
На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'' број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______2019. 

године, доноси  

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

 

1.  Усваја се Извештај о пословању ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2018. годину, који 

је Надзорни одбор ЈП ''Ужице развој'' Ужице усвојио Одлуком број 07-129/3 од 

22.04.2019.године. 

 

2.  Одлуку доставити ЈП ''Ужице развој'' Ужице и Градској управи за инфраструктуру 

и развој. 

 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-49/19 

Датум: ______ 2019. године 

У ж и ц е  

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

Образложење  

 

Чланом 22. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор јавног 

предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања. 

 

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је 

оснивач или већински власник Град. 
 

Градско веће је на седници одржаној 06.06.2019.године, разматрало Извештај о 

пословању ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да Извештај 

размотри и усвоји. 
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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 и 83/2018) 

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

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

44/2018, др.Закон 83/2018) 
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− Закон о путевима («Сл.гласник РС», број 41/2018) 

− 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) 

− 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) 

− 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 и 76/2018) 

− 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) 

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

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 

− 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. 



                             Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину 

 

5 

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 2018.години  су се сводили 

на следеће активности:      

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

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

- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења GPRS 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   

- 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 евидеденција и комуникација са 

школама,  установама и удружењима,      

- Давање информација путем медија о функционисању GPRS 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 GPRS, констатовање неправилности и поступање сходно 

уговору о вршењу превоза,      

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

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.         448.114,00 

 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.          

          1.043.695,00   
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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 

цене увећане за 10,16 %. 

Ред. 

Број Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2017 год. 

Остварено у 

2018 год. Индекс 

  2 3 4 5 6=5/4*100 

1 Приходи од 

продаје карата  дин  72,913,370.00 75,755,455.00 103.90 

  Јануар  дин  5,625,270.00 6,181,170.00 109.88 

  Фебруар дин  5,190,830.00 5,530,070.00 106.54 

  Март  дин  6,508,860.00 6,679,030.00 102.61 

  Април  дин  5,911,610.00 6,416,570.00 108.54 

  Мај  дин  6,699,050.00 6,708,940.00 100.15 

  Јун дин  6,093,500.00 5,912,480.00 97.03 

  Јул дин  4,840,630.00 5,472,045.00 113.04 

  Август  дин  5,454,980.00 5,721,030.00 104.88 

  Септембар  дин  6,145,820.00 6,144,030.00 99.97 

  Октобар  дин  6,766,970.00 6,962,040.00 102.88 

  Новембар  дин  6,891,780.00 7,023,030.00 101.90 

  Децембар  дин  6,784,070.00 7,005,020.00 103.26 

2 Пређена 

километража км 1,158,675.00 1,159,191.00 100.04 

  Јануар  км 93,681.00 97,157.00 103.71 

  Фебруар км 84,272.00 83,838.00 99.48 

  Март  км 104,297.00 103,220.00 98.97 

  Април  км 92,906.00 90,912.00 97.85 

  Мај  км 101,303.00 100,923.00 99.62 

  Јун км 96,035.00 95,706.00 99.66 

  Јул км 90,909.00 91,936.00 101.13 

  Август  км 94,134.00 92,280.00 98.03 

  Септембар  км 97,961.00 95,717.00 97.71 

  Октобар  км 102,762.00 104,774.00 101.96 

  Новембар  км 100,550.00 99,252.00 98.71 

  Децембар  км 99,865.00 103,476.00 103.62 

3 Трошкови 

пређене 

километраже / 

Бечеј превоз / дин  138,002,454.30 143,692,021.62 104.12 

  Јануар  дин  10,874,430.13 11,996,382.30 110.32 

  Фебруар дин  9,813,587.33 10,312,661.07 105.08 

  Март  дин  12,139,863.87 12,630,724.93 104.04 

  Април  дин  10,829,716.75 11,185,649.55 103.29 

  Мај  дин  11,724,065.72 12,353,788.63 105.37 

  Јун дин  10,953,159.18 11,743,909.78 107.22 

  Јул дин  10,384,072.19 11,350,509.96 109.31 
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  Август  дин  11,717,722.39 11,396,284.11 97.02 

  Септембар  дин  12,120,568.40 11,835,088.80 97.64 

  Октобар  дин  12,709,692.26 12,927,571.68 101.71 

  Новембар  дин  12,468,875.02 12,246,993.50 98.22 

  Децембар  дин  12,266,701.06 13,712,457.31 111.79 

 

 

1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА        
  

 Послови из делокруга управљања путевима у 2018.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 2017.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 

2017 год. 

Остварено у 

2018 год. Индекс 

 2 3 4 5 6=5/4*100 

1 пресвучено асфалтом  м2 59,341.00 65.895,90 110,04 

2 окрпљено асфалтом  м3 4,342.00 4.358,52 100,38 

3 зашлемано  т 389.00 565,22 144,53 

4 насипање и испорука 

јаловине  м3 11,750.00 7.562,00 64,36 

5 уградња ивичњака  м 1,060.00 1.864,00 175,85 

6 испоручено и уграђено 

бетона м3 809.00 845,00 104,45 

7 уградња цеви за пропусте м 315.00 494,00 156,85 

8 израда бетонских гредица м 355.00 52,80 14,87 
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9 санација шахтови ком 47.00 171 363,83 

10 израда решетки  м 20.30 38 187,19 

11 рад машина сат 139.50 740 530,47 

12 чишћење ригола 0 м м 100.00 795 795,00 

 

  

      

 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 2018.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 

2017 год. 
Индекс  Индекс  

  2 3 4 5 6=5/4*100 

1 камиони  сат 1,885.50 2,047,00 108,58 

2 камион на 

превозу ризле  сат 120.00 113,50 94,58 

3 ривал  сат 749.00 870,00 116,15 

4 комбинована 

машина 
сат 30.00 50,00 166,66 

5 грејдер  сат 77.00 188,00 244,15 

6 УЛТ  сат 291.00 246,00 84,54 

7 радници  сат 24,753.50 31,382,00 126,77 

8 трактор  сат 628.50 926 147,33 

9 ризле  т 3,586.00 6.712,03 187,17 

10 со  т 582.00 947,60 162,82 
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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 

МЗ. Росуље, Светозара Марковића  -  реконструкција дела ул. 1218 

м2 

1,747,918.80 

2 МЗ Луново Село   - поправка пута Јалов поток - Боровићи 738 м2 1,174,460.00 

3 МЗ Теразије - реконструкција М. Перовића            2 342м2  11,717,371.87 

4  МЗ Царина део ул. Радована Драговића - реконструкција 990 м2 1,857,731.00 

5 МЗ Царина - реконструкција дела ул. Војвођанска 1188м2 2,104,744.95 

6 Вуколе Дабића , реконструкција  1 538 м2 4,428,011.00 

7 МЗ. Турица - асфалтирање и реконструкција ул. Дринска 626 м2 1,321,003.00 

8 Севојно - крак Браће Чолић  608,35 м2 1,342,020.10 

9 МЗ. Злакуса, Врањача - реконструкција, 1022 м2 1,552,741.90 

10 улица Жичка, реконструкција, 1 770 м2 6,169,221.55 

11 МЗ Кремна - Креманска вода 557 м2 асфалт 1,737,883.20 

12 МЗ Дрежник -Рзав-центар, реконструкција 981 м2 1,269,621.80 

13  Ћитића гробље - Мрамор, 3 241 м2 , пресвлачење 4,459,340.80 

14 МЗ Дрежник -центар - Мрамор, реконструкција    1 494 м2 1,933,305.80 

15 ул. Доситејева 1 205 м2 4,229,272.63 

16 Бановски пут  2 122,50 м2 2,790,171.80 

17 МЗ Врутци - обилазница Крнда 256 м2 1,069,489.00 

18 1 300 Каплара , реконструкција 3 090м2 18,975,480.33 

19 стаза на Плажи 930 м2 2,217,569.26 

20 МЗ Равни - Мрамор - Жунића чесма 3 855 м2 пресвлачења 4,489,176.00 

21 МЗ. Никојевићи - Калдрма , пресвлачења 3 872 м2 4,348,699.60 

22 Трг Светог Саве, пресвлачење 1 322 м2 2,105,329.60 

23 тротоари Д. Туцовића 490 м2 1,064,233.84 

24 МЗ. Стапари , Папића брдо-Глогињића чесма       1 460 м2 2,873,438.80 

25 МЗ. Равни , Мрамор- Жунића чесма , пресвлачења 1 355,20 м2 2,395,137.60 

26 МЗ. Равни , асфалтирање центра , 880 м2 1,103,889.50 

  УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА 90,477,263.73 
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1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА  ОДВОДЊАВАЊА 

 

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

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

    

– Одржавање трупа пута и система одводњавања     

 Вршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач ГПР "Ћумур" д.о.о. 

Севојно. Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза 268 м³ Машинско и ручно 

чишћење берми ригола и уређење банкина 13.610м.      

– Одржавање зелених површина трупа пута      

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

Милоје Петровић. Покошено 85.000,00 м²     

– Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације  (постављање, замена, поправка, 

исправљање и репарација  саобраћајних знакова)     

 Остатак уговора из 2017 за износ 127.248,00 дин-извођач "Модел 5"" доо Београд и 

уговор из 2018 за износ 1.901.880,00 дин- извођач "Марк интегра"д.о.о. Расна. Постављено 

303 саобраћајних знакова ,  утрошено  687 сати рада на монтажи, демонтажи и исправљању 

знакова     

– 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-зона ИСТОК“. Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за 

 Износ од 2.987.100,00 динара . По МЗ реализовано: 

- МЗ Злакуса – 125.712,00 динара , 

- МЗ Горјани – 242.376,00 динара , 

- МЗ Скржути – 323.424,00 динара , 

- МЗ Равни – 768.144,00 динара , 

- МЗ Крчагово – 37.440,00 динара , 

- МЗ Дубоко – 28.800,00 динара , 

- МЗ Каран – 1.461.204,00 динара . 

