
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXI      26. октобар 2015. године     Број 27-1/15 

 

138/1. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС 
и 24/2011) и на основу члана 3 и члана 124, став 3. Одлуке о комуналном уређењу (''Службени лист града Ужица'', бр. 6-1/2008, 21/2008-др. 
Одлука, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/15), Градско веће града Ужица на седници одржаној 26.10.2015. године, 
доноси 

 

П Р О Г Р А М 
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА 
 
 
 
 Овим  Програмом  утврђују се  места - локације  и  начин  постављања мањих монтажних  објеката, привременог карактера 
(киосци, фрижидери за сладолед, расхладни уређаји за продају напитака, летње баште, тезге, остале локације, рекламни панои, телефонске 
говорнице, огласне табле), на територији Града Ужице. 
 Програм  се  састоји  од  4  основне  свеске,  које  садрже  попис  локација  и  графичке прилоге  и  то: 
 

Свеска  1: КИОСЦИ, РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПРОДАЈУ НАПИТАКА, ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД 
 Свеска  2: ЛЕТЊЕ БАШТЕ, ТЕЗГЕ, ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 Свеска  3: РЕКЛАМНИ ПАНОИ, ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ 
 Свеска  4: ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ  
 
 Мали монтажни објекти, привременог карактера, у смислу овог Програма су објекти од лаке конструкције, чија је намена 
терцијарна делатност (услужно-трговинска), у складу са сагласностима надлежних државних органа, што подразумева објекте за продају 
робе (штампа, цигарете, књиге, ситни кондиторски производи, пецива, честитке и разгледнице, сувенири, бижутерија, свеће и сл.), 
пружање угоститељских услуга (брза храна, фрижидери за сладолед, расхладни уређаји за продају напитака, колица са апаратом за кокице, 
столови и сунцобрани летњих башта). Овим Програмом обухваћени су рекламни панои, огласне табле, као и телефонске говорнице. 
 Остали типови објеката дати су као мали монтажни објекти, привременог карактера, у складу са сагласностима надлежних органа. 
 Објекти наведени у Програму могу се постављати на следећим локацијама: 
 

Свеска  1 
КИОСЦИ, РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПРОДАЈУ НАПИТАКА, ФРИЖИДЕРИ 

ЗА СЛАДОЛЕД 
К И О С Ц И 

И 
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПРОДАЈУ НАПИТАКА 

УЖИЦЕ 
 

ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Николе Пашића, поред Саобраћајне школе - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 9219, 
КО Ужице, типа "Тип 2", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 3 (три) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским  тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Димитрија Туцовића, испред зграде - предвиђа се постављање киоска, типа "Тип 1", намењен 

терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају напитака, у складу са 
сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године . 
 

ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Димитрија Туцовића, испред Прве основне школе "Краљ Петар други" - предвиђа се постављање 
киоска на кат. парцели 8260, КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност 
постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана 
аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 4: Улица Доситејева, испред Прве основне школе "Краљ Петар други" - предвиђа се постављање киоска на 
кат. парцели 8260, КО Ужице, типа "Тип 2", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 3 (три) 
расхладна уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским тачкама (1- 4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 5: Раскрсница Ул. Д. Туцовића и Доситејеве - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 8260, типа "Тип 
1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају напитака, у 
складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
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ЛОКАЦИЈА Л 6: Раскрсница Ул. Д. Туцовића и Доситејеве - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 8260, КО Ужице, 
типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) расхладног уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (5-8).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 7: Улица Љубе Стојановића, на раскрсници насупрот Дома здравља - предвиђа се постављање киоска на кат. 
парцели 5071, КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) 
расхладна уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским тачкама (1-4).  
Рок закупа локације је 3 (три) године 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица Димитрија Туцовића, Мали трг - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 9145/1, КО Ужице, 
типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године 
 

ЛОКАЦИЈА Л 9: Улица Димитрија Туцовића, испред Зелене пијаце - предвиђено је постављање киоска на кат. парцели 8983, 
КО Ужице, типа Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана  аналитичко-геодетским  тачкама (5-8). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 10: Улица Димитрија Туцовића, Мали трг - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 9145/1, КО Ужице, 
типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 11: Улица Димитрија Туцовића, испред пословнице Лутрије Србије - предвиђа се постављање киоска типа 
"Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) расхладног уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-5).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 12: Улица Обилићева, испред Поште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 12083, КО Ужице, типа 
"Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 13: Улица Димитрија Туцовића, испред Зелене пијаце - предвиђено је постављање киоска на кат. парцели 
8983, КО Ужице, типа Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна 
уређаја за продају напитака, у складу са сгласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко-геодетским 
тачкама (2-6). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 14: Улица Димитрија Туцовића, Стефановића пролаз - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 9206/2, 
КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15: Улица Димитрија Туцовића, Стефановића пролаз - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 9206/2, 
КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (5-8).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године 
 

ЛОКАЦИЈА Л 16: Улица Омладинска, поред Јавне гараже - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 12082/1/2, КО 
Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) расхладног уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-5).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 17: Улица Димитрија Туцовића, испред Зелене пијаце - предвиђено је постављање киоска на кат. парцели 

8983, КО Ужице, типа Тип 1'', намењеног терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна 
уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко-геодетским 
тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 18: Улица Михаила Пупина, поред аутобуске станице - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 8496/5, 

КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) расхладног 
уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским 
тачкама (1-5).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 19: Плато у оквиру Зелене пијаце - предвиђено је постављање низа киоска на кат. парцели 8983, КО Ужице, са 
обе стране на платоу, у оквиру Зелене пијаце, према графичком прилогу. Групација киоска намењена је терцијарним делатностима 
(услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних органа. Tип киоска је ''Тип 1''. 
Рок коришћења локације је 3 (три) година или до привођења локације планираној намени. 
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К И О С Ц И 
и 

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПРОДАЈУ НАПИТАКА 
КРЧАГОВО 

 
 ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Милоша Обреновића, на раскрсници испред солитера - предвиђа се постављање киоска на кат. 
парцели 10650, КО Ужице,типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) 
расхладна уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Милоша Обреновића, испред Поште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели  10650, КО 
Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Милоша Обреновића, испред болнице - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 12075/1, КО 
Ужице, типа "Тип 2", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 3 (три) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа.  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 4: Улица Милоша Обреновића, аутобуско стајалиште, поред прод. С. Гудурић - предвиђа се постављање 
киоска на кат. парцели 12075/1, КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност 
постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана 
аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три)  године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 5: Улица Ужичких Хероја, насупрот ОШ ''Слободан Секулић'' - предвиђа се постављање киоска на кат. 

парцели 10686, КО Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) 
расхладног уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа.   
Рок коришћења локације је 3 (три) године.  

 
ЛОКАЦИЈА Л 6: Улица Милоша Обреновића, испред  Поште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 10650, КО 

Ужице, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (5-8).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 7: Улица Милоша Обреновића, пијац - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 10650, КО Ужице, типа 
"Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица Милоша Обреновића, пијац - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 10650, КО Ужице, типа 
"Тип 2", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 3 (три) расхладна уређаја за продају 
напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (5-8).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године 
 

К И О С Ц И 
и 

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПРОДАЈУ НАПИТАКА 
СЕВОЈНО 

 
ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/2, 

КО Севојно, типа ''Тип 2'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 3 (три) расхладна уређаја 
за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-
4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска кат. парцели 3936/2, КО 
Севојно, типа "Тип 2", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 3 (три) расхладна уређаја за 
продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (5-8).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/4, 
КО Севојно, типа ''Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја 
за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-
4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 4: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/4, 
КО Севојно, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја 
за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-
4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
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ЛОКАЦИЈА Л 5: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/4, 
КО Севојно, типа ''Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно- трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја 
за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-
4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 6: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/4, 
КО Севојно, типа ''Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја 
за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-
4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 7: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/4, 
КО Севојно, типа ''Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 2 (два) расхладна уређаја 
за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-
4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 3936/4, 
КО Севојно, типа ''Тип 1'', намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) расхладног 
уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским 
тачкама (1-5). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

ЛОКАЦИЈА Л 9: Улица Александра Вучковића, бр. 1-5, самачки хотел - предвиђа се постављање киоска на кат. парцели 
3936/4, КО Севојно, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) 
расхладног уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским тачкама (1-5). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 10: Улица Александра Вучковића, поред стамбене зграде бр. 11 - предвиђа се постављање киоска на кат. 
парцели 4009/1, КО Севојно, типа "Тип 1", намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања једног (1) 
расхладног уређаја за продају напитака, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским тачкама (1-5). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
 

ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД 
УЖИЦЕ 

 
ЛОКАЦИЈА Л 1: Плажа, испред хотела "Турист" - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 

