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 24. На основу члана 27, 28 и 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 
20. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица 
(''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29. 03. 2010. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
''ВРЕЛА'' У КРЧАГОВУ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради Плана детаљне регулације  ''Врела'' у Крчагову  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
 Планом из члана 1. ове одлуке, разрадиће се подручје површине од око 9,85 ха, на делу  Крчагова, 
потез "Ада - Врела". 

 
 План обухвата простор унутар границе која полази од тромеђне тачке катастарских парцела број 
22158/2, 20691 и 22158/4, све КО Ужице, која се налази на десној обали реке Ђетиње, затим граница прелази 
на леву обалу реке до тромеђне тачке катастарских парцела број 22158/2, 22173/1 и 22173/2 све КО Ужице, 
даље наставља источном границом парцеле бр. 22173/2 КО Ужице до управног пресека са северном границом 
парцеле бр. 22173/4 КО Ужице, продужава до краја северне границе ове парцеле, пресеца парцелу бр. 22146/2 
КО Ужице до преломне тачке на источној граници парцеле бр. 22146/2 КО Ужице.  Граница плана наставља 
даље североисточном границом парцеле бр. 22146/2 КО Ужице дуж магистралног пута М5 Ужице – Пожега 
до преломне тачке наспрам источне границе парцеле бр. 22173/1 КО Ужице, прелази магистрални пут и 
наставља источном границом парцеле бр. 22173/1 КО Ужице до леве обале реке Ђетиње (парцела бр. 22158/5 
КО Ужице),  прелази управно на десну обалу реке, наставља десном обалом низводно до источне границе  
парцеле бр. 21185 КО Ужице, продужава источном, југоисточном и јужном границом парцела бр. 21185, 
21172/1, 21335/2, 21157/3, 21177/3, 21167/1, све КО Ужице, затим југозападним и западним границама парцела 
бр. 21168/2, 21169, 21167/2, 21170/1, 21170/3, 21170/2, 21196/1, 20693, 20692 и 22158/4, све КО Ужице, долази 
до почетне тачке. 

 
Члан 3. 

 
 Циљ израде Плана је стварање просторних услова и могућности за изградњу комплекса и објеката 
секундарних делатности (производно занатство, грађевинарство, складиштење, велепродајни центри...)  и 
других посебних целина и зона у којима ће бити дефинисане намене земљишта, трасе, коридори и појасеви 
саобраћајница, мреже и објекти инфраструктуре и техничка регулација водотокова. 
 Детаљна разрада простора истовремено подразумева ново саобраћајно решење, односно изградњу 
раскрснице са кружним током и аутобуским стајалиштима, због комфорнијег и безбеднијег одвијања 
саобраћаја и укључења и искључења са магистралног пута М5 на стационажи  км 554+623,00. 
 У овој раскрсници са кружним током би се магистрални пут М5 укрстио са постојећом улицом 
Милоша Обреновића, која је источни улазак у град.Такође би од раскрснице са кружним током полазила и 
будућа саобраћајница која мостом повезује насеље Врела преко реке Ђетиње са магистралним путем М5. 
 План  садржи нарочито: 
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1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. намену земљишта; 
4. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
 обележавање на геодетској подлози; 
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
6. трасе,коридоре и капацитете за саобраћајну,енргетску,комуналну и другу 
инфраструктуру; 
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;   
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ; 
10. графички део. 

 
Члан 4. 

 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 

 
Члан 5. 

 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица 
(у даљем тексту: носилац израде). 
Обрађивач Плана  је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи  
(''Сл.гласник РС'' број 72/09) у року од 2 ( два ) месеца од дана извршеног уступања израде Плана, а Нацрт 
Плана у року од 3 (три) месеца од дана извршене стручне контроле концепта Плана. 
Рок за израду Плана износи  8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 6. 

 
 Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом  
49. Закона о планирању и изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневним и локалним средствима јавног информисања.  
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном 
листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове,  носилац израде  
доставља Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 

 
Члан 7. 

 
 До усвајања Плана, а најкасније у року од 12 (дванаест)  месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, 
забрањује се  градња нових објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у простору) у границама Плана.  

 
Члан 8. 

 
 Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице.  
 

Члан 9. 
 