  

– 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-зона СЕВЕР“. Извођач „ЗЗ Бели бор“ за износ од 1.850.510,4 динара                              

По МЗ реализовано: 

- МЗ Волујац – 1.019.318,4 динара , 

- МЗ Кремна – 91.224,00 динара , 

- МЗ Крчагово – 539.688,00 динара , 

- МЗ Биоска – 174.480,00 динара, 

- МЗ Центар – 25.800,00 динара    
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– 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-зона ЗАПАД“. Извођач „ЗЗ Бели бор“ за износ од 2.488.500,00 динара . 

По МЗ реализовано: 

- МЗ Дрежник – 2.488.500,00 динара . 

  

– 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-зона ""ЈУГ“. Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за 

 Износ од 3.031.944,00 динара . По МЗ реализовано: 

- МЗ Биоска – 425.760,00 динара , 

- МЗ Трнава – 822.480,00 динара , 

- МЗ Злакуси – 38.400,00 динара , 

- МЗ Турица – 22.560,00 динара , 

- МЗ Волујац – 459.360,00 динара , 

- МЗ Рибашевина – 1.263.384,00 динара , 

    

– Окончани су рaдови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, 

локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста 

материјала“ – додатни тендер (партија 5). Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за 

износ од 2.858.400,00 динара . По МЗ реализовано: 

- МЗ Врутци – 560.400,00 динара, 

- МЗ Стапари – 863.520,00 динара, 

- МЗ Горјани – 366.960,00 динара, 

- МЗ Турица – 67.920,00 динара, 

- МЗ Крчагово – 65.280,00 динара, 

- МЗ Љубање – 289.248,00 динара, 

- МЗ Скржути – 115.200,00 динара, 

- ГО Севојно – 529.872,00 динара. 

 

– Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама 

на територији града Ужица – партија 1“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 1.035.492,5 динара 

+ ПДВ. По МЗ реализовано: 

  - МЗ Дубоко – 176.400,00 динара + ПДВ, 

  - МЗ Гостиница – 149.100,00 динара + ПДВ, 

  - МЗ Биоска – 187.710,00 динара + ПДВ, 

  - МЗ Кремна – 152.814,50 динара + ПДВ 

  - ГО Севојно – 322.080,00 динара + ПДВ, 



                             Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину 

 

13 

  - МЗ Рибашевина – 47.388,00 динара + ПДВ. 

    

– Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама 

на територији града Ужица – партија 2“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 775.992,00 динара. 

По МЗ реализовано: 

  - МЗ Трнава – 58.410,00 динара, 

  - МЗ Качер – 212.340,00 динара, 

  - МЗ Врутци – 165.330,00 динара, 

  - МЗ Равни – 77.220,00 динара, 

  - МЗ Скржути – 59.400,00 динара, 

  - МЗ Рибашевина – 116.820,00 динара, 

  - МЗ Никојевићи – 30.972,00 динара, 

  - МЗ Бела земља – 55.500,00 динара. 

    

– Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама 

на територији града Ужица – партија 3“. Извођач ГП „Стабил-про“ за износ од 63.414,00 

динара. По МЗ реализовано: 

  - МЗ Крчагово – 63.414,00 динара. 

     

– Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама 

на територији града Ужица – партија 4“. Извођач ГР „Турбо-коп“ за износ од 1.162..800,00 

динара. По МЗ реализовано: 

  - MЗ Биоска – 400.800,00 динара, 

- МЗ Стапари – 352.800,00 динара, 

- МЗ Врутци – 164.400,00 динара, 

- ГО Севојно – 244.800,00 динара. 

    

– Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 1. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.470.000,00 динара. Укупно испоручено 2500м3 

јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Дрежник – 646м3 – 379.848,00 динара, 

- МЗ Љубање – 558м3 – 328.104,00 динара, 

- МЗ Равни – 459м3 – 269.892,00 динара, 

- МЗ Никојевићи – 291м3 – 171.108,00 динара , 

- МЗ Скржути – 546м3 – 321.048,00 динара. 
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- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 2. 

Извођач „Нови Пазар пут АД“ за износ од 2.150.856,00 динара. Укупно испоручено 2987,3м3 

јаловине, и то по МЗ: 

- ГО Севојно – 370,87м3 – 267.026,40 динара, 

- МЗ Злакуса – 416,63м3 – 299.973,60 динара, 

- МЗ Буар – 401,90м3 – 289.368,00 динара, 

- МЗ Бела земља – 528,30м3 – 380.376,00 динара, 

- МЗ Качер – 428,40м3 – 308.448,00 динара, 

- МЗ Крвавци – 415,30м3 – 299.016,00 динара, 

- МЗ Горјани – 425,90м3 – 306.648,00 динара.  

    

- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 3. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.060.000,00 динара. Укупно испоручено 5000м3 

јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Биоска – 756м3 – 462.672,00 динара, 

- МЗ Стапари – 816м3 – 499.392,00 динара, 

- МЗ Кремна – 648м3 – 396.576,00 динара, 

- МЗ Гостиница – 906м3 – 554.472,00 динара, 

- МЗ Волујац – 720м3 – 440.640,00 динара, 

- МЗ Мокра Гора – 756м3 – 462.672,00 динара, 

- МЗ Врутци – 398м3 – 243.576,00 динара. 

    

- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 4. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.402.000,00 динара. Укупно испоручено 4500м3 

јаловине, и то по МЗ: 

- МЗ Рибашевина – 1164м3 – 879.984,00 динара, 

- МЗ Каран – 1024м3 – 774.144,00 динара, 

- МЗ Трнава – 924м3 – 698.544,00 динара, 

- МЗ Дубоко – 630м3 – 476.280,00 динара, 

- МЗ Луново село – 758м3 – 573.048,00 динара.    

- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог 

обима на јавним површинама Града – партија 1 – зона ИСТОК. Извођач„Полет“ДОО, 

 За износ од 2.006.124,72 динара . Од већих објеката урађено: 

- Санација шкарпе код Бојовића воденице 

- Бетонирање крила моста на Крковића потоку, 

- Санација клизишта у улици Арсенија Чарнојевића. 
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- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог 

обима на јавним површинама Града – партија 2 – зона СЕВЕР. Извођач „Полет“ДОО, 

 За износ од 2.081.770,80 динара. Од већих објеката урађено: 

- Зид поред Шуњеварића потока у Злакуси, 

- Таложник и предталожник на Шуњеварића потоку у Злакуси 

- Зид у Дринској улици, 

- Санација и поправка више решетки по граду. 

    

- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог 

обима на јавним површинама Града – партија 3 – зона ЗАПАД. Извођач „Универзал М+“ , за 

износ од 1.183.667,52 динара. Уговор није реализован у целости због неозбиљности извођача. 

Од већих објеката урађено: 

- Израда мобилијара за више игралишта по граду, 

- Санација зида на игралишту у Златиборској улици, 

- Зид у Доситејевој улици, 

- Санација и поправка више решетки по граду. 

     

- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог 

обима на јавним површинама Града – партија 4 – зона ЈУГ. Извођач ЗЗ „Бели бор“ , за износ 

од 1.940.397,12динара . Од већих објеката урађено: 

- Припремни и бетонски радови на дечијем игралишту у касарни у Крчагову, 

- Санација зида у улици Николе Тесле, 

- Зид у улици Врела у Ади, 

- Санација степеништа у улици Добросава Ружића. 

     

- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на 

јавним површинама Града – партија 1 – зона СЕВЕР. Извођач „ПОЛЕТ“ , за износ од 

1.708.558,80 динара. Од већих објеката урађено: 

- Санација решетке у Севојну, 

- Реконструкција зида у улици Вуколе Дабића 

- Реконструкција зида у улици Ужичке Републике, 

- Санација камених зидова на Плажи, 

- Поправка више решетки у граду. 

    

- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на 

јавним површинама Града – партија 2 – зона ЗАПАД. Извођач „ПОЛЕТ“ , за износ од 

1.897.541,52 динара. Од већих објеката урађено: 
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- Санација платоа код Максија, 

- Санација Коштичког потока, 

- Израда одвода и решетке кишне канализације на Поповој води, 

- Припремни и бетонски радови на игралишту код Поште на Белој земљи. 

    

- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на 

јавним површинама Града – партија 3 – зона ЈУГ. Извођач „Мајстор-инвест“ДОО , за износ од 

1.880.209,75 динара. Од већих објеката урађено: 

- Санација платоа и степеништа у кругу ОШ „Нада Матић“, 

- Санација пропуста у улици Милоша Обреновића, 

- Израда зида у Видовданској улици, 

- Поправка и санација више шахти и решетки кишне канализације, 

- Израда рампи за лица са инвалидитетом, 

- Израда кишног колектора у улици Светозара Марковића. 

    

- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на 

јавним површинама Града – партија 4 – зона ИСТОК. Извођач „Мајстор-инвест“ ДОО , за 

износ од 1.654.155,58 динара. Од већих објеката урађено: 

- Санација платоа испред вртића „Искра“, 

- Потпорни зид у улици Краља Петра, 

- Израда зида у улици Проте Милана Смиљанића, 

- Поправка и санација више шахти и решетки кишне канализације, 

- Измештање решетки на кружном току, 

- Израда кишног колектора у улици Светозара Марковића. 

    

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

„Нискоградња“ за износ од 3.175.560,00. По МЗ испоручено укупно  

 323м3 бетона, и то: 

- МЗ Крчагово – 34м3 – 331.200,00 динара, 

- МЗ Теразије – 10м3 – 98.400,00 динара, 

- МЗ Кремна – 2,5м3 – 25.350,00 динара, 

- МЗ Биоска – аеродром Поникве – 54м2 – 552.630,00 динара, 

- МЗ Царина – 68,25м3 – 663.180,00 динара, 

- МЗ Росуље – 45,5м3 – 447.720,00 динара, 

- МЗ Центар – 104,75м3 – 1.024.440,00 динара, 

- ГО Севојно – 4м3 – 32.640,00 динара. 
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– Завршена je  набавкa горива  за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним 

заједницама по уговору из 2017. год. Извођач радова ''Кнез петрол'' Д.О.О. Батајница за износ 

1.615.200,00 дин.У 2018.години преузето 549,01 л горива за износ од  81.634,08 динара.  