сунцобраном. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 2: Плажа испред хотела "Турист" - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Д. Туцовића, испред ПОШ "Краљ Петар други" - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 4: Улица Д. Туцовића, на Тргу, поред травњака - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа 
са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 5: Улица Д. Туцовића, испред пословнице Лутрије Србије - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 6: Улица Д. Туцовића, у близини банке "Intesa" - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа 
са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 7: Улица Димитрија Туцовића, испред СЗУР ''Цветић баш'' – предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа, у оквиру мера  1.3 м х 0.8 м.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица Д. Туцовића, испред  продавнице спортске опреме - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л9: Улица Д. Туцовића, испред "Ерсте" банке - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 10: Улица Југ Богданова, бр. 12 - 14 - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 11: Улица Д. Туцовића, испред РК "БЕОГРАД" - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа 
са сунцобраном. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 12: Улица Д. Туцовића, испред РК "БЕОГРАД" - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа 
са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 13: Улица, Д. Туцовића, Стефановића пролаз - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 14: Улица Д. Туцовића, Ускоковићев пролаз - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 15: Трг Светог Саве - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.   
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ЛОКАЦИЈА Л 16: Улица Д. Туцовића, преко пута Народног музеја - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 17: Улица Димитрија Туцовића, Трг партизана, испред СУР ''Зицер'' – предвиђено је постављање фрижидера 
за продају сладоледа из сопственог асортимана, у оквиру мера 1.90 м х 1.00 м.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 18: Улица Југ Богданова 1, испред продавнице ''Слатка кућа'' – предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа у оквиру мера  1.3 м х 0.8 м.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 19: Велики парк,  у близини Хале спортова - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 20: Улица Димитрија Туцовића, бр. 133 – предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 21: Улица Краља Петра I, испред СТР ''Ј&Б'' – предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа у 
оквиру мера  1.3 м х 0.8 м 
 

ЛОКАЦИЈА Л 22: Улица Димитрија Туцовића, на Тргу, поред травњака - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном 
 

ЛОКАЦИЈА Л 23: Улица Димитрија Туцовића, Цветни трг - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном 
 

ЛОКАЦИЈА Л 24: Улица Краља Петра I, испред СПУР ''Стари град'' – предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа у оквиру мера 1.3 м х 0.8 м. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 25: Улица Трг Светог Саве - Мали парк и на Градској плажи – предвиђене су две локације, за постављање 
колица за продају сладоледа, у свему према графичком прилогу. Колица се постављају на Локацији 1 у периоду од 01.04.-20.06. и 01.09.-
01.10. у времену од 08.00-21.00 час, а на Локацији 2  у периоду 21.06.-31.08. у времену од 08.00-21.00 час. 
Ван предвиђеног времена, колица за продају сладоледа се морају уклонити.  
Рок коришћења локације је 01.04.-01.10., а површина локације је 3.00м2. 
 

 

ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД 
КРЧАГОВО 

 
ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица М. Обреновића, испред Поште - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 

сунцобраном.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Ужичких Хероја, насупрот ОШ "С. Секулић" - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
 
 

ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД 
СЕВОЈНО 

 
ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица А. Вучковића, поред Зелене пијаце - предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са 

сунцобраном.  
ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица А. Вучковића, испред продавнице "Сретен Гудурић" - предвиђено је постављање фрижидера за 

продају сладоледа са сунцобраном.  
 
 На наведеним локацијама могу се поставити киосци, столови, фрижидери за сладолед, расхладни уређаји за продају напитака, 
колица за кокице, семенке и чипс, тезге, позорница, телефонске говорнице, рекламни панои, огласне табле и остало. 
 Типови објеката: 

1. Киосци - Предвиђено је постављање киоска типа ''Тип 1'' и ''Тип 2''. 
2. Расхладни уређаји за продају напитака – димензија 80х80 цм. 

 3. Фрижидери за сладолед - максималних димензија 120x60 цм, уз могућност постављања сунцобрана. 
 4. Столови - до доношења градске Одлуке о урбаној опреми може се примењивати следећи мобилијар летњих башти : 
С т о л о в и - димензија столова може се кретати од је Ø 60 - 80 цм, са висином од 75 цм. Столице могу бити максималне висине 45 цм. 
Постављање двоседа и троседа није допуштено. Столови и столице могу бити израђени од метала, дрвета, бамбуса (пластика није 
допуштена) и обликовани као баштенски мобилијар.  
Столови се могу штитити сунцобранима у беж боји (боја "америкен" платна), на којима се дискретно може рекламирати само сопствена 
фирма. Није допуштено фиксирање сунцобрана за плочник. 
Н и ј е   д о п у ш т е н о: постављање подних застора и платформи, оштећење плочника, постављање ограда и жардињера.  
Жардињере се могу поставити искључиво у баштама непосредно поред Ул. Д. Туцовића и то у оквиру расположиве површине баште. 
Висина жардињера, заједно са зеленилом не сме бити већа од 80 цм. Жардињере могу бити израђене од дрвета, или метала, лаких, чистих и 
модерних форми. Употреба жардињера од бетона и камена није допуштена. 
 5. Колица за кокице, семенке и чипс - дозвољена је слободна форма у оквиру габарита максималних димензија 80/80/220 цм. 
Колица могу бити изведена од металних профила у комбинацији са одговарајућим лимом или стаклом, као и изливена од пластике, 
покривена лаком пластифицираном тендом. Код завршне обраде колица применити чисте боје (црвена, жута, зелена, плава).  
 6. Тезге - предвиђене су тезге типа " Дирекција "("Импол - Севал", Севојно). 
 7. Рекламни панои - Могу се постављати на локацијама датим овим Програмом, и то: као панои типа BILLBOARDS, 
CITYLIGHT, стандардних димензија (4,00 x 3,00м; 3,00 х 3,00м; 1,20 x 1,80м; 2,50 x 5,10м - димензије се најчешће прилагођавају захтевима 
и могућностима локације). Панои се постављају на армирано-бетонске темеље, у складу са статичким прорачуном. 

Могуће је постављање дигиталних билборда (пружају подршку за звук и репродукују дигиталне записе) на локацијама које су 
предвиђене овим Програмом. 
 По захтевима странака се предвиђа и могућност постављања покретних рекламних паноа, мањих димензија, испред објеката 
услужно-трговинске делатности, у складу са расположивим просторним могућностима, уз услов да не угрожавају несметано одвијање 
пешачког  саобраћаја. 
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 8. Огласне табле - предвиђене су као слободностојеће и зидне, на локацијама у складу са Програмом. 
 9. Тракасти платнени транспарент - предвиђен је само за оглашавање културних дешавања и у ту сврху се може поставити у 
простору Ул. Димитрија Туцовића, на потезу од зграде Градске управе до Трга партизана, на минималној висини од 5,00 м'. 
 10. Телефонске говорнице - Могу се поставити два типа телефонских говорница - слободностојећи тип ОS - 211 и говорнице које 
се постављају на зидове објеката, типа ОW - 201. 
 11. Остале локације - у свему према Програму. 

 
Време постављања монтажних објеката привременог карактера 

 
 Киосци се постављају на временски период од 3 године, рачунајући од дана добијања решења. 
 Колица за продају кокица и семенки постављају се на временски период од једне године, од дана добијања решења, а колица 
за продају чипса у периоду од 01.05.-30.09. 
 Постављање фрижидера за сладолед врши се у периоду од 01.04. до 01.10. текуће године. 
 Фрижидери за сладолед могу се на јавним површинама постављати искључиво у складу са овим Програмом. 
 Летње баште се постављају у временском периоду од 01.01. до 31.12.  

Летње сцене, одбојка на песку и дечији забавни парк са аутомобилчићима се постављају у временском периоду од 01.04. до 
31.10. текуће године.  
 Клизалишта се постављају у временском периоду од 01.11. текуће, до 31.03. наредне године. 
 Тезге за потребе продаје новогодишњег накита и честитки, могу се поставити у периоду од 15.12. текуће до 15.01. наредне 
године. 
 Продаја осмомартовских поклона може се обављати на тезгама постављеним у периоду од 28.02. до 10.03. текуће године. 
 Телефонске говорнице могу се поставити на временски период од 5 (пет) година, од дана добијања решења. 
 Рекламни панои - билборди могу се постављати у временском периоду од 5 година. 
 Огласне табле типа ''city light'' се могу поставити на временски период од 5 (пет) година. 

Огласне табле се могу поставити на временски период од 3 (три) године. 
 Обострано светлећи рекламни панои и рекламни панои на ''oмега'' оградама, могу се постављати у временском периоду од 3 
(три) године. 
  

Време коришћења осталих локација - у свему према Програму. 
 

Мали монтажни објекти који се налазе на локацијама које нису обухваћене овим Програмом, остају на тим локацијама до истека 
Уговора о закупу. 

 
Уколико буде потребно, локације које су предвиђене Програмом, због одржавања појединих манифестација на територији 

града, по налогу Града Ужица, морају се ослободити без обзира на закуп.  
 

 

С В Е С К А    2 
 

ЛЕТЊЕ  БАШТЕ 

ТЕЗГЕ 

ОСТАЛЕ  ЛОКАЦИЈЕ 
 

ЛЕТЊЕ  БАШТЕ 

УЖИЦЕ 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Димитрија Туцовића, бр. 125 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа 

"Револт", на површини 3,00м x 10,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Николе Пашића, бр. 30 - предвиђено је постављање столова на површини 3,20м x 1,90м, непосредно 

испред локала за продају брзе хране "Ласта". Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Николе Пашића, бр. 30 - предвиђено је постављање столова на површини 1,00м x 7,00м, непосредно 

испред кафеа у пролазу зграде. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 4: Улица Николе Пашића, бр. 46 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред кафеа "Зеко", на 

површини 3,50м x 3,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 5: Улица Марије М. Магазиновић, бр. 31 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "Модена", на 

површини од око 32м2. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 6: Улица Марије М. Магазиновић, бр. 31 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "Ројал", у оквиру 

мера 3,50м x 4,80м, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 7: Улица Омладинска, бр. 3 - Јавна гаража - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред кафеа 

"Тим" на површини 6,00м x 5,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица  Омладинска, преко пута Стадиона - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред 

ресторана "Ћира" на површини 13,80м x 3,80м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 9: Улица Дечанска, бр. 17 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "Сателит", на површини 6,00м x 

10,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 10: Улица Дечанска, бр. 19 - предвиђено је постављање столова испред СУР "Естиа", на површини 6,00м x 

