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Број:  

Датум: 10.08.2017.године 

 
          На основу члана 1. и члана 30.став 17.Статута Јавног предузећа“Ужице развој“Ужице ,директор Јавног 

предузећа“Ужице развој“Ужице доноси 

 

   

 

                                                                                ОДЛУКУ 

                                                                                

 
           У временском периоду почев од уторка 15.08.2017. до завршетка радова на реконструкцији раскрснице 

ул. Омладинска и ул. Николе Пашића у Ужицу односно изградње кружног тока, возила градског превозника 

саобраћаће измењеним трасама и то како следи:  

 

I Поласци на радијалним линијама са почетним терминусом Ужице АС, 4: Ужице АС – Татинац, 10: 

Ужице АС – Рибашевина – Трнава, 20: Ужице АС – Злакуса, 22: Ужице АС – Расадник, који саобраћају од 

укључења са моста од АС Ужице десно у ул. Омладинска до раскрснице са ул. Николе Пашића, саобраћаће 

измењеном трасом, од укључења са моста од АС Ужице скретањем лево у ул. Омладинску до раскрснице са ул. 

Обилићева, затим десно у ул. Обилићева до раскрснице са ул. Димитрија Туцовића, затим десно у ул. 

Димитрија Туцовића до раскрснице са ул. Николе Пашића а затим трасом која се подудара са статичким 

елементима линија.  

 

Поласци на дијаметралним линијама, 1К: Севојно – Дубоки Поток – Севојно, 2: Турица – Севојно, 2А: 

Турица – Сењак, 6: Дубоки Поток – Сарића Осоје (ванредна линија), 7: Турица – Сарића Осоје, 12Д: Севојно 

(портирница) – Биоска – Кремна, 12Е: Севојно (портирница) – Биоска – Кремна – Караићи, 14-1: Сењак – Јелова 

Гора – Преведене Воде, 14Б1: Сењак – Ковачница,  који саобраћају трасом ул. Омладинска између раскрсница 

са ул. Обилићева и ул. Николе Пашића и ул. Николе Пашића од раскрснице са ул. Омладинска до раскрснице са 

ул. Димитрија Туцовића, саобраћаће измењеном трасом, ул. Омладинска од раскрснице са ул. Обилићева лево у 

ул. Обилићева до раскрснице са ул. Димитрија Туцовића, затим десно ул. Димитрија Туцовића до раскрснице са 

ул. Николе Пашића а затим трасом која се подудара са статичким елементима линија. Привремена аутобуска 

стајалишта у ул. Димитрија Туцовића испред и наспрам Тржног центра ''Париз'' у једном и другом смеру 

саобраћања обележена су знаковима вертикалне саобраћајне сигнализације.  

  

Поласци на кружној линији 3: Сењак – Сарића Осоје – Сењак и дијаметралној линији 16: Сењак – Ада – 

Збојштица – Мрамор, који саобраћају ул. Милоша Обреновића до раскрснице са ул. Бањичка, а затим ул. 

Бањичка, саобраћаће измењеном трасом, ул. Милоша Обреновића а затим ул. Димитрија Туцовића до 

раскрснице са ул. Николе Пашића, затим лево у ул. Николе Пашића до бензинске станице ''Gazprom petrol'' где 

се возила окрену, а затим ул. Николе Пашића и трасом која се подудара са статичким елементима линија  

II У временском периоду почев од уторка 15.08.2017. до завршетка радова на реконструкцији 

раскрснице ул. Омладинска и ул. Николе Пашића у Ужицу односно изградње кружног тока, а у циљу 

обезбеђивања бољег и безбеднијег пролаза аутобуса јавног превоза кроз раскрсницу улица Д.Туцовића и 

Обилићева односно десно скретање Обилићева ка Д.Туцовића и даље ка пијацу и у супротном смеру од пијаца 

лево Д.Туцовића ка Обилићевој извршити следеће мере и побољшање: 

-у улици Д.Туцовића од пијаца ракрсница са Обилићевој укинути траку за скретање „у лево“ и наведене радње 

скретања вршити из траке „за право која сада постаје за право и лево“.Напред наведеном изменом третирати 

како хоризонталну тако вертикалну сигнализацију 
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-померити зауставну линију на раскрсници пре семафора у улици Обилићева раскрсница са Д.Туцовићем у 

саобраћајној траци „за право“ 3-5 метара уназад ка Омладинској 

-исећи заштитне стубиће поред тротоара улица Обилићева од пешачког прелаза раскрсница са Д,Туцовића до 

стуба полупортала Туристичке сигнализације 

 

      III У временском периоду почев од уторка 15.08.2017. до завршетка радова на реконструкцији раскрснице 

ул. Омладинска и ул. Николе Пашића у Ужицу односно изградње кружног тока а због измештања дела линија 

градског и приградског превоза новом трасом улицом Д.Туцовића отварају се нова-привремена аутобуска 

стајалишта у смеру од градске куће ка пијацу између раскрсница улица Момчила Тешића и улице Липа, а у 

супротном смеру од Музеја ка градској кући испред тржног центра“Париз“( локација на којој су сада 4 паркинг 

места под закупом) 

 

     IV У временском периоду почев од уторка 15.08.2017. до завршетка радова на реконструкцији раскрснице 

ул. Омладинска и ул. Николе Пашића у Ужицу односно изградње кружног тока,привремено се укидају сви 

пешачки прелази у улици Д.Туцовића од раскрснице исте улице са Обилићевом закључно са раскрсницом исте 

улице са Н.Пашића, осим пешачких прелаза у семафорисаним раскрсницама 

      

    V  У временском периоду почев од уторка 15.08.2017. до завршетка радова на реконструкцији раскрснице ул. 

Омладинска и ул. Николе Пашића у Ужицу односно изградње кружног тока,почев од 15.08.2017.године  за 

саобраћај свих моторних возила затвара се крак улице Хероја Луна-испред ЈКП“Водовод“ Ужице 

ЈКП“Биоктош“ Ужице и ЖТП Србије, из разлога безбедности одвијања саобраћаја на новој семафорисаној 

раскрсници. У циљу доследне примене ове забране извршити постављање физичких препрека. 

 

 

   

                                                                           ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

Због извођења радова на реконструкцији раскрснице ул. Омладинска и ул. Николе Пашића у Ужицу, 

односно изградње кружног тока и онемогућавања редовног саобраћања полазака на линијама у јавном градском 

и приградском превозу путника на територији Града Ужица чија возила саобраћају том локацијом,донета је 

одлука као у дизпозитиву. 

 

          Ова одлука ступа на правну снагу даном давања сагласности на исту од стране градског већа града 

Ужица. 

 

          Достављено:градском већу 

                              предмет 

                              архива 

 

 

                                                                                                         Директор 

                                                                               _________________________ 

                                                                         Никола Максимовић дипл.инж.маш. 