    

– У току радови по уговору о набавци горива  за потребе одржавања некатегорисаних 

путева у месним заједницама по уговору из 2018. год.за испоруку 13.000 литара еуродизела 

Извођач радова ''Дуда инвест''  Београд за износ 2.098.200,00 дин. У току 2018. године 

преузето 9.247,87 л горива за износ од 1.492.461,22 динара.     

– Завршена је  набавка  тракторских чистача снега за потребе одржавања 

некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 14 чистача снега ширине 

2,4м Извођач радова Аутопревозник и ЗР Теза Милоје Петровић предузетник за износ 

571.200,00 дин са ПДВом   

    

1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА 

Инвеститор свих радова је Град Ужице . ЈП „Ужице Развој“ Ужице је припремало тендерску 

докуменатцију и вршило надзор над извођењем радова.    

 

1 МЗ ВОЛУЈАЦ    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Волујац“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ 

за укупан износ од 1.369.621,32 динара. Од тога Град 917.646,29 

динара, а МЗ 451.975,03 дин. Укупно урађено 342м1, П= 902м2, и 

то: 

- Волујац-Старчевићи, л=36м1, П=90м2, 

- Полимчевића рампа-Челиковића брдо, л=36м1, П=90м2, 

- Раскрсница-Буар, л=36м1, П=90м2, 

- Магистрални пут-Синђићи, л=54м1, П=180м2, 

- Милошевићи-Антонијевићи, л=36м1, П=90м2, 

- Кадињача-Словићи, л=36м1, П=90м2, 

- Гробље-Гредица-Ливаде, л=36м1, П=90м2. 

- Гачићи-Јешићи, л=36м1, П=90м2, 

- Кнежевића гробље-Марјановића воденица, л=36м1, П=90м2. 

1,369,621.32 
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Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Волујац“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ 

за укупан износ од 1.393.377,72 динара. Од тога Град 933.563,08 

динара, а МЗ 459.814,64 дин. Укупно урађено 355м1, П= 897,50м2, 

и то: 

- Волујац-Старчевићи, л=45м1, П=112,50м2, 

- Полимчевића рампа-Челиковића брдо, л=45м1, П=112,50м2, 

- Раскрсница-Буар, л=40м1, П=112м2, 

- Милошевићи-Антонијевићи, л=45м1, П=112м2, 

- Кадињача-Словићи, л=45м1, П=112м2, 

- Гробље-Гредица-Ливаде, л=45м1, П=112,50м2. 

- Гачићи-Јешићи, л=45м1, П=112м2, 

- Кнежевића гробље-Марјановића воденица, л=45м1, П=112м2. 

1,393,377.72 

2 МЗ ЛУНОВО СЕЛО    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Луново село“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП 

„Нискоградња“ за укупан износ од 1.631.144,40 din. Од тога Град 

1.092.866,64 динара , а МЗ  538.385,65 дин. Укупно урађено 408м1, 

П= 1135,85м2, и то: 

- Пјесковити пут-Бонџулићи, л=107м1, П=320м2, 

- Луке-Јошовића гробље, л=100м1, П=250м2, 

- Луке-Милићевићи, л=25м1, П=62,50м2, 

- Ковачевићи-Цвијовићи, л=95м1, П=278,85м2, 

- Антонијевића рампа-Антонијевића куће, л=37м1, П=110м2, 

- Јолов поток-Боровићи, л= 44м1, П=114,50м2. 

1,631,144.40 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Луново село“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП 

„Нискоградња“ за укупан износ од 1.946.812,32 динара. Од тога 

Град 1.304.364,25 динара, а МЗ 642.448,07 дин. Укупно урађено 

455м1, П= 1305,28м2, и то: 

- Пјесковити пут-Бонџулићи, л=53м1, П=160м2, 

- Луке-Јошовића гробље, л=40м1, П=100м2, 

- Луке-Милићевићи, л=40м1, П=100м2, 

- Ковачевићи-Цвијовићи, л=95м1, П=320м2, 

- Антонијевића рампа-Антонијевића куће, л=42м1, П=126м2, 

- Јолов поток-Боровићи, л= 50м1, П=125м2. 

- Раскршће-кућа Милићевић Спасоја, л=75м1, П=224,28м2, 

- Луке-кућа Вукадиновић Тома, л=40м1, П=100м2, 

- Локва-Ерићи, л=20м1, П=50м2. 

 

 

 

 

 

 

 1,946,812.32 
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3 ГО СЕВОЈНО    

 

Уговорени су радови на изградњи 7 улица и путних правац у 

Севојну у 2018.години. Изводђач радова је ЈКП "Нискоградња". 

Укупна вредност радова износи 4.918.524,00 динара. Од тога 

финасира Град 3.295.411,08 динара, а ГО 1.623112,92 динара 

 

 

Уговорено су радови на изградњи 10 улица и путних праваца у 

Севојну у 2017. години за укупан износ од 4.807.278,00 динаара. 

Извођач је ЈКП "Нискоградња". Није урађено још 6 путних праваца 

и улица за укупан износ од 2.320.140,00 динара. Од тога финсира 

Град износ од 1.554.493,80 динара а ГО 765.646,20 динара. 

 

 

По уговору из 2016.године остао је нереализована изградња крака 

улице Крсте Смиљанића за укупн аизнос од 401.011,20 динара од 

чега Град финансира 268.677,50 динара, а ГО 132.333,70 динара. 

Извођач је ЈКП "Нискоградња". 

 

4 МЗ КРЧАГОВО    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Крчагово по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" 

за укупан износ од 2.130.708,00динара. Од тога Град 1.427.574,36 

динара, а МЗ 703.133,64 дин. Урађено:  

- део Танаска Рајића  л=150 м, П=360 м2, 

- део Петра  Лековића л=110 м, П=298,5 м2, 

-део Врела -Гробље ка Кимпину л=140 м, П=362,5 м2 , 

-део Остојићи - Раонићи л=200 м, П=507,5 м2 . 

2,130,708.00 

 

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

Крчагово.Уговорени су радови у 2018.години на изградњи 7 

путних праваца у укупном износу од 4.049.457,60 динара. Извођач 

ЈКП „Нискоградња“.Реализована вредност радова износи  2.302.428 

динара. Од тога Град 1.542.626,76, а грађани 759.801,24. Урађена су 

три птна правца: 

- крак П. Лековића од бр.5 до бр. 21.  л=190 м, П=477м2, 

-крак П. Лековића од бр. 27 до 33 л=120 м, П=300 м2, 

-крак  Танаска Рајића л=240 м, П=697 м2. 

2,302,428.00 

5 МЗ РИБАШЕВИНА    

 

 

 

 

 

 

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Рибашевина. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вредност радова износи 2.398.380,00динара. Од тога је обавеза 

Града 1.606.914,60 динара, а обавеза МЗ 791.465,40 
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6 МЗ ТРНАВА    

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Трнава. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вреднсот 

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

1.105.339,20 динара, а обавеза МЗ 544.420,80 

 

7 МЗ БЕЛА Земља    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Бела 

земља. Извођач ГП "Транскоп" за укупан износ од 

1.643.763,60динара. Од тога Град 1.101.321,61 динара, а МЗ 

542.441,99дин. Урађено:  

-део пута ка кући Ћировића л=140 м, П=425 м2 , 

-део пута и насељу Крњевина  л=95 м, П= 292 м2 , 

-део пута и насељу Станимировића долина  л=55 м, П= 175 м2 , 

-део пута и насељу Борјак  л= 35 м, П= 350м2 . 

1,643,763.60 

8 МЗ ЗКЛАКУСА    

 

Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Злакусаc у 2017.години,. Реконструкција 2 крака. Извођач радова 

ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.475.400,0дин.  од чега Град 

988.518,00  дин. 
 

 

Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Злакусаc у 2018.години,. Реконструкција једног крака. Извођач 

радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.499.886,00дин.  од чега Град 

1.004.923,62,00  дин. 
 

9 МЗ КРВАВЦИ    

 

Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Крвавци село Поточање, Реконструкција пута Стефановићи-

Радовићи .Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 699.600,00 

дин.  од чега Град 468.732,00 дин. а МЗ 230.868,00 динара. 
 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Крвавци-Потпећ. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 

699.408,00 динара. Од тога Град 468.603,36 динара, а МЗ 230.804,64 

дин. Урађено: 

-део пута ка кући Драгана Тодоровића  л=80 м, П=200 м2 , 

-део пута ка кући Срећка перића л=85м, П= 212,50 м2. 

699,408.00 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Крвавци-село Крвавци. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан 

износ од 699.126,00 динара. Од тога Град 468.414,42 динара, а МЗ 

230.711,58 дин. Урађено: 

- део пута Месна канцеларија - Јанковића чесма  л=180 м, П= 550м2 

. 

 

 699,126.00 
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10 МЗ СКРЖУТИ    

 

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Сржути, по 

уговору из 2017. године. Извођач ЈКП"Нискоградња" за укупан 

износ од 1.728.256,32 динара. Од тога Град 1.157.931,73, а МЗ 

570.324,59 динара. Урађено је :                                                                    

-део Бановски пут од Врањске воденице ка рибњаку  л=300 м, 

П=891м2,                                                                                          -део 

Ђорђевићи - Горњи Жунићи л=135 м, П=340 м2. 

1,728,256.32 

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Скржути у 2018.године.. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". 

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

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

 

11 МЗ РАВНИ     

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Равни“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ 

за укупан износ од 1.912.117,32 динара. Од тога Град 1.281.118,61 

динара, а МЗ 630.998,71 дин. Укупно урађено 502м1, П= 

1273,50м2, и то: 

- Радовићи-Јанковићи, л=165м1, П=424,50м2, 

- Обреновићи, л=170м1, П=425м2, 

- Радовановићи, л=167м1, П=424м2. 