9,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 11: Улица Дечанска, бр. 19 - предвиђено је постављање столова испред ресторана "Гранд", на површини 4,00м x 

3,50м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
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 ЛОКАЦИЈА Л 12: Улица Дечанска, бр. 21 - предвиђено је постављање столова испред ресторана "Два цвета", на површини 

6,50м x 6,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 13: Улица Дечанска, бр. 19 - предвиђено је постављање столова, на површини од око 27м2. Столови се 

постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 14: Улица Димитрија Туцовића, бр. 40 - у партеру стамбеног блока на улазу у Тржни центар "Дракстор", 

предвиђено је постављање столова са сунцобранима, на површини 3,00м x 5,20м + 5,60м x 5,20м. Столови се постављају у периоду 01.01.-

31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15: Улица Николе Пашића, бб, сквер Ракијска пијаца - предвиђено је постављање столова са сунцобранима 

испред ресторана "Конго", на површини од око 72м2. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 16: Улица Димитрија Туцовића 45 - предвиђено је постављање столова на површини: летња башта 1 – 12.00 м2, 

летња башта 2 – 23.00 м2, летња башта 3 – 35.00 м2. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 17: Улица Николе Пашића, бр. 18 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа 

"Бумеранг", на површини 2,00м x 2,00м + 5.00м x 2,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 18: Улица Димитрија Туцовића, бр. 41 - предвиђено је постављање столова испред кафеа, на површини 4,00м x 

3,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 19: Улица Наде Матић, бр. 18 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "Лазић", на површини од око 

37,0м2 , уз могућност постављања тенде. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 20: Улица Наде Матић, бр. 20 - предвиђено је постављање столова испред кафеа, на површини 3,30м x 1,20м. 

Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 21: Улица Димитрија Туцовића- предвиђено је постављање столова, испред пицерије  ''C' est la vie'', на 

површини у оквиру мера 2.00м x 1.00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 22: Улица Видовданска 42 - предвиђено је постављање столова испред СУР "Миле", на површини 3.00м x 1.80м. 

Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 23: Улица Николе Пашића, бр. 50 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа 

"Колосеум", на површини 9,00м x 5,50м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 24: Улица Николе Пашића, бр. 50 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа "Елита", 

на површини 6,00м x 5,50м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 25: Улица Николе Пашића, бр. 50 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред ресторана 

"Жен-Шен", на површини 6,00м x 5,50м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 26: Улица Вуколе Дабића, бр. 8 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "Тетреб", на површини 5,00м 

x 1,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 27: Улица Петра Ћеловића, бр. 33 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "October", на површини у 

оквиру мера 6,00м x 1,20м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 28: Улица Дечанска бб - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред УО ''Billiard Pub'', на 

површини у оквиру мера 1.50м x 1.20м + 3.30м х 1.20м + 2.00м х 1.20м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 29: Улица Димитрија Туцовића, бр. 43 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред УР 

"Либеро", на површини у оквиру мера 4,00м x 3,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 30: Улица Димитрија Туцовића, бр. 93 - предвиђено је постављање столова испред кафеа "Скандал", на 

површини у оквиру мера 7,20м x 3,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 31: Улица Николе Пашића 30 - предвиђено је постављање столова, испред брзе хране и пицерије "C’ est la vie", 

на површини у оквиру мера 1.00м х 2.00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 32: Улица Марије М. Магазиновић, бр. 3 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа 

"Вермер", на површини 6,00м x 1,80м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 33: Улица Петра Ћеловића, бр. 20 ( на "Базарy" ) - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, на 

површини у оквиру мера 7,50м x 3,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 34: Улица Петра Ћеловића 20 ( ка "Базарy" ) - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, на 

површини у оквиру мера 5,00м x 3,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 35: Улица Жичка, испред СУР "Балтазар"- предвиђено је постављање столова испред кафеа, на површини 

5,00м x 2,50м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 36: Улица Омладинска, бр. 3 (Јавна Гаража ) - предвиђено је постављање столова испред ресторана "Филком", 

на површини у оквиру мера 4,00м x 1,30м + 2,00м x 1,30м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 37: Трг - дефинисане су зоне у оквиру којих ће се постављати столови - летње баште са сунцобранима, на 

површини у оквиру назначених аналитичко-геодетских тачака (у свему према графичком прилогу). Услов за додељивање локације за 

постављање летњих башти је, да локал има санитарни чвор за посетиоце. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 38: Улица Димитрија Туцовића, бр. 42 ( Ускоковића пролаз) - предвиђено је постављање столова испред 

кафеа "Графит-пасаж", на површини 5,50м x 4,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
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ЛОКАЦИЈА Л 39:  Улица Видовданска 42 - предвиђено је постављање столова испред Caffe "64", на површини 3.70м x 1.80м. 

Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 40: Улица 1300 Каплара, бр. 4 - предвиђено је постављање столова испред Кафеа "Фокус", на површини 14.00 

м2. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 41: Улица Дечанска бр. 21 - предвиђено је постављање столова испред СУР "Каспер", на површини 1.50м x 

5.00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 42: Улица Норвешких Интернираца, бб - предвиђено је постављање столова испред СУР "Нона", у оквиру мера 

2,50м x 5,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 43: Улица Омладинска 50 - предвиђено је постављање столова испред СУР ''Бела лађа'', на површини 3,30м x 

2,00м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 44: Улица Сланушка, бр. 23 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа "Жижи", на 

површини у оквиру мера 5,80м x 1,70м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 45: Улица Петра Ћеловића (ка Базару), иза Кафеа - предвиђа се постављање столова на делу платоа БАЗАРА, у 

оквиру мера: 9,0м х 3,0 м. Постављање тенди и надстрешница није дозвољено. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 46: Улица Николе Пашића 37 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред кафеа "Ника", на 

површини од око 21 м2. 

Напомена: Због неравног терена потребно је поставити лаку конструкцију како би се извршило нивелисање простора који је 

предвиђен за постављање летње баште – столова, али тако да у сваком тренутку мора бити омогућен приступ шахтовима. Конструкција 

мора бити уклоњена ван периода предвиђеног за постављање столова, а постављање тенде није дозвољено. Столови се постављају у 

периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 47: Улица Страхињића Бана - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР ''Coffee dream'', 

на површини у оквиру мера 9.50м x 4.70м + 6.50м x 4.60м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 48: Улица Вуколе Дабића ( на "Базарy" ) - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР 

"Surprise", на површини у оквиру мера 6.50м х 3.50м + 4.00м х 3.50м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 49:  Улица Димитрија Туцовића - предвиђено је постављање избаченог пулта, испред СЗУР "Цветић баш", на 

површини у оквиру мера 1.90м х 0.80м. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 50:  Улица Дечанска - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР "Елкамино", на 

површини од 86.00 м2. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12. 

 
 

Т  Е  З  Г  Е 

УЖИЦЕ  И  СЕВОЈНО 
 
 У Ж И Ц Е 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 1: Мали трг - предвиђено је постављање 24 тезгe типа "Дирекција", за потребе продаје новогодишњих украса, 

осмомартовских поклона и цвећа, у току новогодишњих, божићних, верских и других празника. Време трајања закупа је од три до петнаест  

дана.  
 
 ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Д. Туцовића, бр. 62-64 - предвиђено је постављање  огласно - рекламног пулта. Локација се може 

издати по потреби у трајању од 1 (један) до 7 (седам) дана, у најављеним терминима. 

 

 С Е В О Ј Н О 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 1: На раскрсници улица Миливоја Марића и Александра Вучковића - предвиђено је постављање 3 тезгe типа 

"Биоктош", за потребе продаје цвећа, новогодишњих украса, осмомартовских поклона, у току новогодишњих, божићних, верских и других 

празника. Време трајања закупа је од три до петнаест дана.  

 

ОСТАЛЕ  ЛОКАЦИЈЕ 

УЖИЦЕ  

 

 ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Д. Туцовића, Трг партизана (према графичком прилогу), предвиђена је домицилна локација за 

постављање колица за продају кокица. Време коришћења локације је једна година, рачунајући од тренутка добијања решења. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Д. Туцовића, Трг партизана (према графичком прилогу), предвиђена је домицилна локација за 

постављање колица за продају кокица. Рок коришћења локације је једна година, рачунајући од тренутка добијања решења. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Д. Туцовића, Трг партизана (према графичком прилогу) - предвиђена је домицилна локација за 

постављање колица за продају кокица. Време закупа локације је једна година, рачунајући од тренутка добијања решења 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 4: Улица Д. Туцовића, Трг партизана (према графичком прилогу) - постављање монтажно-демонтажне сцене-

позорнице на површини око 500,00м2. Рок коришћења локације је од 01.04. - 31.10. текуће године, а по потреби и у другим најављеним 

терминима. Интервенције на плочнику Трга нису допуштене. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 5: Ул. Димитрија Туцовића 125 (у близини броја, између стубова) – предвиђен је простор за продају кукуруза, 

у оквиру мера 2.00м х 1.50 м, у свему према графичком прилогу. Рок коришћења локације је једна година, рачунајући од тренутка добијања 

решења.  
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ЛОКАЦИЈА Л 6: Ул. Димитрија Туцовића 133 (у близини броја, између стубова) – предвиђен је простор за продају кукуруза, 

у оквиру мера 2.00м х 1.50 м, у свему према графичком прилогу. Рок коришћења локације је једна година, рачунајући од тренутка добијања 

решења. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 7: Међај - постављање игралишта за одбојку на песку (према графичком прилогу). Габарит зоне у оквиру које се 

организује одбојка на песку је 24,10м х 14,20м. 

