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7. На основу члана 15. Одлуке о организовању ЈКП "Биоктош" ("Сл. лист општине Ужице ", број 2/05) и члана 
77. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Градско веће града Ужица, на седници одржаној 11. 
фебруара 2011. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
 

Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга који је усвојио Управни одбор ЈКП "Бикотош", број 09-01/26-11 
од 27. јануара 2011. године. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број  06-8/11, 11. фебруар 2011.године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 

8. На основу Плана капиталних инвестиција број I-30-18/10 који је усвојен Одлуком Скупштине града, на 
седници одржаној 29.12.2010. године, Одлуке о буџету града Ужица за 2011. годину ("Службени лист града Ужица", број 
25/10) и члана 77. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Градско веће, на седници одржаној 
22. фебруара 2011. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊИ ГРАДСКОГ БАЗЕНА 

 
1. Приступа се изградњи градског затвореног базена са пратећим садржајима у Ужицу, у улици Немањиној, на 

катастарској парцели број 1735/5, уписане у поседовни лист број 77 КО Ужице, површине 0,65,04 ха, која је у јавној 
својини града Ужица, у складу са грађевинском дозволом издатом од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и 
имовинско-правне послове број VI-351-9/11-02 од 01.02.2011. године. 

Предрачунска вредност пројекта је 240.428.628,00 динара, што са ПДВ-ом износи укупно 283.705.781,00 динара. 
У предрачунску вредност пројекта није укључено партерно уређење. 

 
2. Изградња градског базена финасираће се у две буџетске године: 

− 2011. године  -75.000.000 динара, позиција 333- Програм комуналне изградње, Одлуке о  
   буџету  Града за 2011. годину, 

    -10.000.000 динара, позиција 332- Програм уређења грађевинског земљишта, 
    Одлуке о буџету Града за 2011. годину, 
    -5.000.000 динара, позиција 97- Удружена средства са средствима НИП-а,  
    Одлуке о буџету Града за 2011. годину и 
    -50.000.000 динара, из средстава Националног инвестиционог плана, раздео 
    Министарства омладине и спорта. 

 
− 2012. године -преостали део средстава финансираће се делом из буџета Града за 2012.  

   годину, делом из средстава Националног инвестиционог плана и других извора. 
 

3. Овлашћује се градоначелник града Ужица да, у сарадњи са градским управама града Ужица и ЈП "Дирекција за 
изградњу" Ужице, покрене поступак јавне набавке и избора најповољнијег понуђача за изградњу базена. 

 
4. Овлашћује се градоначелник града Ужица да потпише уговор са изабраним извођачем радова. 

 
5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број  66-3/11, 22. фебруар 2011.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Милован Петровић, с.р. 
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9. На основу члана 77. став 1. тачка 11. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), 
Градско веће, на седници одржаној 22. фебруара 2011. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА ОД СТРАНЕ ПОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА 

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником допуњује се члан 15. став 1. Правилника о условима и начину коришћења јавних 

паркиралишта од стране повлашћених корисника ("Сл. лист града Ужица", број 18/09) и гласи: 
"Паркинг карте за означавање возила инвалидног или оболелог лица и повлашћене паркинг карте издају се као 

налепнице у два примерка и морају бити залепљене са унутрашње стране предњег и задњег ветробранског стакла возила." 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број  347-64/11, 22. фебруар 2011.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Милован Петровић, с.р. 
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