1,912,117.32 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Равни“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ 

за укупан износ од 1.936.092,72 динара. Од тога Град 

1.297.182,12динара , а МЗ 638.910,6 дин. Укупно урађено 399м1, 

П= 1097м2, и то: 

- Јанковићи, л=152м1, П=450,50м2, 

- Доњи Старчевићи, л=100м1, П=250м2, 

- Радовановићи, л=147м1, П=396,50м2. 
1,936,092.72 

12 МЗ БИОСКА  

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Биоска“ по уговору из 2017. године. Извођач „Транскоп“ за 

укупан износ од 2.288.142,00 динара. Од тога Град 1.533.055,14 

динара, а МЗ 755.086,86 дин. Укупно урађено 598м1, П= 1495м2, и 

215м3 јаловине, и то: 

- Пут за Ћосиће, л=140м1, П=350м2, 

- Пут за Станојчиће, л=40м1, П=100м2, 

- Пут за Љубичиће, л=200м1, П=510м2, 

- Биоска-Центар, л=210м1, П=535м2, 

- Пут за Митрашиновиће, насипање јаловином, л=450м1, П=215м3. 

2,288,142.00 
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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. Извођач ЈКП „Нискоградња“. 

Реализовани радови у укупном износу  од 1.084.929,60 динара. Од 

тога Град 726.902,83, а грађани 358.026,77 динара. Урађено: 

- Пут за Љубичиће – 304м2 асфалта, 

- Пут за Омар – 390м2 асфалта. 

1,084,929.60 

13 МЗ КАЧЕР     

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Качер. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вреднсот 

радова износи 1.649.100 динара. Од тога је обавеза Града 

1.104.897,00 динара, а обавеза МЗ 544.203,00 

 

14 МЗ КРЕМНА    

 

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

по уго-вору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ 

од 1.516.843,80 динара. Од тога Град 1.016.285,35 динара, а грађани 

500.558,45 дин. Реализовано: 

- Пут за Ђорђевиће – 230м2 асфалта, 

- Пут за Митричевиће – 230м2 асфалта, 

- Пут за Пашиће – 200м2 асфалта, 

- Пут за Селаковиће – 302м3 асфалта. 

\ 

1,516,843.00 

15 МЗ КАРАН     

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

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

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

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

 

16 МОКРА ГОРА    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Мокра Гора“ по уго- 

 вору из 2018. године. Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ 

за укупан износ од 1.010.760,00 динара. Од тога Град 1.010.760,00 

динара. Укупно урађено: 

- Поправка путних праваца за Шиљковиће, Јојиће, Драгутиновиће, 

Пањак укупне дужине око 4000м1, припрема постељице, уградња 

718м3 локалне јаловине, одвезено 144м3 материјала из одрона и 

осулина... 

1,010,760.00 

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Мокра Гора. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна 

вредност радова износи 388.639,20 динара. Од тога је обавеза Града 

260.388,24 динара, а обавеза МЗ 128.250,96 динара 
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17 МЗ ЦЕНТАР    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Центар“ по уго- 

 вору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 1.499.328,00 динара. Од тога Град 1.004.549,76 динара, а МЗ 

494.778,24 дин. Укупно урађено 233м1, П= 760м2, и то: 

- Крак Романијске улице код бр.133, л=141м1, П=500м2. 

- Крак Романијске улице код бр.161-167, л=92м1, П=260м2. 

1,499,328.00 

18 МЗ ЦАРИНА    

19 МЗ ГОСТИНИЦА    

 

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

„Гостиница, по уговору из 2017. године. Уговорени су радови у 

укупном износу од 681.600,00 динара.Извођач ЈКП „Нискоградња“. 

Реализована вредност радова износи 96.912,00 динара. Од тога 

Град 64.931,04 динара, а грађани 31.980,96 динара. Урађен: 

- Пут Торине-Драгоман Костић – 60м2 асфалта. 

708,180.00 

 

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 износи 449.760,00 

динара. Од тога Град 301.339,20 динара, а грађани 148.420,80 

динара. Урађен: 

- Пут Преведена вода-Старчевићи – 290м2 асфал 449,760.00 

20 МЗ ДРЕЖНИК    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Дрежник“ по уго- 

 вору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 1.415.040,00 динара. Од тога Град 948.076,8 динара, а МЗ 

466.963,2 дин. Укупно урађено 367м1, П= 1100м2, и то: 

- Дрежник-део бановског пута, л=367м1, П=1100м2. 

1,415,040.00 

 

 Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Дрежник“ по уго- 

 вору из 2018. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан 

износ од 1.778.040,00 динара. Од тога Град 1.191.286,8 динара, а 

МЗ 586.753,2дин. Укупно урађено 430м1, П= 1300м2, и то: 

- Дрежник-део бановског пута, л=430м1, П=1300м2 

1,778,040.00 
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21 

 

МЗ РОСУЉЕ 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Росуље“ по уго- 

 вору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ 

од 1.429.368,00 динара. Од тога Град 957.676,56динара, а МЗ 

471.691,44 дин. Укупно урађено 286м1, П= 780м2, и то: 

- Крак улице Пора код „Филпак“-а, л=170м1, П=470м2. 

- Крак улице Милоша Божановића код бр.94, л=116м1, П=310м2. 

1,429,368.00 

22 МЗ ВРУТЦИ    

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Врутци“ по уго- 

 вору из 2017. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан 

износ од 393.120,00 динара. Од тога Град 263.390,4 динара, а МЗ 

129.729,6 дин. Укупно урађено 115м1, П= 280м2, и то: 

- Део пута за Пантелиће, л=115м1, П=280м2 

393,120.00 

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

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

радова износи 821.700,00 динара. Од тога је обавеза Града 

550.539,00 динара, а обавеза МЗ 271.161,00 динара. Накнадним 

дописом МЗ се изјаснила да одустаје од радова због изразито 

велике јединичн ецене асфалта. 

 

23 МЗ СТАПАРИ    

 

Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ 

„Стапари“,  

Извођач ЈКП „Нискоградња“  за укупан уговорени износ од 

2.343.939,6 динара , по уговору из 2016. године.  У 2018. ГОДИНИ 

асфалтиран  пут за Врелп, укупно за 1.103.616,00. Од тога Град 

739.422,72 дин. а грађани 364.193,28 дин.  

- Пут за Врело – л=320м1, П=800м2,.  

1,103,616.00 

 

Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ 

„Стапари“,  

Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 1.185.256,8 

динара, по уговору из 2017. године. Од тога Град 790.171,20 

динара, грађани 395.085,60 динара. Асфалтирано укупно 330м1, 

П=840м2, и то: 

- Пут за Јасеново – л=110м1, П=280м2 

- Пут за Гредицу – л=110м1, П=280м2 

- Пут за Мојковиће – л=110м1, П=280м2. 

1,185,256.80 
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Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Стапари. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вреднсот 

радова износи 2.548.560,00 динара. Од тога је обавеза Града 

1.707.535,20 динара, а обавеза МЗ 841.024,80 

 

24 МЗ ДУБОКО    

 

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ 

Дубоко. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вреднсот 

радова износи 1.648.680,00динара. Од тога је обавеза Града 

1.104.615,60 динара, а обавеза МЗ 544.064,40 динара. 

 

25 МЗ ТУРИЦА    

 

Уговорени су радови у 2017. години за изградњи два пута у МЗ 

„Турица“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 

1.199.964,00динара , од тога обавеза 

Града је 803 975,88 динара, а МЗ 495.988,12 динара. 
 

26 МЗ ТЕРАЗИЈЕ    

 

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

Теразије.Уговорени су радови у укупном износу од 1.292.796,00 

динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“.Реализована вредност радова 

износи  165.411,84 динара. Од тога Град 110.825,93, а грађани 

54.585,91. Урађен: 

- Крак ул. Милутина Бојића – 95м2 асфалта  

 
165,411.84 

27 МЗ ЉУБАЊЕ    

 

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре- 5 путних 

праваца, у МЗ Љубање-Центар. Извођач радова је ЈКП 

"Нискоградња". Укупна вредност радова износи 770.376,00 динара. 

Од тога је обавеза Града 516.151,92 динара, а обавеза МЗ 

254.224,08.  

 

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре- 52путна 

праваца, у МЗ Љубање-Збојштица. Извођач радова је ЈКП 

"Нискоградња". Укупна вредност радова износи 599.928,00динара. 

Од тога је обавеза Града 401.951,76 динара, а обавеза МЗ 

197.976,24. 
 

 

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

Љубање-Прљевићи.Уговорени су радови у укупном износу од 

599.820,00динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“.Реализована 

вредност радова износи  478.860,00 динара. Од тога Град 

320.836,20, а грађани 158.023,80 динара. Урађено: 

-пут за Пенезиће   л=35 м, П=90 м2 ,                                                           

-пут за Ратко Вујко   л=70 м, П=201 м2. 

 
478,860.00 
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28 МЗ НИКОЈЕВИЋИ 

 

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Никојевићи, по 

уговору из 2017. године. Извођач ЈКП"Нискоградња" за укупан 

износ од 1.604.490,12 динара. Од тога Град 1.075.008,38, а МЗ 

529.481,74 динара. Урађено је :                                                                  

-део пута Весова врба-пландиште л=195м, П=505м2,                               

-део пута Поњавића гробље-Цицварићи л=200м П=531 м2 

1,604,490.12 

 

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Никојевићи, по 

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

износ од 1.648.935,00 динара. Од тога Град 1.104.786,45, а МЗ 

544.148,55 динара. Урађено је :                                                                    

-део пута Понор-Терзићи л=100м, П=274м2,                                             

-део пута горњи Поњавића  л=300м П=750м2 

1,648,935.00 

29 МЗ БУАР     

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Буар“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за 

укупан износ од 1.308.399,36 динара. Од тога Град 876.627,58 

динара , а МЗ 431.771,78 дин. Укупно урађено 342м1, П= 870м2, и 

то: 

- Бамби-Челиковићи, л=17м1, П=51м2, 

- Ћетениште-Мићевићи, л=35м1, П=87м2, 

- Преседе-Челиковићи, л=50м1, П=134,25м2, 

- Бајчетићи-Тошићи, л=37м1, П=92,50м2, 

- Ристићевићи-Полимчевићи, л=37м1, П=92,50м2, 

- Полимчевићи-Сокак, л= 37м1, П=92,50м2. 