 Предвиђено време коришћења локације је од 01.04. до 31.10. текуће године. 

ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица краља Петра I, Плато испред Народне библиотеке - предвиђено је постављање монтажно-

демонтажне летње сцене - позорнице, на површини око 500,00м2 (у свему према графичком прилогу), намењене за одвијање културно-

уметничких програма. 

 Напомана: услов за активирање овог простора, је реконструкција постојећих зидова и плочника испред библиотеке и позоришта: 

код реконструкције зидова применити материјале заступљене на првобитној фасади; 

седишта морају бити покретна, без фиксирања за зидове, а после представе морају  бити уклоњена; 

зелене површине - морају бити редовно одржаване, у складу са годишњим програмом уређивања зелених површина; 

расвета мора бити монтажно-демонтажна прилагођена сценском програму, а одмах после представа демонтирана, како би простор био 

враћен у првобитно стање. 

 Време закупа локације је од 01. 04. - 31. 10. текуће године 
 

ЛОКАЦИЈА Л 9: Крчагово, Ул. Бањичка – на бетонираном платоу предвиђен је простор за поставку терена за мали фудбал са 

вештачком подлогом, у оквиру мера 22.00м х 45.00м. Рок закупа локације је 4 (четири) године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 10: Улица Ужичке војске, игралиште у Турици (према графичком прилогу) - предвиђена је локација за 

постављање циркуса, или забавног луна парка, на површини од око 2.418,00 м2. 

 Локација се може издати у трајању од 1 (једног) месеца, у периоду од 01.04. до 31.10. текуће године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 11: Крчагово, Ул. Бањичка, у кругу спортско-рекреативног центра, у оквиру "Радне зоне Крчагово" (према 

графичком прилогу) - предвиђен је простор за постављање "балон" спортске хале, у оквиру мера 22,20м х 56,80м, на површини од око 

1260,00м2. Простор је намењен за одвијање спортских догађаја. Препорука је да конструкција буде пнеуматска, без зиданих пратећих 

објеката. Прикључке на инфраструктурне мреже обезбеђује инвеститор.  

Време коришћења локације је максимално 4 (четири) године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 12: Улица Међај, градска плажа - предвиђена је локација за постављање колица за продају чипса. Време закупа 

локације је 01.05.-30.09. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 13: Улица Димитрија Туцовића, Мали трг – предвиђено је организовање изложби старих заната. Излагање се 

може извести на тезгама типа "Дирекција". Манифестација (излагање) се може одвијати 4 пута у току године, у трајању од 1 до 7 дана, 

према унапред донетом Програму.  
 
 ЛОКАЦИЈА Л 14: Улица Димитрија Туцовића, Цветни трг - на простору Цветног трга може се продавати цвеће, на 15 

продајних места, појединачне површине у оквиру мера 1,50м х 1,00м, у складу са графичким прилогом. На локацији није допуштено 

постављање тезги. Предвиђено је коришћење локације у периоду од 01.01. - 31.12. текуће године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15: Трг партизана - предвиђен је простор за постављање клизалишта у складу са сагласностима надлежних 

државних органа. На денивелисаном делу локације предвидети постављање помоћних садржаја (расхладне технике, билетарнице, топле 

гардеробе, издавање клизаљки и др.). За потребе топле гардеробе допуштено је постављање шатора, максималних димензија 5,00м х 5,00м, 

на северозападном делу локације. Прикључке на инфраструктурне мреже обезбеђује инвеститор. 

Није допуштено оштећење постојећег плочника и травњака Трга. Клизалиште се може оградити покретном, монтажно-демонтажном 

оградом, која не сме бити фиксирана за плочник. 

Локација има расположиву површину од 910,00м2. Време коришћења локације је од 01.11. текуће године, до 31.03. наредне године. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 16: Улица Д. Туцовића, на потезу стамбено - пословног комплекса "Бели двор" - у партеру, испред објеката 

могуће је организовање изложби старих заната, пчелињих производа, вина и ракије. Излагање се може извести на тезгама типа 

"Дирекција", на површини од око 520,00м2. Манифестација (излагање) се може одвијати 4 пута у току године, у трајању од 1 до 3 дана, 

према унапред донетом Програму.  

Оштећења плочника партера, жардињера и клупа нису допуштена. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 17: Међај, Ул. Михаила Пупина  и  Међај, простор од Моста краља Александара I, до Новог моста - 

предвиђен је за одвијање традиционалних народних вашара. У току месеца маја, текуће године предвиђено је организовање "Ђурђевског 

вашара", као и вашара "Петковица", који се традиционално одржава сваког 27. октобра, на дан Св. Петке. Одвијање вашара је предвиђено у 

току једног дана, у трајању од 07-19 часова. Роба намењена продаји излагаће се на тезгама типа "Биоктош", на простору у складу са 

графичким прилогом Програма. 

Површина локације: око 2900 м2. 

У току трајања вашара колски саобраћај на Новом мосту мора бити обустављен. Одвијање колског саобраћаја преко Моста краља 

Александара I, дуж Ул. Михаила Пупина, ка Железничкој станици и стамбеној групи "Међај" мора бити сведено само на нужне потребе 

(ватрогасне и интервенције хитне помоћи). 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 18: Мали трг, Ул. Димитрија Туцовића - предвиђено је одвијање манифестације "Ускршња радост" (изложба, 

подела јаја, плес), коју организује Ужички клуб пензионера "Клуб три", у току једног дана, за време Ускршњих празника, у трајању од 9,00 

- 13 часова.  
 
 ЛОКАЦИЈА Л 19: Мали парк - Предвиђено је је постављање монтажно-демонтажне летње сцене, на површини око 220.00м2 (у 

свему према графичком прилогу), намењене за одвијање културно-уметничких програма. Рок коришћења локације је од 01.04. до 31.10. 

текуће године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 20: Трг партизана - на доњем, асфалтираном делу Трга предвиђен, је простор за формирање забавног дечијег 

парка за вожњу дечијих аутомобилчића, у оквиру мера 21.5м х 8.00 м (172.00 м2), на простору дефинисаном аналитичко-геодетским 

тачкама (1-4). Вожња аутомобилчића може се одвијати радним даном од 17-21 h, а викендом од 9-21 h. Рок закупа локације је од 01.04. до 
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31.10. текуће године. У току одвијања ''Спорт феста'', Старта ауто релија и других ширих градских манифестација на Тргу, аутомобилчићи 

се морају уклонити са ове локације. 

 Закупац локације је дужан да се брине о безбедности пролазника и корисника аутомобилчића. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 21: Међај - предвиђено је коришћење постојећих пешачких комуникација за организовање забавног парка за 

вожњу дечијих аутомобилчића, на површинама од 390.00м2 и 310.00м2. Корисник локације је дужан да брине за безбедност деце и 

пролазника, од употрбе аутомобилчића, као и од упада у јаз и реку. 

Локација се може користити у временском периоду од 01.04. до 31.10. текуће године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 22: Трг партизана - на простору Трга предвиђене су једнодневне градске манифестације, као што су: 

маскенбали, аудиције, "Спорт фест", старт ауто релија и др. Потребан простор за ова дешавања биће ближе дефинисан за сваки 

појединачан захтев. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 23: Мали трг – Ул. Дечанска - на стубовима партера предвиђено је организовање отворене изложбене поставке, 

на постојећим паноима. Излагање ће се вршити према донетом годишњем програму излагања. Рок закупа локације је од 01.01. до 31.12. 

текуће године 
 

ЛОКАЦИЈА Л 24: Трг партизана - предвиђен је простор за продају књига, у складу са графичким прилогом. На локацији је 

предвиђено 22 пулта, смештена испод отвореног платненог шатора беж боје, димензија 2,50м х 2,50м. Није допуштено постављање 

рекламних шатора. На шаторима се дискретно може наћи само име дистрибутера (издавача) књига. Површина локације је око 467,00м2. 

 Локација се може издати у трајању од 15 (петнаест) дана, у периоду од 01.04. до 31.10. текуће године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 25: Ул. Димитрија Туцовића – на Малом тргу, непосредно испред локација за постављање тезги, и на доњем 

делу Трга партизана ка Ул. Д. Туцовића, предвиђене су површине (1, 2, 3, 4, 5) за продају новогодишњих јелки и бадњака, у оквиру мера 5 

х (2.10м х 4.00м). Локација се може закупити на период од 25.12. текуће, до 06.01. наредне године.  
 

ЛОКАЦИЈА Л 26: Улица Д. Туцовића, Трг партизана – на доњем делу Трга, ка улици Д. Туцовића, предвиђен је простор за 

дневна промотивна излагања, у оквиру мера 6.00м х 8.00м 
 

ЛОКАЦИЈА Л 27: Улица Михаила Пупина, преко пута железничке станице – на потезу између реке Ђетиње и улице, 

предвиђено је постављање ''Вагон ресторана'' уз могућност постављања столова са сунцобранима. Површина за постављање ''Вагон 

ресторана'' – 133.00 м2, а површина за постављање столова – летња башта 1 - 96.00 м2 и летња башта 2 - 61.00 м2.  

Напомена: Летња башта 2 се налази на парцели чије је корисник ЈВП ''Србијаводе''. 

Рок коришћења локације 3 (три) године, а по налогу Града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније без обзира 

на закуп. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 28: Улица Михаила Пупина, код старог железничког моста – предвиђено је постављање објекта за обављање 

угоститељске делатности уз могућност постављања летње баште - столова са сунцобранима. Површина за постављање објекта – 43.00 м2, а 

површина за постављање летње баште - столова - 22.00 м2  

Рок коришћења локације 3 (три) године, а по налогу Града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније без обзира 

на закуп. 
 

