
На основу члана 60. и 61. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени 

гласник РС", број 104/2016) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града 

Ужица", број 25/2017 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

дана _____. 2018. године, донета је 

 

 

О Д Л У К А 

о измени и допуни 

Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и 

критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних 

зграда на подручју града Ужица 

 

 

Члан 1. 

 У члану 8. став 2. Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, 

начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних 

зграда на подручју града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 16/2017), после речи: 

"којима су грађене", додају се речи: "као и обнова хоризонталних и вертикалних олука и 

фасадних опшивки (солбанци, фасадни венци и испади)," 

У ставу 3. бришу се речи: " изградњу хоризонталних и вертикалних олука,".  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Ужица." 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 352-27/2018 

Датум ...... 2018. године 

       У ж и ц е 

         СКУПШТИНА ГРАДА  

                                                                                      Председник 

    

                                                                                                      Бранислав Митровић 

 

 



Образложење 

 

 У члану 8. Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину 

и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда 

на подручју града Ужица наведено је да  се суфинансирају сви потребни радови  на обнови 

фасаде и у ставу 3. појединачно су набројани радови који се не суфинансирају, међу 

којима је и  изградња хоризонталних и вертикалних олука. 

 Приликом спровођења конкурса за суфинансирање радова на обнови фасаде у 2017. 

години приметило се да би било оправдано да се обухвате и ови радови с обзиром да је 

циљ суфинансирања побољшање спољњег изгледа зграде и да је изградња олука 

неизбежни део радова на обнови фасаде. 

 

 Због тога се предлаже да Скупштина града размотри и усвоји Предлог одлуке о 

измени и допуни Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину 

и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда 

на подручју града Ужица 


