том питању основао стручну комисију и која до дана овог извештаја није реализовала поверени 

посао, односно није доставила предлог Одлуке Скупштине града Ужица, која Одлука би била 

основ за искњижавање из АПР-а напред наведеног основног капитала.  

 

 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. 

   

   У поступку су све мере ревизорске комисије. 

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система 

 финансијског управљања и контроле , са задатком да организационо успостави „Систем 

 финансијског управљања и контроле , односно да прати и стара се o правилном спровођењу 

 интерних правилника који су донети. 

 За постизање наведених циљева  не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на 

 остваривање циљева и реализацију плана.Планираним активностима руководства, сагледане су 

 околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји.Очекивани  проблеми 

 који могу утицати на њихово остварење односо се на сигурност извора финансирања као и 

 временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа града. 

 У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема на дневном нивоу. 

 

  

 

 3.Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП. 

 Пословање ЈП УЖИЦЕ Развој може се побољшати кадровским јачањем предузећа , радом 

на перманентној едукацији и праћењу савремених трендова из области пословања овог јавног 

предузећа. 

Предлог за кадровско јачање  

 Служба текућег одржавња улица и путева има потребу за пријемом ( преузимањем  из 

другог јавног предузећа )  једног грађевинског инжењера  са лиценцом за изградњу путева ,  

Служби за праћење ЈГППП недостаје додатан број контролора да би било ефикасније и боље 

праћење. 

 Одељењу за урбанистичко планирање недостаје архитекта и инжењер хортикултуре. 

 Едукација и праћење савремених трендова 

 Учешће  запослених на стручним скуповима , семинарима и предавањима које се односе на 

области пословања овог ЈП. 

 

Набавка недостајућих основних средстава 

  ЈП Ужице развој располаже са једним возилом за обављање делатности упркос томе што 

обавља широк дијапазон послова  у различитим областима. И поред тога што смо често имали  на 

располагању возила градских управа ,било је отежано или чак онемогућено обављање делатности.  

 Служба за праћење ЈГППП  (контролори продаје карата у аутобусима) има потербу за 

коришћењем возила у различитим временским интервалима у раним јутарњим сатима као и у 
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