ЛОКАЦИЈА Л 29: Улица Међај, градска плажа – предвиђено је постављање објекта за обављање угоститељске делатности уз 

могућност постављања летње баште - столова са сунцобранима. Површина за постављање објекта – 37.00 м2, а површина за постављање 

летње баште - столова - 41.00 м2  

Рок коришћења локације 3 (три) године, а по налогу Града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније без обзира 

на закуп. 

 

На наведеним локацијама могу се поставити киосци, столови, фрижидери за сладолед, расхладни уређаји за продају напитака, 

колица за кокице, семенке и чипс, тезге, позорница, телефонске говорнице, рекламни панои, огласне табле и остало. 

 Типови објеката: 

3. Киосци - Предвиђено је постављање киоска типа ''Тип 1'' и ''Тип 2''. 

4. Расхладни уређаји за продају напитака – димензија 80х80 цм. 

 3. Фрижидери за сладолед - максималних димензија 120x60 цм, уз могућност постављања сунцобрана. 

 4. Столови - до доношења градске Одлуке о урбаној опреми може се примењивати следећи мобилијар летњих башти : 

С т о л о в и - димензија столова може се кретати од је Ø 60 - 80 цм, са висином од 75 цм. Столице могу бити максималне висине 45 цм. 

Постављање двоседа и троседа није допуштено. Столови и столице могу бити израђени од метала, дрвета, бамбуса (пластика није 

допуштена) и обликовани као баштенски мобилијар.  

Столови се могу штитити сунцобранима у беж боји (боја "америкен" платна), на којима се дискретно може рекламирати само сопствена 

фирма. Није допуштено фиксирање сунцобрана за плочник. 

Н и ј е   д о п у ш т е н о: постављање подних застора и платформи, оштећење плочника, постављање ограда и жардињера.  

Жардињере се могу поставити искључиво у баштама непосредно поред Ул. Д. Туцовића и то у оквиру расположиве површине баште. 

Висина жардињера, заједно са зеленилом не сме бити већа од 80 цм. Жардињере могу бити израђене од дрвета, или метала, лаких, чистих и 

модерних форми. Употреба жардињера од бетона и камена није допуштена. 

 5. Колица за кокице, семенке и чипс - дозвољена је слободна форма у оквиру габарита максималних димензија 80/80/220 цм. 

Колица могу бити изведена од металних профила у комбинацији са одговарајућим лимом или стаклом, као и изливена од пластике, 

покривена лаком пластифицираном тендом. Код завршне обраде колица применити чисте боје (црвена, жута, зелена, плава).  

 6. Тезге - предвиђене су тезге типа " Дирекција "("Импол - Севал", Севојно). 

 7. Рекламни панои - Могу се постављати на локацијама датим овим Програмом, и то: као панои типа BILLBOARDS, 

CITYLIGHT, стандардних димензија (4,00 x 3,00м; 3,00 х 3,00м; 1,20 x 1,80м; 2,50 x 5,10м - димензије се најчешће прилагођавају захтевима 

и могућностима локације). Панои се постављају на армирано-бетонске темеље, у складу са статичким прорачуном. 

Могуће је постављање дигиталних билборда (пружају подршку за звук и репродукују дигиталне записе) на локацијама које су 

предвиђене овим Програмом. 

 По захтевима странака се предвиђа и могућност постављања покретних рекламних паноа, мањих димензија, испред објеката 

услужно-трговинске делатности, у складу са расположивим просторним могућностима, уз услов да не угрожавају несметано одвијање 

пешачког  саобраћаја. 
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 8. Огласне табле - предвиђене су као слободностојеће и зидне, на локацијама у складу са Програмом. 

 9. Тракасти платнени транспарент - предвиђен је само за оглашавање културних дешавања и у ту сврху се може поставити у 

простору Ул. Димитрија Туцовића, на потезу од зграде Градске управе до Трга партизана, на минималној висини од 5,00 м'. 

 10. Телефонске говорнице - Могу се поставити два типа телефонских говорница - слободностојећи тип ОS - 211 и говорнице које 

се постављају на зидове објеката, типа ОW - 201. 

 11. Остале локације - у свему према Програму. 

 

Време постављања монтажних објеката привременог карактера 
 
 Киосци се постављају на временски период од 3 године, рачунајући од дана добијања решења. 

 Колица за продају кокица и семенки постављају се на временски период од једне године, од дана добијања решења, а колица 

за продају чипса у периоду од 01.05.-30.09. 

 Постављање фрижидера за сладолед врши се у периоду од 01.04. до 01.10. текуће године. 

 Фрижидери за сладолед могу се на јавним површинама постављати искључиво у складу са овим Програмом. 

 Летње баште се постављају у временском периоду од 01.01. до 31.12.  

Летње сцене, одбојка на песку и дечији забавни парк са аутомобилчићима се постављају у временском периоду од 01.04. до 

31.10. текуће године.  

 Клизалишта се постављају у временском периоду од 01.11. текуће, до 31.03. наредне године. 

 Тезге за потребе продаје новогодишњег накита и честитки, могу се поставити у периоду од 15.12. текуће до 15.01. наредне 

године. 

 Продаја осмомартовских поклона може се обављати на тезгама постављеним у периоду од 28.02. до 10.03. текуће године. 

 Телефонске говорнице могу се поставити на временски период од 5 (пет) година, од дана добијања решења. 

 Рекламни панои - билборди могу се постављати у временском периоду од 5 година. 

 Огласне табле типа ''city light'' се могу поставити на временски период од 5 (пет) година. 

Огласне табле се могу поставити на временски период од 3 (три) године. 

 Обострано светлећи рекламни панои и рекламни панои на ''oмега'' оградама, могу се постављати у временском периоду од 3 

(три) године. 

  

Време коришћења осталих локација - у свему према Програму. 

 

Мали монтажни објекти који се налазе на локацијама које нису обухваћене овим Програмом, остају на тим локацијама до истека 

Уговора о закупу. 

 

Уколико буде потребно, локације које су предвиђене Програмом, због одржавања појединих манифестација на територији 

града, по налогу Града Ужица, морају се ослободити без обзира на закуп.  

 
 

С В Е С К А    3 

 

РЕКЛАМНИ  ПАНОИ 

ТЕЛЕФОНСКЕ  ГОВОРНИЦЕ 

 
 

РЕКЛАМНИ ПАНОИ 

БИЛБОРДИ 

УЖИЦЕ 

 

 Овим Програмом утврђују се места и начин за привремено постављање рекламних паноа и "билборда". 

 НАПОМЕНА: локације су одређене уз стручно мишљење Органа МУП-а надлежног за безбедност саобраћаја. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 1: Мали парк, Улица Обилићева - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, 

са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном.  
 
 ЛОКАЦИЈА Л 2: Испред ПОШ "Краљ Петар II", раскрсница улица Д. Туцовића и Доситејеве - предвиђа се постављање 

рекламе димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 3: Ул. М. Пупина, аутобуска станица (са десне стране), непосредно на обали реке Ђетиње - предвиђа се 

постављање рекламе димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 4: Ул. М. Пупина, аутобуска станица (са леве стране), непосредно на обали реке Ђетиње - предвиђа се 

постављање слободностојеће рекламе димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 5: Улица Омладинска, испред Моста  краља Александра, у непосредној близини јавног сата - предвиђа се 

постављање  слободностојеће  рекламе, димензија 1,20м х 1,80м,са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 6: Улица Омладинска, Мали парк - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, 

са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 7: Улица Омладинска, на зеленој површини петље магистралног пута, на изласку из града ка Београду - 

предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким 

прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Улица Омладинска, на зеленој површини између државног пута 1Б, број 23 и бензинске пумпе - предвиђа 

се постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 27-1/15" 

 

 

682/12 

 ЛОКАЦИЈА Л 9: Улица Омладинска, испред Ватрогасног дома - на зеленој површини, предвиђа се постављање 

слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 10: Улица Д. Туцовића, на платоу испред стамбених зграда, преко пута Народног музеја - предвиђа се 

постављање слободностојеће рекламе, димензија 1,20м х 1,80м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 11: Улица Милоша Обреновића, преко пута споменика ''Ломача'' - предвиђа се постављање слободностојеће 

рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 12: Државни пут 1Б, број 23, на зеленој површини саобраћајне петље - предвиђа се постављање 

слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 13: Улица Омладинска, поред градског Стадиона - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 14: Улица Омладинска, поред градског Стадиона - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15: Улица Николе Пашића, на Ракијској пијаци - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 

4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 16: Улица Љубе Стојановића, у близини библиотеке - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија, 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 17: Испред хотела "Златибор", на Малом тргу - предвиђа се постављање слободностојећег рекламног паноа, 

димензија, 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 18: Државни пут 1Б, број 23, у Ади, на проширењу поред чесме "Бисер вода" - предвиђа се постављање 

слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 19: Државни пут 1Б, број 23, саобраћајна петља на уласку у град - на зеленој површини, предвиђа се 

постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 20: Државни пут 1Б, број 23, поред пешачке пасареле преко пута Хале спортова - предвиђа се постављање 

слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 21: Државни пут 1Б, број 23, поред пешачке пасареле преко пута Хале спортова - предвиђа се постављање 

слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 22: На раскрсници Улица Ужичке републике и Краља Петра I - предвиђа се постављање слободностојеће 

рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 23: Улица Радничког батаљона, поред бензинске пумпе - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 24: Улица Радничког батаљона, у близини фабрике воде - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 25: Улица Курлагина - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 1,20м х 1,80м, са 

бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

ЛОКАЦИЈА Л 26: Улица Милоша Обреновића, пре "Кожаре" - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 

4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 27: Раскрсница Ул. Д. Туцовића и  Ристе Тешића- предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 3,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 28: Раскрсница Ул. М. Обреновића и Ул. Норвешких интернираца - предвиђа се постављање слободностојеће 

рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 29: Раскрсница Ул. Омладинске и Николе Пашића - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 30: Улица Николе Пашића, преко пута Народног музеја - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 31: Улица Омладинска на објекту Јавне гараже - предвиђа се постављање слободностојеће, рекламе димензија 

4,00м х 3,00м, везана за фасаду јавне гараже, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 32: Улица Омладинска на објекту Јавне гараже - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 

4,00м х 3,00м, везана за фасаду јавне гараже, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 33: Улица Немањина, на Ракијској пијаци - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 1,20м 

х 1,80м, са бетонираном темељном стопом у складу са статичким прорачуном. 