- Јасиковац, л=50м1, П=125м2, 

- Гмизовића сокак, л=54м1, П=134,25м2, 

- Караклићи-Ђурићи, л=25м1, П=61м2 
1,308,399.36 

 

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

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

укупан износ од 1.795.922,16 динара. Од тога Град 1.203.267,20 

динара, а МЗ 592.654,96 дин. Укупно урађено 456м1, П= 

1154,70м2, и то: 

- Ћетениште-Мићевићи, л=60м1, П=150м2, 

- Преседе-Курлагићи, л=60м1, П=150м2, 

- Бајчетићи-Тошићи, л=120м1, П=300м2, 

- Јасиковац, л=60м1, П=150м2, 

- Гмизовића сокак, л=60м1, П=150м2, 

- Јелова Гора-Јасиковац, л=60м1, П=150м2, 

- Беле воде-Спасовњача, л=36м1, П=104,70м2. 

 
1,795,922.16 
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30 МЗ ГОРЈАНИ 

 

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ 

Горјани.Уговорени су радови у укупном износу од 1.798.992,00 

динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“.Реализована вредност радова 

износи  1.078.920,00 динара. Од тога Град 722.876,40, а грађани 

356.043,60. Урађен: 

- део пута за Весниће л=180м2, П=600м2.  

 
1,078,920.00 

 
 

 

 

 
УКУПНО ДИНАРА : 43,336,177.60 

  

 

 

1.2.5.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ   

 

1 ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА 
 

  

У току радови по уговору из 2018. год. о изради подлоге клизалишта на 

тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м² односно 1106м³ 

песка. Извођач радова Полет доо Ужице за износ 739.536,00дин без 

ПДВа од тога плаћено у 2018.години 369.768,00дин  

369,768.00 

 

Завршени радови по уговору из 2017. год. о изради подлоге клизалишта 

на тргу. Постављена  подлога клизалишта површине 532м² односно 

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

804.114,24дин, од тога плаћено 50% у 2017.години 402.057,12дин  

Плаћено  по уклањању подлоге клизалишта 50% у 2018.год 

402.057,12дин. 402,057.12 

        

2 ГРАДСКА ИГРАЛИШТА  

 Окончани су радови по Уговору о „Поправци и санацији спортских 

терена“. Извођач „Универзал М+“  за укупно 535.419,84 (уговорена 

вредност радова је износила 2.397.000,00 дин.). 

Извршени радови на више терена и локација, и то: 

- Изградња ограде на игралишту у улици Радована Драговића, 

- Израда мобилијара н аигралишту код спортске сале дома Петар 

Радовановић, 

- Израда мобилијара на игралишту у улици Милоша Божановића, 

535,419.84 
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 Окончани радови на изградњи кошаркашког игралишта на Плажи. 

Извођач СЗР и аутопревозник „Борко Масал“ за укупан износ од     

5.631.159,78динара. 

 Урађен нови асфалтни застор П=592м2, нова ограда од 

префабрикованих елемената висине 4м, л=115м1, бетонске трибине, 

подлога од акрила „Декоколор“, нове конструкције кошева са стакленим 

таблама. 
5,631,159.78 

3 ЈАРБОЛИ НА СТАРОМ ГРАДУ  

 

Завршена је израда техничке документације за израду пројекта изградње 

два јарбола на Старом граду.Пројектант Биро за пројектовање и 

изградњу "Кнежевина" 
65,000.00 

 
Завршена је изградња два јарбола висине 13m на Старом граду. Извођач 

“Полет” доо Ужице. 
1,034,400.00 

       

4 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЦЕРОВИЋА БРДО  

 

Учествовање у раду градском тима за праћење реализације пројекта 

реконструкција фабрике воде II фазe и упављање пројектом-вођење 

стручног надзора на извођењу и хидро машинских инсталација. Вредност 

целе инвестиције износи 309.836.624,60 дина, а вредност 

хидромашинских радова износи 59.223.600,00 динара. 

59,223,600.00 

       

5 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТАРИ ГРАД" У 

ТУРИЦИ  

 

У току са радови на реконструкцији школе.Извођач радова је ГПД "Кеј" 

доо из Ваљева. Уговорен авреднсот радова је 63.629.358,95 динара. 

Спровођене је надзор на извођењу грађевинсих, грдђевинско-занатским, 

хидро грађевинским као и на термотехничким и радовима.Вредност 

радова реализована у 2018.годин износи 12.667.546,32 динара 

12,667,546.32 

       

6 

ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ 

КОМПЛЕКАСА  

 

У току је 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 2018.години изведено је 

радова за износ од 3.615.049,04 динара. 

3,615,049.04 

       

7 ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ГРАДСКЕ КУЋЕ  

 

Завршена је замена кровног покривача Градске куће у површини од 2.432 

м2 и делимична поправка кровне конструкције. Извођач радова је ГППУ 

"Темељ" из Бајина Баште. Вреднoост радова износи 10.314.340,50 

динара. 10,314,340.50 
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8 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА НА ГРОБЉУ ДОВАРЈЕ  

 

Завршена је изградња паркинг простора на гробљу Доварје при чему је 

уграђено 891м2 асфалта. Радове  је извело ГПР "Ћумур" из Севојна за 

износ од 2.858.188,26 динара.  
2,858,188.26 

       

9 ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ  

 

Завршена је изградња 400м саобраћајница ширине 4,0 м и једног 

потпорног зида . Радове је извело ГПР "Ћумур" из Севојна за износ од 

5.399.248,86 динара. 
5,399,248.96 

       

10 ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА  

 Вођење стручног надзора над грађевинским радовима на изградњи 

топловода у улици Југ Богданова у дужини од 171м. Радове је изводила 

СЗР "Кнез плус" Ужице. Вреднсот радова износи 539.017,68 динара. 
539,017.68 

 Вођење стручног надзора над грађевинским радовима на изградњи 

топловода у улици Трг Светог Саве и Хероја Јерковић . Радове је 

изводила СЗР "Кнез плус" Ужице. Вреднсот радова износи 241.906,80  

динара. 241906,80 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вођење стручног надзора над грађевинским радовима на изградњи 

топловода у улици Вуколе Дабић. Радове је изводила СЗР "Кнез плус" 

Ужице. Вреднсот радова износи 1.516.433,40 динара. 

 

Реализација и координација пројеката (праћење обавеза Града, 

инфраструктурних прикључака на објекте): 

 -  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 ). Регионални стамбени програм у Републици 

Србији.Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног 

збрињавања у Републици Србији. Jединица за имплементацију пројекта, 

Извођач: Кеј Ваљево   

Вредност радова: 409.849 €, НСП 870m
2
, БСП 1269m

2 

Руководилац изградње : AMG strukture 

Због проблема око заштите ископа, измене пројекта,  као и 

сагласност очекује се почетак радова у следећој години. 

Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног 

збрињавања у Републици Србији.  Јединица за имплементацију пројекта. 

Талас 5 Вишепородични стамбени објекат у Севојну.Регионални 

стамбени програм у Републици Србији. Изградња станова у оквиру 

регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији . 

Jединица за имплементацију пројекта. ,Пројектант   : Elkoms d.o.o. 

1,516,433.40 
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Beograd.Објекат је  за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за 

избеглице и расељеналица на кат. парцели број 4009/1 КО Севојно, у 

Улици Вишеслава Бугариновића у Севојну, спратности Пр + 2 Сп 

(приземље + два спрата) са 10 стамбених јединица, бруто површине 

објекта 652,99m
2
 и укупнe нето површине 492,23m

2
. 

 

12 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У току је израда пројекта реконструкције Основне школе Краља Петра II. 

Пројектант је "Урбополис" из Београда за износ од 1.533.600,00 динара. 

 У току је израда пројекта реконструкције Основне школе Нада Матић. 

Пројектант је "Ремонтни центар" из Ужица за износ од 1.788.000,00 

динара. 
1,788,000.00 

 У току је израда пројекта реконструкције Основне школе Нада Матић 

истурено одељење у Гостиници. Пројектант је "Конинг"доо из Новог 

Сада за износ од 600.000,00 динара. 
 

 У току је израда пројекта реконструкције одељења психијатрије у 

Општој болници у Ужицу. Пројектант је "Ремонтни центар" из Ужица за 

износ од 1.044.000,00 динара. 
 

 У току је израда пројекта реконструкције предшколске установе 

"Ужице"-вртић "Полетарац".  Пројектант је "Ремонтни центар" из Ужица 

за износ од 1.188.000,00 динара. 
 

 У току је израда пројкета реконструкције ГКЦ у Ужицу. Пројектант је 

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

 

 У току је израда пројекта реконструкције паркинга у улици Димитрија 

Туцовић. Пројктант је Архитектонско инжењерски студио АРИС доо 

Крагујевац за износ 309.600,00 динара. 
 

 У току је израда пројекта реконструкције паркинга улице Иве Андрић у 

дуужини од 1100м. Пројктант је Архитектонско инжењерски студио 

АРИС доо Крагујевац за износ 590.400,00 динара. 
 

 

Завршена је израда пројекта реконструкције мокрих чворова у ОШ 

"Краља Петра  II. Пројектант је Биро за пројектовање "Конструктор" за 

износ од 300.000,  динара.  

300,000.00 

       

       

5 ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ  

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

радова по захтеву месних зајднеица  
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_ Израда 105 техничких услова за раскопавање саобраћајница   

_ Израда 25 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну 

мрежу и 20 на мрежу кишне канализације у поступку издавања 

локацијских услова, у поступку израде одговарајућих урбанистичких 

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

праву службености  

_ 
Консултантске услуге са представницима ЈКП "Биоктош" у току израде 

пројекта реконструкције Зелене пијаце у Ужицу 
 

_ 
Учествовање у изради пројеката које израђује сектор урбанизма: Школа 

у Турици, Стапарска бања, терен на плажи,амфитеатар на плажи,објекат 

за високо школство у касарни. 
 

_ 

Израда пројектних задатака ради спровођења јавне набавке за пројекте:  

пешачке стазе код базена на Царини, израда геотехничког елабората за 

мост на Старом граду, изградња моста на Старом граду. 

 

_ 
Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки 

за изградњу саобраћајница као и за радове на одржавању саобраћајница 
 

_ Послови на координацији извођења радова на изградњи мање кружне 

раскрснице  

 

 

1.3 УРБАНИЗАМ           

         

3.3. УРБАНИЗАМ 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2018.  