 План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику 
и по овери ће се један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви 
Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном 
облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, као надлежном органу за 
спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, као 
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органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити 
за потребе локалног информационог система планских докумената. 

 
Члан 10. 

 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 11. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350-24/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 25. На основу члана 27, 28 и 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09), члана 
20. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица 
(''Сл. лист града Ужица'' број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној  29. 03. 2010. године, 
доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ПЕТЉА  У ЗЛАКУСИ'' 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације  '' Петља у Злакуси''  (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
 

 Планом из члана 1. ове одлуке, разрадиће се подручје површине од око 13,5 ха, на локацији Злакуса у 
захвату дела магистралног пута М 5 Ужице - Пожега, железничке пруге Београд - Бар и реке Ђетиње. 
 Простор обухвата Плана детаљне регулације налази се унутар границе која полази од тромеђне тачке 
кат. парцела број 49, 50 и 1641/2, све КО Потпеће, иде на југ пресецајући магистрални пут М5 и железничку 
пругу управно на североисточну границу парцеле број 161 КО Потпеће, одакле наставља на исток до 
северозападне границе парцеле бр. 160/1 КО Потпеће, наставља северозападном и југозападном границом ове 
парцеле до северозападне границе парцеле бр. 158 КО Потпеће, продужава југозападним и јужним границама 
парцела број 158, 155/2, 153, 154/2, 144/3, 144/1, 144/2, 143/1, 143/2, све КО Потпеће, наставља кат.парц.број 
1998, 1782, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1988, 1760, 1759, 
1758, 1756 и 1997, све КО Злакуса (парцеле из комасације), долази до источне границе парцеле бр. 1997 КО 
Злакуса, затим наставља источном и северном границом ове парцеле до северне границе парцеле бр. 1691/1 
КО Злакуса, односно до јужне граница парцеле бр. 1658 – железничка пруга Београд – Бар, продужава јужном 
границом железничке пруге правцем Пожега – Ужице до преломне тачке на овој граници која се налази преко 
пута средине североисточне границе парцеле бр. 143/2 КО Потпеће, одакле наставља правцем североисток 
пресецајући железничку пругу и магистрални пут долази управно на североисточну границу парцеле бр. 
1641/2 КО Потпеће – десна ивица парцеле магистралног пута Пожега – Ужице, затим продужава овом 
границом до почетне тачке. 

Члан 3. 
 

 Циљ израде Плана је стварање просторних услова и могућности за изградњу  саобраћајног прикључка 
локалног пута на локацији Злакуса на државни пут првог реда М5 деоница 0102  Ужице - Пожега као и 



"SLU@BENI LIST" BROJ 7/10 
 

 

22 

дефинисање трасе, коридора и појаса саобраћајнице, мреже и објеката инфраструктуре уз уважавање 
просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења. 
План детаљне регулације дефинисаће површине захваћеног земљишног појаса формирањем саобраћајне 
мреже унутар територије плана и реконструисањем постојеће.  
  
 План  садржи нарочито: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја;  
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. намену земљишта; 
4. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
 обележавање на геодетској подлози; 
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енргетску, комуналну и другу 
 инфраструктуру; 
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;   
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ; 
10. графички део. 

Члан 4. 
 

 Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
 

Члан 5. 
 

 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Града Ужица 
(у даљем тексту: носилац израде). 
Обрађивач Плана, ЈП»Дирекција за изградњу»  је дужна да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о 
планирању и изградњи  (''Сл. гласник РС'', број 72/09) у року од 1 ( један ) месец од дана ступања на снагу ове 
одлуке, а Нацрт Плана у року од 3 (три) месеца од дана извршене стручне контроле концепта Плана. 
Рок за израду Плана износи  6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 6. 

 
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом  49. 
Закона о планирању и изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневним и локалним средствима јавног информисања.  
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном 
листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове,  носилац израде  
доставља Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 

 
Члан 7. 

 
           До усвајања Плана, а најкасније у року од 12 (дванаест)  месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, 
забрањује се  градња нових објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у простору) у границама Плана.  
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице.  
 

Члан 9. 
 

План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по 
овери ће се један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине 
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града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити 
Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, као надлежном органу за спровођење Плана, 
један примерак у дигиталном облику  доставити Републичком геодетском заводу, као органу надлежном за 
вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

 
Члан 10. 