 

ЛОКАЦИЈА Л 34: Улица Jуг Богданова, испред Републичког геодетског завода - предвиђа се постављање слободностојеће 

рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном.  
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ЛОКАЦИЈА Л 35: Улица Краља Петра I, Трг партизана - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе – ДИГИТАЛНИ 

БИЛБОРД (пружа подршку за звук и репродукује дигиталне записе), димензија 3,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу 

са статичким прорачуном.  

 

ЛОКАЦИЈА Л 36: Улица Краља Петра I, на платоу испред позоришта - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном.  

 
 

БИЛБОРДИ 

СЕВОЈНО 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Миливоја Марића - испред "самачког хотела" - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 1,20м х 1,80м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 2: Раскрсница Ул. А. Вучковића и В. Бугариновића - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, 

димензија 1,20м х 1,80м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 

  

ОБОСТРАНО СВЕТЛЕЋИ 

РЕКЛАМНИ ПАНОИ 

 

ЛОКАЦИЈА Л 1: Постављање обострано светлећих ракламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, потез од 

раскрснице Улица К. Лазара и Д. Туцовића (код ПОШ "Краљ Петар II") до раскрснице Ул. Омладинске и Обилићеве. Димензије паноа: 

0,60м х 0,95м - 15 локација (1 - 15) 
 

ЛОКАЦИЈА Л 2: Постављање обострано светлећих ракламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, потез од 

раскрснице Улица Омладинске и Обилићеве, до саобраћајне петље поред бензинске пумпе "Југопетрол". Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 

19 локација (1 - 19) 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 3, Л 4 и Л 5: Постављање обострано светлећих ракламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне 

расвете, на потезу од Стадиона, дуж магистралног пута МП 21 до "Металопрераде" у Крчагову. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м. - 30 

локација (1 - 30). 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 6 и Л 7:  Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, на 

потезу од Градске плаже, дуж Ул. Хероја Луна, до раскрснице Ул. Хероја Луна и Ул. Крчагово (локација ложионичког моста). Димензије 

паноа: 0,60м х 0,95м - 25 локација (1 - 25). 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, на 

потезу од градског Стадиона до Градске аутобуске станице. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 43 локација (1 - 43). 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 9 и Л 10: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, 

потез од раскрснице Ул. Д. Туцовића и М. Обреновића (на Доварју), до градске болнице у Крчагову. Димензије паноа : 0,60м х 0,95м - 19 

локација. (1 - 19) 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 11: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од Народног музеја, до споменика "Ломача". Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 12 локација (1 - 12). 
 

ЛОКАЦИЈА Л 12: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од зграде Градске управе, до Народног музеја. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 12 локација (1 - 12). 
 

ЛОКАЦИЈА Л 13: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од ПОШ ''Краљ Петар II", до зграде Градске управе. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 21 локација (1 - 21). 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 14: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од Алексића моста до ПОШ ''Краљ Петар II ". Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 5). 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15 и Л 16: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, 

дуж Ул. Ужичке републике, од Алексића моста, до почетка Улице Радничког батаљона. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 42). 
 

ЛОКАЦИЈА Л 17: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, од 

раскрснице Улица Радничког батаљона и Теразије, на потезу ка Бајиној башти. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 5). 
 

ЛОКАЦИЈА Л 18: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

државног пута 1Б број 23, од раскрснице са Улицом Ада, до АД ''Јединство'' у Севојну. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (лист 1: 1-37, лист 2: 

38-97, лист 3: 98-143). 
 

ЛОКАЦИЈА Л 19: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Улице Милоша Обреновића, од болнице до раскрснице са државним путем 1Б број 23. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1-56). 
 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 1: Постављање обострано светлећих ракламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, потез од 

раскрснице Улица К. Лазара и Д. Туцовића (код ПОШ "Краљ Петар II"), до раскрснице Улица Омладинске и Обилићеве. Димензије паноа: 

0,60м х 0,95м - 15 локација ( 1 - 15 ) 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 2: Постављање обострано светлећих ракламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, потез од 

раскрснице Улица Омладинске и Обилићеве, до саобраћајне петље поред бензинске пумпе ''Југопетрол''. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 

19 локација (1 - 19) 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

 ЛОКАЦИЈА Л 3, Л 4 и Л 5: Постављање обострано светлећих ракламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне 

расвете, на потезу од Стадиона, дуж магистралног пута МП 21, до "Металопрераде" у Крчагову. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м. - 30 

локација (1 - 30). 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 6 и Л 7: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, на 

потезу од Градске плаже, дуж Ул. Хероја Луна, до раскрснице Улица Хероја Луна и Крчагово (локација ложионичког моста). Димензије 

паноа: 0,60м х 0,95м - 25 локација (1 - 25) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, на 

потезу од градског Стадиона до Градске аутобуске станице. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 43 локација (1 - 43). 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 9 и Л 10: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, 

потез од раскрснице Ул. Д. Туцовића и М. Обреновића (на Доварју), до градске болнице у Крчагову. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 19 

локација. (1 - 19) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 11: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од Народног музеја, до споменика "Ломача". Димензије паноа: 0,60м х 0,95м - 12 локација (1 - 12) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 12: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од зграде Градске управе, до Народног музеја . Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 12) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 13: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од ПОШ ''Краљ Петар II", до зграде Градске управе. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 21) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 14: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Ул. Д. Туцовића, на потезу од Алексића моста до ПОШ ''Краљ Петар II". Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 5) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15 и Л 16: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, 

дуж Ул. Ужичке републике, од Алексића моста, до почетка Ул. Радничког батаљона. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 42) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 17: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, од 

раскрснице Ул. Радничког батаљона и Теразије, на потезу ка Бајиној Башти. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1 - 5) 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 

ЛОКАЦИЈА Л 18: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

државног пута 1Б број 23, од раскрснице са Улицом Ада, до АД ''Јединство'' у Севојну. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (лист 1: 1-37, лист 2: 

38-97, лист 3: 98-143). 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

ЛОКАЦИЈА Л 19: Постављање обострано светлећих рекламних паноа, правоугаоног облика, на стубовима јавне расвете, дуж 

Улице Милоша Обреновића, од болнице до раскрснице са државним путем 1Б број 23. Димензије паноа: 0,60м х 0,95м (1-56). 

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 27-1/15" 

 

 

682/15 

РЕКЛАМНИ ПАНОИ НА 

ПОСТОЈЕЋОЈ "ОМЕГА" ОГРАДИ 
 
  ЛОКАЦИЈА Л 1: Постављање рекламних паноа на постојећој "омега" огради, поред ПОШ "Краљ Петар II ". 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 2: Постављање рекламних паноа на постојећој "омега" огради, на Тргу Светог Саве - поред Малог парка. 
 
 Локације се издају у закуп на период од 3 (три) године. 
 
 

ТЕЛЕФОНСКЕ  ГОВОРНИЦЕ 
 
Локација Л 1: Улица Д. Туцовића - поред главног улаза на Зелену пијацу 
 
Локација Л 2: Трг Светог Саве - испред Музичке школе, према Ускоковића пролазу 
 
Локација Л 3: Зграда Градског биоскопа (Трг партизана) - поред главног улаза у зграду 
 
Локација Л 4: Угао Ул. Краља Петра I и М. М. Магазиновић – локација Народног позоришта 
 
Локација Л 5: Радишићев пролаз, поред РК "Београд" 
 
Локација Л 6: Угао Ул. Видовданске и М. М. Магазиновић 
 
Локација Л 7: Угао Ул. Д. Туцовића и Доситејеве  
 
Локација Л 8. Улица Ужичке Републике - на кривини у Коштици 
 
Локација Л 9. Улица Курлагина, говорница поред "војног" солитера 
 
Локација Л 10: Улица Међај, поред Новог моста на Ђетињи 
 
Локација Л 11: Улица Михаила Пупина - поред улаза на паркинг Железничке станице 
 
Локација Л 12: Улица Михаила Пупина - поред моста краља Александра (аутобуска станица) 
 
Локација Л 13: Велики парк - на локацији Хале спортова 
 
Локација Л 14: Улица Омладинска - поред Старог железничког моста 
 
Локација Л 15: Улица Омладинска - поред пумпе ''Југопетрол'' 
 
Локација Л 16: Улица Обилићева - зелена површина испред објекта ''Телекома'', на Слануши 
 
Локација Л 17: Угао Ул. Петра Ћеловића и Наде Матић 
 
Локација Л 18: Улица Михаила Пупина, испред робне пијаце "Међај" (2 говорнице). 

 Локације се издају на период од 5 (пет) година. 

На наведеним локацијама могу се поставити киосци, столови, фрижидери за сладолед, расхладни уређаји за продају напитака, 

колица за кокице, семенке и чипс, тезге, позорница, телефонске говорнице, рекламни панои, огласне табле и остало. 