3.3.1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Планирано: 

Поред основне делатности – израде стратешких и урбанистичких планова, ЈП ''Ужице развој'' 

ради на реализацији низа послова који су везани за припрему и реализацију планске 

документације: израда елемената за доношење одлуке о изради плана са сагледавањем свих 

аспеката и условљености, дефинисањем просторног обухвата, израда материјала за рани јавни 

увид и нацрта урбанистичких планова генералне регулације, као и презентовање у процедури 

стручне контроле, јавног увида и усвајања, израда материјала за рани јавни увид и нацрта 

урбанистичких планова детаљне регулације, са садржајем у свему према законским 

одредбама, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања;, 

спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката, спровођење 

урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације, израда стручних мишљења и 

анализа, на основу расположиве урбанистичке документације и истраживања,израда 
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конкурсних услова за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса, стручна 

помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица, урбанистичка анализа локација по 

захтеву Града Ужица, давање урбанистичких мишљења и обавештења по захтеву грађана, 

јавних предузећа и установа, као и других заинтересованих лица.Ове активности ће се 

реализовати и у току 2018. године у складу са потребама и захтевима Града, јавних предузећа 

и установа, грађана и др. заинтересованих лица. Сходно променама у простору (на територији 

града Ужица), које утичу на постојећу планску документацију, а у складу са законском 

регулативом која налаже усклађивање и ревизију урбанистичке и просторне документације. 

3.3.2.ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА  

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

генералне регулације ''Царина''  

Планирано: 

Сходно одредбама члана 48. Закона о озакоњењу (''Сл.гласник РС'', број 96/15) и обавезу 

јединица локалне самоуправе за усклађивање планова са резултатима пописа нелегално 

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

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

УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 ,45/2014,83/2018) у сарадњи са Градском управом за 

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

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

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

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

План детаљне регулације за Улицу Страхињића бана 

Планирано: 

За потребе експропријације и реконструкције Улице Страхињића Бана, Градска управа за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове приступа изради Плана детаљне регулације 

за улицу Страхињића бана, чија ће израда бити поверена ЈП ''Ужице развој''.  

Реализовано: 

 

Крајем године започете су активности на изради Плана – добијене потребне подлоге за израду 

Плана, извршена  анализа локације и власничке структуре, урађен  текст и графички прилози 

материјала за рани јавни увид. 

 

ПДР ''Слободна зона Ужице'' у Севојну 

Планирано: 

За потребе овог планског документа ради се на реализацији дугорочног саобраћајног решења 

на деоници државног пута I Б реда бр. 23., које укључује формирање кружних токова и 

решавање прилаза фабричким комплексима али и становницима Рујевца и околних насеља, 
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иако су ван обухвата Плана.С обзиром на то да је планирана интервенција на државном путу, 

прибављају се и услови и сагласности ЈП „Путеви Србије“. У првој половини године очекује 

се завршетак израде и усвајање ПДР ''Слободна зона Ужице'' у Севојну. 

Реализовано: 

У првој половини године реализоване су следеће активности на изради нацрта Плана 

- урађено саобраћајно решење на основу прибављених услова ЈП „Путеви Србије“, које је 

достављено Ваљаоници бакра и Импол Севал-у на разматрање и сагласност, 

-реализовано неколико састанака са менаџментом Ваљаонице бакра и Импол Севала ради 

разматрања достављених примедби на саобраћајно решење 

- прибављени услови ЈКП „Водовод“, ЈВП „Србијаводе“, изјашњење ЕПС-а у вези потребе за 

изградњом ТС Севојно 2, 

-израда текста нацрта Плана. 

У јулу месецу су реализована два састанка у Ваљаоници бакра, по позиву једног од власника 

предузећа. На првом састанку су нам изнети ставови у вези достављеног предлога 

саобраћајног решења, израђеног у складу са условима ЈП „Путеви Србије“ (претходно је 

стигао заједнички допис обе ваљаонице). Дописом, а и на самом састанку смо обавештени да 

предлог саобраћајног решења не одговара пословном процесу Ваљаонице бакра, а са њим се 

не слаже ни Импол Севал (иако су дали претходну сагласност на исто), и њени представници 

ће то предочити ЈП „Путеви Србије“ и тражити услове за планирање и реализацију новог 

саобраћајног решења. Други састанак је уследио одмах после првог, како би се дала детаљнија 

техничка објашњења у вези разматраног предлога саобраћајног решења. Завршни договор са 

састанака је био да ће Обрађивач Плана у релативно кратком року добити информације од 

ваљаоница о исходу разговора у ЈП „Путеви Србије“, како би се наставио рад на изради 

нацрта Плана. До краја године нисмо добили информацију и активности на завршетку израде 

нацрта Плана нису реализоване. 

ПДР за локацију хотела ''Турист'' на Градској плажи у Ужицу 

Планирано: 

У првој половини године очекује се завршетак израде ПДР за локацију хотела ''Турист'' на 

Градској плажи у Ужицу.  

Реализовано: 

ПДР за локацију хотела ''Турист'' на Градској плажи у Ужицу је израђен и усвојен на седници 

Скупштине града, 27.11.2018.године. 

План детаљне регулације тунела на Кадињачи 

Планирано: 

Једна од активности у наредној години биће и учешће у припреми, праћењу и усклађивању 

планске документације на нивоу Града Ужица, са израдом Плана детаљне регулације тунела 

на Кадињачи, који се ради у сарадњи са Општином Бајина Башта.  
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Реализоване активности: 

-рани јавни увид  

-израда нацрта Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници 

државног пута Дуб-Дубци и СПУ Плана (Институт за путеве ад Београд) 

-јавни увид у План и СПУ оглашен од 24.12.2018.године (Град Ужице, Градска управа за 

урбанизам и имовинско-правне послове)  

 

План генералне регулације „Ужице централни део“ II фаза (Забучје)  

Планирано: 

У првој половини године планиран је завршетак израде и усвајање ПГР„Ужице централни 

део“ II фаза (Забучје). 

Реализовано: 

Крајем године завршена је израда нацрта Плана. 

Активности на изради урбанистичких планова који нису били у Програму за 2018. 

ПДР за Јеловогорску улицу 

На основу Одлуке о изради ПДР за Јеловогорску улицу („Сл.лист града Ужица“, бр. 26/18) 

приступило се изради Плана. Реализоване су активности раног јавног увида и започета израда 

нацрта Плана. У току је израда нацрта Плана и прибављање неопходних сагласности које су 

обавеза Инвеститора, за завршетак посла. 

ПДР Стари град 

На основу Одлуке о изради ПДР „Стари град“ у Ужицу („Сл.лист града Ужица“, бр. 26/18) 

приступило се изради Плана. Реализоване активности у 2018.год. - рани јавни увид, састанак  

„Дијалог са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру 

просторног развоја локације Стари град у Ужицу“ у току раног јавног увида, прибављени 

услови за израду Плана, започета израда нацрта Плана уз координацију активности на изради 

СПУ Плана на животну средину. 

Припрема материјала за приступање изради измене ПГР „Бела Земља“ 

Обављене консултације и на основу расположиве урбанистичке документације и анализа из 

расположиве техничке документације, припремљен обрађивачу материјал из постојеће 

планске документације  за потребе Градске управе за урбанизам, Измене ПГР ''Бела Земља'' 

Учешће у изради Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „ Гробље  

Доварје"  у Ужицу 

3.3.3.ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА  

За потребе реализације садржаја и активирања Стапарске бање, ради се на реализацији 

документације за објекат угоститељског садржаја.  
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У складу са започетом сарадњом Града Ужица са архитектом Владимиром Лојаницом на 

пројекту ''Нови слој идентитета града Ужица'', у наредном периоду наставиће се активности 

на разради идејних решења и изради техничке документације реконструкције урбанистичке 

целине Мали парк, као и изради техничке документације и реконструкције урбанистичке 

целине Трг Светог Саве.  

За потребе Града Ужица планирана је израда и разрада и следеће документације:  

- Идејни пројекат реконструкције дечијег игралишта на плажи  

- Израда Урбанистичке и техничке документације за јавне паркинге и подземне гараже,  

- Израда техничке документације и реконструкција пешачких комуникација у централној 

градској зони,  

- Идејно решење и реконструкција парка у оквиру Касарне у Крчагову.  

Као чланови грађевинског одбора за изградњу Комплекса цркве Покрова Пресвете 

Богородице у Крчагову, узели смо учешће на изради пројектне документације приступног 

пута комплексу као и активности на наставку изградње објеката у својсту надзора на 

изградњи.  

Као имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре ЈП Ужице развој издајемо 

техничке услове прикључка на саобраћајнице и кишну канализацију. За потребе трећих лица 

подносимо захтеве у оквиру обједињене процедуре за прибављање дозвола сходно Закону о 

планирању и изградњи ( локацијски услови, грађевинска дозвола, употребна дозвола, пријава 

радова...). 

Реализовано: 

- Пројекат за извођење за реконструкцију  објекта ОШ  ''Стари град'' у  Ужицу - ИО ''Турица'' 

- Идејни пројекат за санацију зграде  Скупштине  града  Ужица  на катастарској  парцели  бр.  

9170/4  КО  Ужице, у Ужицу 

-Учешће у реализацији пројекта постављања ZIP LINE-а  на Старом граду. 

- ПЗИ за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог 

образовања са пратећим садржајима (део који се односи на пратеће садржаје – регионални 

иновациони старт ап центар) Ужице, Ул. Карђорђева,објекат бр.3 на кат.парцела број 3820/9, 

КО УЖИЦЕ.  

- Идејно решење реконструкције партера доње Стапарске бање 

- Идејни пројекат Реконструкција тротоара у ул.д.туцовића, бр.57-87,  

- Измена и допуна (укидање 2 пешачка прелаза) ПЗИ за реконструкцију тротоара у 

ул.Д. Туцовића, бр.57-87, у Ужицу 

- Конципирање елемената за Пројектни задатак за ИДП за реконструкцију тротоара у 

ул.Д.Туцовића на потесу ''Блок Златибор''- ул.Страхињића бана, у Ужицу. 

- Пројекат за извођење реконструкције објекта старе ОШ ''Алекса Дејовић'' у Севојну 
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-На основу расположиве урбанистичке документације, припремљен материјал пројектанту 

прикључка на магистрални пут, за потребе израде ПДР ''Стари град'' и ПГР ''Ужице централни 

део'' 

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

''Турица'' (пројектантски надзор). 

3.3.4. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОГРАМИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

У наредном периоду наставиће се реализација текућих активности:  

-Израда годишњег Програма обнове фасада града Ужица,  

-Израда Плана реконструкције и постављања аутобуских стајалишта на подручју града, на 

релацији Дубоки поток-Севојно, односно реконструкција и изградња савремених 

надстрешница,  

-Учешће у изради студија и програма за потребе планова од стратешког значаја за Град (ПП 

града Ужица и ГУП-а),  

-Формирање базе података за урбанистички информациони систем Града,  

-Израда урбанистичко техничких докумената за потребе оснивача и тржиште,  

-Учешће у изради стратегија, градских Одлука, Програма, Пројеката и Урбанистичко-

архитектонских конкурса,  

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

локалног значаја,  

-Допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене на територији Града Ужица, 

-Допуне Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на 

територији града Ужица,  

-Учешће у раду Комисије за постављање комуналне опреме за прикупљање отпада и 

припрема предлога допуне Плана. 

-Давање мишљења у поступку израде Урбанистичких пројеката, 

-Учешће у радним тимовима за ревизију Локалног еколошког акционог плана и Локалног 

плана управљања отпадом,  

-Учешће у изради просторних планова подручја посебне намене слива акумулације Врутци и 

Парка природе „Златибор“,  

-Учешће у изради Плана квалитета ваздуха Града Ужица и краткорочног акционог плана 

квалитета ваздуха Града Ужица,  

Представник предузећа је активно учествовао у изради предлога Плана квалитета ваздуха 

Града Ужица, који је достављен Министарству заштите животне средине на сагласност. 

-Учешће у изради пројектних задатака за израду пројеката из области заштите животне 

средине, сарадња са пројектантима у радном тиму за израду концепта примарне селекције 

отпада на градском подручју Ужица,   

Учешће представника предузећа у раду Радне групе за израду концепта примарне селекције 

отпада (реализација пројекта Имплементационог плана за увођење примарне сепарације 

комуналног отпада у Ужицу, чији су носиоци Sverige-Шведска и Министарство заштите 

животне средине).  
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-Учешће у раду Комисије за израду: Програма постављања комуналне опреме, начина 

сакупљања и одвоза отпада за зоне на градском подручју које нису обухваћене постојећим 

Програмом и Програма постављања комуналне опреме, начина сакупљања и одвоза отпада на 

сеоском подручју,  

-Учешће у раду Одбора за заштиту животне средине Златиборске области, који је основала 

РРА „Златибор“, 

Учешће представника предузећа у активностима Одбора за заштиту животне средине 

Златиборске области и Радне групе за биомасу. 

-Учешће у изради градских одлука из области заштите природе и животне средине,  

-Праћење Законске регулативе, присуство семинарима и радионицама у циљу едукације, 

усавршавања и прибављања актуелних информација потребних у за реализацију планираних 

активности. 

Додатне реализоване активности: 

Након доношења Правилника о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“, бр. 63/18) на 

иницијативу предузећа, а по договору са Градом, приступљено је изради Катастра јавних 

дечјих игралишта на територији града Ужица.Израда катастра се састојала од пописа 

постојећих игралишта (41 игралиште), прикупљања података о њима (теренски обилазак ради 

описа и фотографисања) и уношења података у катастар.Посао је завршен. 

Представник предузећа је активно учествовао у изради документа „Иницијални енергетски 

преглед“ Града Ужица, у оквиру Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у 

општинама у Србији (PEEUEO) Компонента 1. 

Координација активности на реализацији Пројекта „Обнова и побољшање безбедносних 

услова дечјих игралишта“ IPA 2014. 

Реализовано: 

-Пројекат препарцелације за к.п.бр. 9734, 9758/2, 9771, 9772 и 9773 све КО Ужице 

-Пројекат препарцелације за к.п.бр. 1746/1 и 1746/2 к.о. Ужице за потребе изградње црпне 

станице „Пора 1“ у Ужицу 

-Постављање споменика 1300 каплара. Захтев за услове за потребе постављања споменика у 

част 1300 каплара, на тргу Светог Саве, на кат. парцели бр.9188 КО Ужице од Завода за 

заштиту споменика културе Краљево. Активности у вези са постављањем  споменика  у част 

1300 каплара - предлог локације са положајем споменика  и уређењем.   Урађен захтев за 

услове са прилозима за потребе постављања споменика у част 1300 каплара, на тргу Светог 

Саве, на кат. парцели бр.9188 КО Ужице (прослеђен Министарству културе). 

 

 

III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ   

 1.Квалификациона структура 

 

Табеларни приказ квалификационе структуре : 
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Р.бр. 
Стручна 

спрема 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2017.год. 

Бр. на дан 

31.12.2018.год. 

1 2 3 4 

1 ВСС 19 18 

2 ВС 1 1 

3 ВКВ 0 0 

4 ССС 10 8 

5 КВ 0 0 

6 ПК 0 0 

7 НК 1 1 

  Укупно: 31 28 

 

 

 2.Старосна структура 

 

Р.бр. Опис 

Бр.на дан 

31.12.2017.год. 

Бр.на дан 

31.12.2018.год. 

1 2 3 4 

1 До 30 год. 2 1 

2 30-40 6 6 

3 40-50 10 9 

4 50-60 11 11 

5 Преко 60 2 1 

Укупно  31 28 

Просечна 

старост  
45 47 

 

 

 3.Структура по полу 

 

   

Р.број Пол 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2017.год. 

Бр.на дан 

31.12.2018.год. 

1 2 3 4 

  Женски 18 18 

  Мушки 13 10 

Укупно 31 28  

  

 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. 

 



                             Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину 

 

39 

Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 

2018. годину није планирано повећање броја запослених. У 2018.години дошло је до смањења 

броја заполених по основу личног захтева (3 запослена).  

 

 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 27.442.000, а остварене у износу 

23.745.113 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 4.868.000, а 

остварени су у износу од 4.234.993 динара.  

Планирани износ уговора о делу је 200.000 динара, и није било реализације у 2018 години..  

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 1.600.000 динара, а 

остварење је 1.557.483 динара.  

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 200.000 динара, док је остварење 

150.716 динара.  

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 140.000 динара, а 

остварење је  131.947 динара. 

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 50.000 динара, а остварење  је 

50.000 динара. 

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 300.000 динара, а остварење износи 

289.700 динара.  

Планирани трошкови репрезентације за 2018. годину су 120.000 динара, а остварење износи 

119.194 динара. 

Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако 

да није ни било остварења у 2018. години. 

 Накнаде  председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму 

пословања. 

 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2018.годину су 620.000 динара, 

исплаћене накнаде износе 580.481 динара.  

 

 IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

 1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре 

За 2018. 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. 
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Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2018. годину износи 

2.550.000 динара. 

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за  2018.годину износи 6.447.333 

динара.  

Усвојеним Планом ЈН за 2018.годину предвиђено је 2 (две) јавне набавке мале вредности и 33 

(тридесет три) ЈН на које се Закон не примењује – поруџбеница, од чега су: 13 ЈН добра, 19 ЈН су 

услуге и 1 ЈН су радови. 

Од малих набавки реализовано је 2 комада ( програм Infosys– у питању је преговарачки поступак 

без објављивања јавног позива за подношење понуда) , и друга јавна набавка мале вредности 

(израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу).    

По наруџбеницама реализовано је, што се тиче добара, спроведен је поступак за 11 ЈН.                

По наруџбеницама за услуге реализовано је укупно 16 ЈН, с тим што   је једна ЈН обустављена     

(услуге регистрације и обавезног осигурања возила јер је понуда била неодговарајућа и 

неприхватљива) . 

По наруџбеницама за радове спроведена је и реализована једна ЈН. 

У току 2018. године није била предвиђена позиција Јавна набавка службених возила, па није ни 

дошло до њене реализације.  

У 2018. години у односу на 2017. годину планиран је исти број ЈН мале вредности док је број ЈН 

на које се Закон не примењује повећан за 8 ЈН.  

Процењена вредност ЈН на које се Закон не примењује за 2017. годину је износила 3.582.993 

динара док је процењена вредност  ЈН за 2018 годину у износу 6.447.333 динара.  

Ужице Развој није имало јавну набаку нити је планирало у финасијском плану набавку 

службених аутомобила. 

 

 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. 

 

 

 

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 
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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.бр. 
Врста прихода 

Остварено 

2017.год. 

Планирано 

2018.год. 

Остварено 

2018.год. 

Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

I Пословни приходи 45,022,667 52.717.647 43.087.994 81,73 95,70 

1.1 

Приходи од продаје 

производа и услуга-Оснивач 44,600,000 49,166,647 42,088,589 85,60 94,37 

1.2 

Приходи од продаје 

производа и услуга – 

урбанистички пројекти и 

технички услови 

422,667 3,551,000 999,405 28,14 236,45 

II Остали пословни приходи 3,000 100.000 35.964 35,96 1198,80 

III Финансијски приходи 0    0 

  Укупно (I+II+III) 45.025.667 52.817.647 43.123.958 81,65 95,78 

 

 

 

2.Табеларни приказ расхода по наменама 

 

Р.б Врста расхода 
Остварено 

2017.год. 

Планирано 

2018.год. 