 Типови објеката: 

5. Киосци - Предвиђено је постављање киоска типа ''Тип 1'' и ''Тип 2''. 

6. Расхладни уређаји за продају напитака – димензија 80х80 цм. 

 3. Фрижидери за сладолед - максималних димензија 120x60 цм, уз могућност постављања сунцобрана. 

 4. Столови - до доношења градске Одлуке о урбаној опреми може се примењивати следећи мобилијар летњих башти : 

С т о л о в и - димензија столова може се кретати од је Ø 60 - 80 цм, са висином од 75 цм. Столице могу бити максималне висине 45 цм. 

Постављање двоседа и троседа није допуштено. Столови и столице могу бити израђени од метала, дрвета, бамбуса (пластика није 

допуштена) и обликовани као баштенски мобилијар.  

Столови се могу штитити сунцобранима у беж боји (боја "америкен" платна), на којима се дискретно може рекламирати само сопствена 

фирма. Није допуштено фиксирање сунцобрана за плочник. 

Н и ј е   д о п у ш т е н о: постављање подних застора и платформи, оштећење плочника, постављање ограда и жардињера.  

Жардињере се могу поставити искључиво у баштама непосредно поред Ул. Д. Туцовића и то у оквиру расположиве површине баште. 

Висина жардињера, заједно са зеленилом не сме бити већа од 80 цм. Жардињере могу бити израђене од дрвета, или метала, лаких, чистих и 

модерних форми. Употреба жардињера од бетона и камена није допуштена. 

 5. Колица за кокице, семенке и чипс - дозвољена је слободна форма у оквиру габарита максималних димензија 80/80/220 цм. 

Колица могу бити изведена од металних профила у комбинацији са одговарајућим лимом или стаклом, као и изливена од пластике, 

покривена лаком пластифицираном тендом. Код завршне обраде колица применити чисте боје (црвена, жута, зелена, плава).  

 6. Тезге - предвиђене су тезге типа " Дирекција "("Импол - Севал", Севојно). 

 7. Рекламни панои - Могу се постављати на локацијама датим овим Програмом, и то: као панои типа BILLBOARDS, 

CITYLIGHT, стандардних димензија (4,00 x 3,00м; 3,00 х 3,00м; 1,20 x 1,80м; 2,50 x 5,10м - димензије се најчешће прилагођавају захтевима 

и могућностима локације). Панои се постављају на армирано-бетонске темеље, у складу са статичким прорачуном. 

Могуће је постављање дигиталних билборда (пружају подршку за звук и репродукују дигиталне записе) на локацијама које су 

предвиђене овим Програмом. 

 По захтевима странака се предвиђа и могућност постављања покретних рекламних паноа, мањих димензија, испред објеката 

услужно-трговинске делатности, у складу са расположивим просторним могућностима, уз услов да не угрожавају несметано одвијање 

пешачког  саобраћаја. 

 8. Огласне табле - предвиђене су као слободностојеће и зидне, на локацијама у складу са Програмом. 

 9. Тракасти платнени транспарент - предвиђен је само за оглашавање културних дешавања и у ту сврху се може поставити у 

простору Ул. Димитрија Туцовића, на потезу од зграде Градске управе до Трга партизана, на минималној висини од 5,00 м'. 

 10. Телефонске говорнице - Могу се поставити два типа телефонских говорница - слободностојећи тип ОS - 211 и говорнице које 

се постављају на зидове објеката, типа ОW - 201. 

 11. Остале локације - у свему према Програму. 
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Време постављања монтажних објеката привременог карактера 
 
 Киосци се постављају на временски период од 3 године, рачунајући од дана добијања решења. 

 Колица за продају кокица и семенки постављају се на временски период од једне године, од дана добијања решења, а колица 

за продају чипса у периоду од 01.05.-30.09. 

 Постављање фрижидера за сладолед врши се у периоду од 01.04. до 01.10. текуће године. 

 Фрижидери за сладолед могу се на јавним површинама постављати искључиво у складу са овим Програмом. 

 Летње баште се постављају у временском периоду од 01.01. до 31.12.  

Летње сцене, одбојка на песку и дечији забавни парк са аутомобилчићима се постављају у временском периоду од 01.04. до 

31.10. текуће године.  

 Клизалишта се постављају у временском периоду од 01.11. текуће, до 31.03. наредне године. 

 Тезге за потребе продаје новогодишњег накита и честитки, могу се поставити у периоду од 15.12. текуће до 15.01. наредне 

године. 

 Продаја осмомартовских поклона може се обављати на тезгама постављеним у периоду од 28.02. до 10.03. текуће године. 

 Телефонске говорнице могу се поставити на временски период од 5 (пет) година, од дана добијања решења. 

 Рекламни панои - билборди могу се постављати у временском периоду од 5 година. 

 Огласне табле типа ''city light'' се могу поставити на временски период од 5 (пет) година. 

Огласне табле се могу поставити на временски период од 3 (три) године. 

 Обострано светлећи рекламни панои и рекламни панои на ''oмега'' оградама, могу се постављати у временском периоду од 3 

(три) године. 
 

Време коришћења осталих локација - у свему према Програму. 

 

Мали монтажни објекти који се налазе на локацијама које нису обухваћене овим Програмом, остају на тим локацијама до истека 

Уговора о закупу. 
 

Уколико буде потребно, локације које су предвиђене Програмом, због одржавања појединих манифестација на територији 

града, по налогу Града Ужица, морају се ослободити без обзира на закуп.  

 

С В Е С К А    4 

 

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ 
 

ОГЛАСНЕ  ТАБЛЕ 

УЖИЦЕ 
 
Лист број 1 – локација Улица Међај (аутобуска и железничка станица) огласне табле од броја 1 - 8,  

  типови огласних табли ОТ1 - 7 ком.; ОТ2 - 1 ком 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 2 - локација Алексића мост, огласне табле од броја 9 - 17, 

  типови огласних табли ОТ1 - 7 ком.; ОТ4 – 2 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 3 - локација Мегдан, огласне табле од броја 18 - 25, 

  типови огласних табли ОТ1 - 6 ком.; ОТ2 - 2 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 4 – локација Улица Краља Петра I, огласне табле од броја 26 - 32 

  типови огласних табли ОТ1 - 4 ком.; ОТ5 - 3 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 5 - локација Улица М. М. Магазиновић - " С" солитер, огласна табла бр. 33  

  тип ОТ1 - 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 6 – локација Улица М. М. Магазиновић - Видовданска, огласне табле од бр. 34 – 37 тип ОТ1 - 4 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 7 - локација Улице Kосовска – Видовданска - Југ Богданова, огласне табле од броја 38- 40 

  тип ОТ1 - 3 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 8 - локација Улице Сланушка – Петра Ћеловића - Југ Богданова - Краља Петра I , огласне табле од броја 41 - 48 

  тип ОТ1 - 8 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 9 - локација Трг партизана – Градска управа, огласне табле од броја 49 – 80 (78', 78'', 79') 

  тип ОТ1 - 6 ком; тип ОТ2 - 6 ком.; тип ОТ3 - 5 ком.; тип ОТ4 - 2 ком;  

  тип ОТ6 – 8 ком.; тип ОТ7 – 6 ком.; ОТ8 – 1 ком. 
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Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 10 - локација Трг партизана, огласне табле од броја 80 - 88 

  тип ОТ1 – 1 ком.; ОТ5 – 8 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 11 - локација Трг Светог Саве, огласне табле од броја 89 - 98 

  тип ОТ1 – 9 ком.; ОТ2 – 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 12 – локација Улица Д. Туцовића (блок "Ц"), огласне табле од броја 99 – 118а 

  тип ОТ1 – 1 ком.; ОТ4 – 10 ком.; ОТ5 – 10 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 13 - локација Зелена пијаца, огласне табле од броја 119 - 127 

  тип ОТ1 – 6 ком; ОТ2 – 2 ком; ОТ3 – 2 ком; ОТ8 – 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 14 - локација Народни музеј – Улица Н. Пашића, огласне табле од броја 128 - 137 

  тип ОТ1 – 10 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 15 - локација Улица Н. Пашића - Ракијска пијаца, огласне табле од броја 138 - 146 

  тип ОТ1 – 9 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 

Лист број 16 - локација Ракијска пијаца - Царина, огласне табле од броја 147 - 152 

  тип ОТ1 – 6 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 

Лист број 17 - локација Ракијска пијаца - Слануша, огласне табле од броја 153 - 155 

  тип ОТ1 – 3 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 18 – локација Улица Омладинска (стари железнички мост), огласне табле од броја 156 - 158 

  тип ОТ1 – 3 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 19 - локација Улица Омладинска (преко пута пумпе ''Југопетрол''), огласне табле од броја 159 - 160 

  тип ОТ1 – 2 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 20 – локација Велики парк, огласне табле од броја 161 - 164 

  тип ОТ1 – 4 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 21 - локација Народни музеј - Доварје, огласне табле од броја 165 - 168 

  тип ОТ1 – 4 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 22 - локација Доварје - "Први Партизан", огласне табле од броја 169 - 175 

  тип ОТ1 - 7ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 23 - локација "Први Партизан"- болница, огласне табле од броја 176 - 182 

  тип ОТ1 – 5 ком; ОТ2 – 1 ком; ОТ8 – 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Лист број 24 – локација Плажа, огласне табле од броја 183 - 185 

  тип ОТ2– 2ком; ОТ8 – 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
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УКУПАН БРОЈ ОГЛАСНИХ ТАБЛИ ПО ТИПОВИМА: 

 

ОТ1 ОТ2 ОТ3 ОТ4 ОТ5 ОТ6 ОТ7 ОТ7 

116 13 7 14 21 8 6 4 

 

 

ОГЛАСНЕ  ТАБЛЕ 

СЕВОЈНО 

 

Локација Л 1 - У Улици Александра Вучковића, огласна табла број 1  

 тип ОТ1 - 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Локација Л 2 – Л 6 - У Улици Миливоја Марића, огласне табле од броја 2- 6  

тип ОТ1 - 1 ком; ОТ2 – 3 ком; ОТ8 – 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
Локација Л 7 - У Улици Хероја Дејовића, огласна табла број 7 

тип ОТ1 - 1 ком. 