Остварено 

2018.год. 
Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 42,446,569 51.017.597 41.551,239 81,44 98,66 

1 Трошкови материјала 1,408,620 1,425,000 1,218.476 85,51 86,50 

 Утрошени ауто делови 96,271 150,000 125,297 83,53 130,15 

 
Утрошен канцеларијски 

материјал 
1,239,238 650,000 638,376 98,21 51,51 

 Трошкови ауто гума 39,900 50,000 46,800 93,60 117,29 

 Трошкови заштите на раду 0 35,000 34,560 98,74 0 

 
Утрошак горива за морорна 

возила 
25,901 440,000 373,443 84,87 

1441,8

1 
 

 
Утрошена електрична 

енергија 
7,310 100,000 0 0,00 0  

2 Трошкови зарада,накнада 32,827,918 35,120,000 30,450,733 86,70 92,76  
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зарада и др. давања 

запосленима 

 Бруто зараде радника 26,280,726 27,442,000 23,745,113 86,53 90,35  

 Послодавац- доприноси 4,704,250 4,868,000 4,234,993 87,00 90,02  

 Уговори о делу 47,468 200,000 0 0,00 0  

 Накнада члановима Н.О. 597,292 620,000 580,481 93,63 97,19  

 
Отпремнине, јубиларне 

награде и помоћи 
878,840 1,600,000 1,557,483 97,34 177,22  

 Превоз на рад и са рада 196,381 200,000 150,716 75,36 76,75  

 
Дневнице и трошкови служ. 

путовања 
81,294 140,000 131,947 94,25 162,31  

 
Остала давања другим 

лицима/деци запослених/ 
41,667 50,000 50,000 100,00 120,00  

3 Производне услуге 3,414,629 7,787,333 4,446,898 57,10 130,23  

 Телефонске услуге 595,004 700,000 591,401 84,49 99,39  

 Поштарина 100,440 100,000 40,696 40,70 40,52  

 

Одрж.опреме,текуће 

одрж.објеката и моторних 

возила 

176,639 600,000 583,166 97,19 330,15  

 

Набавка неопходних 

потрошних заменљивих 

делова рачунарске опреме 

- 250,000 248,837 99,53 -  

 
Набавка средстава за 

хигијену 
- 100,000 98,385 98,39 -  

 

Услуга система за праћење и 

позиционирање возила у 

систему ЈГПП Ужице 

- 400,000 373,428 93,36 -  

 

Набавка годишње лиценце, 

антивирусног програма и 

реинсталација 

- 100,000 59,165 59,17 -  

 Трошкови сајмова - 50,000 0 0,00 -  

 
Трошкови 

огласа,пропаганде и рекламе 
274,350 300,000 289,700 96,57 105,60  

 
Комуналне услуге-

грејање,смеће 
1,175,871 1,100,000 972,225 88,38 82,68  

 Услуге заштите на раду 3,390 10,000 6,530 65,30 192,63   

 
Регистрација и осигурање 

возила 
27,637 30,000 25,504 85,01 92,28  

 
Одржавање финансијског 

програма 
585,382 650,000 529,432 81,45 90,44  

 

Трошкови геодетских 

услуга и др.производних 

услуга 

475,916 646,333 628,429 97,23 132,05  

 

Реализација пројекта израде 

ПДР Стари град за који је 

део средстава обезбеђен од 

стране ЕУ-ПРО програма 

- 2,751,000 - -   

4 Амортизација 358,289 400,000 304.938 76,23 175,69  

 Трошкови амортизације 358,289 400,000 629,488 157,37 175,69  
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5 Нематеријални трошкови 4,437,113 6,285,264 5,130,194 81,62 115,62  

 Услуге ревизије 43.500 250,000 101,500 40,60 233,33  

 
Kонсалтинг услуге- 

пројекти 
165,000 650,000 536,000 82,46 324,85  

 
Трошкови здравствених  

услуга 
49,000 - -  -  

 
Трошкови саветовања и 

семинари 
40,263 100,000 - - -  

 Остале непроизводне услуге 92,067 299,000 199,457 66,71 216,64  

 

Штампање легитимација, 

картица за контролоре и 

др.запослене, бесплатне 

повластице, картице за 

превоз и штампање појед.и 

месечних карата за јавни 

превоз 

- 900,000 869,746 96,64 -  

 Трошкови репрезентације 105,486 120,000 119,194 99,33 113,00  

 Премије осигурања 148,071 150,000 138,561 92,37 93,58  

 
Трошкови платног промета 

и банкарске услуге 
135,028 200,000 119,405 59,70 88,43  

 

Трошкови чланарина 

привредној комори на 

зараде 

11,964 43,200 43,200 100,00 361,08  

 
Чланарине пословним 

удружењима 
77,812 100,000 67,500 67,50 86,73  

 
Судске таксе и остали 

порези 
214,305 400,000 392,154 98,04 182,99  

 Стручне публикације 187,791 200,000 193,000 96,50 102,77  

 

Административне таксе и 

остали нематеријални 

трошкови 

6,700 10,000 5 0,05 0, 07  

 Умањење плата 3,160,126 2,863,064 2,350,472 82,10 74,38  

II 
ФИНАНСИЈСКИ 

РАСХОДИ 
- - - - -  

 Расходи камата - - - - -  

 
Остали фин.расходи по 

дтугим основама 
- - - - -  

III 
Укупни остали и ванредни 

расходи 
2,540,615 1,000,050 1,324,599 132,45 39,36  

 Расходи из ранијих година - - - - -  

 Отпис кратк.потраживања - - - - -  

 
Трошкови спорова,казне, 

накнаде трећим лицима 
- 1,000,050 1,000,049 100,00 -  

 Остали расходи 12,070 - - - -  

 
Накнадно утврђени расходи 

из ранијих година 
2,528,545 - 324,550 - -  

 
УКУПНИ РАСХОДИ 

(I+II+III) 
44,987,184 52,017,647 42,875,838 82,43 95,31  
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 3.Остварен финансијски резултат и расподела добити 

 Остварена добит  за 2018 г. износи 248.118,96 динара. Остварена добит, после опорезивања      

 порезом на добит правних лица, износи 188.589,96  динара. 

 Расподела остварене  добити није вршена, већ се преноси у наредну годину. 

 

 4.Структура наплаћених потраживања и степен наплате. 

 У току 2018 г. сва потрживања су наплаћена. 

 

 5.Структура ненаплаћених и застарелих потраживања. 

  На дан 31.12.2018. г  „Ужице развој“ нема ненапаћених потраживања нити застарелих  

потраживања. 

 

 6. Структура краткорочних обавеза 

  Све обавезе су под 31.12.2018. г 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 2018.године одржано је десет  (10 ) 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 Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица је одржана дана 

02.02.2018. године године у службеним просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из 

Ужица. 

На седници је разматран и усвојен: 

- извод из записника са шесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 

период 01.01.2017.-31.12.2017.године      

- план  јавних набавки за 2018.годину  Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице у 

предходном периоду 

  

      II  седница Надзорног одбора је одржана дана 22.03.2018. године године у службеним 

просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица 

            На седници је разматран и усвојен: 

- извод из записника са седме седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

02.02.2018.-21.03.2018.године 
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           III Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана је дана 

27.04.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

На седници је разматран и усвојен: 

       -   извод из записника са осме 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 

     -  извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 21.03.2018.-

26.04.2018.године 

 

IV Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана  је дана 

21.05.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, Вуколе 

Дабића . 

На седници је разматран и усвојен: 

-  извод из записника са девете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- донета  одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2017.годину 

- донета Одлука о расподели добити Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице по 

финансијском извештају за 2017.годину 

- усвојен  Извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

26.04.2018.-21.05.2018.године 

- усвојена препорука градоначелника града Ужица II број службено од 07.05.2018.године 

V Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржала се дана 

28.06.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, Вуколе 

Дабића . 

На седници је разматран и усвојен: 

- извод из записника са десете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- извештај  о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

21.05.2018.-28.06.2018.године 

             

VI Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана је  дана 

28.08.2018.године  у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

На седници је разматран и усвојен: 

-  извод из записника са једанаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- извештаја о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

29.06.2018.-27.08.2018.године 

 

VII Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана је  дана 

15.10.2018.године  у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

На седници је разматран и усвојен: 

- извод из записника са дванаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- извештај о оствареним приходима и расходима Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

01.01.2018.-30.09.2018. 

-   I измене Програма пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 2018. годину    
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- извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

28.08.2018.-15.10.2018.године 

 

VIII Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана је  дана 

12.11.2018.године  у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

На седници је разматран и усвојен: 

- извод из записника са тринаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- Одлука о усвајању друге измене Програма пословања  Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2018.годину 

- одлука о усвајању Ценовника Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

15.10.2018.-12.11.2018.године 

 

IX Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана је  дана 

06.12.2018.године  у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

На седници је разматран и усвојен 

- извод из записника са четрнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- одлука о усвајању  Годишњег програма пословања  Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице за 2019.годину 

- одлука о спровођењу годишњег пописа имовине и обавеза  Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице за 2018.године 

- извештај о активностима   Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице за период 

13.11.2018.- 06.12.2018.године 

X Седница Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице одржана је  дана 

13.12.2018.године  у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

На седници је разматран и усвојен 

- извод из записника са четрнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице 

развој'' Ужице 

- oдлукa о давању сагласности на одлуку директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице број: 07-450 од 13.12.2018.године о првој измени Плана јавних набавки Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице за 2018.годину 

                                         

 

 

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  текуће 

одржавањe 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 
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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. 

 

 

2. Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП 

 

У складу са извештајем ревизора ускладити све потребне правилнике и акте на Надзорном 

 одбору ( који су већ разматрани и који су предлагани према Граду). 

Пошто је 2011 год. усвојен закон о јавној својини (члан 18 став 1, по коме се каже да је 

носилац права јавне својине на непокретностима  Република Србија или јединица локалне 

 самоуправе) , потребно је да Град Ужице изврши усаглашавање основног капитала 

регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада 

који је дефинисан у статуту предузећа. 

Предаја пореског биланса ће се изврћити до 29.06.2019.год. 

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 односe се на сигурност извора финансирања као и 

временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа градa. 

 У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема je на дневном 

нивоу. 

 

 

3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП. 

 

 Пословање ЈП УЖИЦЕ Развој може се побољшaти кадровским јачањем предузећа , радом 

на перманентној едукацији и праћењу савремених трендова из области пословања овог јавног 

предузећа. 

Предлог за кадровско јачање  
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 Служба текућег одржавља 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 дипломирани инж.арх.са урбанистичком 

лиценцом. 

 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 

касним поподневним часовима, ван радног времена па и нерадним данима, како би повећала 

приходе од продаје карата. 

 Побољшљњем рада само ове службе повећањем учесталости контроле ,  оправдало би 

набавку једног возила .
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