Заузета површина: 3 м2. 

Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 

На наведеним локацијама могу се поставити киосци, столови, фрижидери за сладолед, расхладни уређаји за продају напитака, 

колица за кокице, семенке и чипс, тезге, позорница, телефонске говорнице, рекламни панои, огласне табле и остало. 

 Типови објеката: 

7. Киосци - Предвиђено је постављање киоска типа ''Тип 1'' и ''Тип 2''. 

8. Расхладни уређаји за продају напитака – димензија 80х80 цм. 

 3. Фрижидери за сладолед - максималних димензија 120x60 цм, уз могућност постављања сунцобрана. 

 4. Столови - до доношења градске Одлуке о урбаној опреми може се примењивати следећи мобилијар летњих башти : 

С т о л о в и - димензија столова може се кретати од је Ø 60 - 80 цм, са висином од 75 цм. Столице могу бити максималне висине 45 цм. 

Постављање двоседа и троседа није допуштено. Столови и столице могу бити израђени од метала, дрвета, бамбуса (пластика није 

допуштена) и обликовани као баштенски мобилијар.  

Столови се могу штитити сунцобранима у беж боји (боја "америкен" платна), на којима се дискретно може рекламирати само сопствена 

фирма. Није допуштено фиксирање сунцобрана за плочник. 

Н и ј е   д о п у ш т е н о: постављање подних застора и платформи, оштећење плочника, постављање ограда и жардињера.  

Жардињере се могу поставити искључиво у баштама непосредно поред Ул. Д. Туцовића и то у оквиру расположиве површине баште. 

Висина жардињера, заједно са зеленилом не сме бити већа од 80 цм. Жардињере могу бити израђене од дрвета, или метала, лаких, чистих и 

модерних форми. Употреба жардињера од бетона и камена није допуштена. 

 5. Колица за кокице, семенке и чипс - дозвољена је слободна форма у оквиру габарита максималних димензија 80/80/220 цм. 

Колица могу бити изведена од металних профила у комбинацији са одговарајућим лимом или стаклом, као и изливена од пластике, 

покривена лаком пластифицираном тендом. Код завршне обраде колица применити чисте боје (црвена, жута, зелена, плава).  

 6. Тезге - предвиђене су тезге типа " Дирекција "("Импол - Севал", Севојно). 

 7. Рекламни панои - Могу се постављати на локацијама датим овим Програмом, и то: као панои типа BILLBOARDS, 

CITYLIGHT, стандардних димензија (4,00 x 3,00м; 3,00 х 3,00м; 1,20 x 1,80м; 2,50 x 5,10м - димензије се најчешће прилагођавају захтевима 

и могућностима локације). Панои се постављају на армирано-бетонске темеље, у складу са статичким прорачуном. 

Могуће је постављање дигиталних билборда (пружају подршку за звук и репродукују дигиталне записе) на локацијама које су 

предвиђене овим Програмом. 

 По захтевима странака се предвиђа и могућност постављања покретних рекламних паноа, мањих димензија, испред објеката 

услужно-трговинске делатности, у складу са расположивим просторним могућностима, уз услов да не угрожавају несметано одвијање 

пешачког  саобраћаја. 

 8. Огласне табле - предвиђене су као слободностојеће и зидне, на локацијама у складу са Програмом. 

 9. Тракасти платнени транспарент - предвиђен је само за оглашавање културних дешавања и у ту сврху се може поставити у 

простору Ул. Димитрија Туцовића, на потезу од зграде Градске управе до Трга партизана, на минималној висини од 5,00 м'. 

 10. Телефонске говорнице - Могу се поставити два типа телефонских говорница - слободностојећи тип ОS - 211 и говорнице које 

се постављају на зидове објеката, типа ОW - 201. 

 11. Остале локације - у свему према Програму. 

 

Време постављања монтажних објеката привременог карактера 

 

 Киосци се постављају на временски период од 3 године, рачунајући од дана добијања решења. 

 Колица за продају кокица и семенки постављају се на временски период од једне године, од дана добијања решења, а колица 

за продају чипса у периоду од 01.05.-30.09. 

 Постављање фрижидера за сладолед врши се у периоду од 01.04. до 01.10. текуће године. 

 Фрижидери за сладолед могу се на јавним површинама постављати искључиво у складу са овим Програмом. 

 Летње баште се постављају у временском периоду од 01.01. до 31.12.  

Летње сцене, одбојка на песку и дечији забавни парк са аутомобилчићима се постављају у временском периоду од 01.04. до 

31.10. текуће године.  

 Клизалишта се постављају у временском периоду од 01.11. текуће, до 31.03. наредне године. 
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 Тезге за потребе продаје новогодишњег накита и честитки, могу се поставити у периоду од 15.12. текуће до 15.01. наредне 

године. 

 Продаја осмомартовских поклона може се обављати на тезгама постављеним у периоду од 28.02. до 10.03. текуће године. 

 Телефонске говорнице могу се поставити на временски период од 5 (пет) година, од дана добијања решења. 

 Рекламни панои - билборди могу се постављати у временском периоду од 5 година. 

 Огласне табле типа ''city light'' се могу поставити на временски период од 5 (пет) година. 

Огласне табле се могу поставити на временски период од 3 (три) године. 

 Обострано светлећи рекламни панои и рекламни панои на ''oмега'' оградама, могу се постављати у временском периоду од 3 

(три) године. 

  

Време коришћења осталих локација - у свему према Програму. 

 

Мали монтажни објекти који се налазе на локацијама које нису обухваћене овим Програмом, остају на тим локацијама до истека 

Уговора о закупу. 

 

Уколико буде потребно, локације које су предвиђене Програмом, због одржавања појединих манифестација на територији 

града, по налогу Града Ужица, морају се ослободити без обзира на закуп.  

 

 Даном  ступања  на  снагу  овог  Програма,  престаје  да  важи  Програм  постављања  привремених  објеката  на  јавним  

површинама  на  територији  града  Ужица,  (''Службени лист града Ужица'' број 7/10, 6/11, 5/12, 14/13). 
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 138/2. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС 

и 24/2011) и на основу члана 3 и члана 124, став 3. Одлуке о комуналном уређењу (''Службени лист града Ужица'', бр. 6-1/2008, 21/2008-др. 

Одлука, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/15), Градско веће града Ужица на седници одржаној 26.10.2015. године, 

доноси 

 

П Р О Г Р А М 

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА ДРУГЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА 
 

 Овим Програмом утврђују се места и начин постављања мањих монтажних  објеката привременог карактера на површинама друге 

намене на територији Града Ужица. 

Кат парцела 9146/1 

КО Ужице 

Улица Димитрија Туцовића 149, УТАД ''Слога'' 

 

OСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 

УЖИЦЕ 

ЛОКАЦИЈА Л 1: Улица Димитрија Туцовића, бр. 149 – предвиђено је постављање уређаја са сунцобраном за продају 

сладоледа, кукуруза, чоколадних коцкица, шећерне вуне или сличних производа, у оквиру мера 2.00 м х 2.00 м. 

 

ЛОКАЦИЈА Л 2: Улица Димитрија Туцовића, бр. 149 – предвиђено је постављање уређаја са сунцобраном за продају 

сладоледа, кукуруза, чоколадних коцкица, шећерне вуне или сличних производа, у оквиру мера 2.00 м х 2.00 м. 

 

 

ЛЕТЊЕ БАШТЕ 

УЖИЦЕ 

ЛОКАЦИЈА Л 3: Улица Димитрија Туцовића, бр. 149 – предвиђено је постављање столова са сунцобранима, у оквиру мера 

19.00 м х 6.00 м 

 

Типови објеката: 

 

1. Фрижидери и апарати за сладолед – максималних димензија 120х60 цм, уз могућност постављања сунцобрана. 

2. Апарат за чоколадне коцкице и шећерну вуну - максималних димензија 120х60 цм, уз могућност постављања сунцобрана. 

3. Уређај за продају кукуруза - максималних димензија 120х60 цм, уз могућност постављања сунцобрана 

4. Столови - до доношења градске Одлуке о урбаној опреми може се примењивати следећи мобилијар летњих башти : 

С т о л о в и - димензија столова може се кретати од је Ø 60 - 80 цм, са висином од 75 цм. Столице могу бити максималне висине 45 цм. 

Постављање двоседа и троседа није допуштено. Столови и столице могу бити израђени од метала, дрвета, бамбуса (пластика није 

допуштена) и обликовани као баштенски мобилијар.  
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Столови се могу штитити сунцобранима у беж боји (боја "америкен" платна), на којима се дискретно може рекламирати само сопствена 

фирма. 

Н и ј е   д о п у ш т е н о: постављање подних застора и платформи, постављање ограда и жардињера.  

Жардињере се могу поставити искључиво у баштама непосредно поред Ул. Д. Туцовића и то у оквиру расположиве површине баште. 

Висина жардињера, заједно са зеленилом не сме бити већа од 80 цм. Жардињере могу бити израђене од дрвета, или метала, лаких, чистих и 

модерних форми. Употреба жардињера од бетона и камена није допуштена. 
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