 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350- 25/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 

 26. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07) 
и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 29.03.2010. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ 

ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

 1. У Одлуци о утврђивању просечне тржишне цене непокретности на територији града Ужица за 2009. 
годину ("Службени лист града Ужица" број 4/09), у ставу 1. уместо: "за 2009. годину" треба да стоји: "за 2010. 
годину". 
 
 2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 464-5/10, 29.03.2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 27. На  основу  члана  40. Статута  града  Ужица  («Сл. лист  града  Ужица»  број   11/08), Скупштина  
града  Ужица на  седници одржаној  29.03.2010.године, доноси 
 

 
О Д Л У К У 

О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
ОДБОРНИКА ГРАДСКЕ  СКУПШТИНЕ, ЧЛАНОВА  ГРАДСКОГ  ВЕЋА 

И УПРАВНИХ  И НАДЗОРНИХ ОДБОРА  ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 1. 
 

 У Одлуци  о  накнадама  и другим примањима  одборника  Градске  скупштине, чланова  Градског  
већа  и управних и надзорних одбора јавних предузећа («Сл.лист   града  Ужица»  број  2/09) у називу  Одлуке  
иза  речи «предузећа» додају  се  речи: «и установа». 
 

Члан 2. 
 

 У члану  1.  иза  речи: «предузећа»  додају  се  речи: «и установа» 
 

Члан 3. 
 

 У члану  7. став  1.  иза  речи: «предузећа»  додају  се  речи: «и установа»,  а у  ставу 2. иза  речи 
«предузећа» уместо  тачке  ставља  се  зарез, и  додају  речи: «односно установе». 

 
Члан 4. 

 
 Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања у «Службеном листу  града  Ужица». 

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА 
I број 121-35/10, 29.03.2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 28. На  основу  члана  60.  став  4. Статута  града  Ужица  («Сл.лист  града  Ужица»  број  11/08), 
Одлуке о прихватању  Етичког кодекса  понашања функционера  локалне  самоуправе  («Сл.лист  општине  
Ужице» број  15-1/06)  и члана  29. Етичког  кодекса  понашања  функционера  локалне  самоуправе  («Сл.лист 
града Ужица број  15-1/06), Скупштина  града  Ужица, на  седници одржаној  29.03.2010.године,  доноси 

 
О Д Л У К У 

О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ 
САВЕТА  ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ  ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

  
Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 

 Савет за праћење примене  Етичког кодекса,  као  стално  радно  тело  Скупштине (у даљем  тексту: 
«Савет»),  има  надлежности  и  састав  прописан  Статутом  града  Ужица. 

 
Члан 2. 

 
 Овом  Одлуком  ближе  се одређују  овлашћења  Савета,  обавезе  органа  Града,  јавних предузећа и 
установа  које  оснива  Град  и  њихових  функционера  у  вези  са применом и праћењем примене  Етичког  
кодекса  понашања функционера  локалне  самоуправе (у даљем тексту:  «Кодекс») у граду  Ужицу. 
 Савет се  образује  за период  трајања  мандата  сазива  Скупштине  града  која  га је образовала. 

 
Члан 3. 

 
 Савет  прати  примену   Кодекса  у  граду Ужицу, пружа објашњења и даје  мишљења у вези  са  
његовом  садржином  и  обавља  друге послове утврђене  овом Одлуком и другим прописима. 
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Члан 4. 
 

 Савет је  самосталан и независан  у  раду  и  нико  нема  право  да  утиче  на  његов  рад и поступање. 
 

Члан 5. 
 

 Рад  и одлуке  Савета  су   јавни  осим када  је другачије одређено овом Одлуком или актом Савета. 
 

Члан  6. 
 

 Средства за  рад  Савета обезбеђују  се  и посебно исказују у буџету  Града у  делу наменских  
средстава   за  функционисање   Скупштине  града. 
 За  рад  Савета  могу се  користити  и средства из наменских донација, чија природа  не  доводи  у 
питање  самосталност  Савета  у  раду. 
 Чланови  Савета  немају накнаду за  рад  у  Савету. 

 
Члан 7. 

 
 Актом  Савета  ближе  се уређује представљање  Савета,  тајност  докумената  насталих у раду  Савета 
и докумената  прикупљених у току рада  Савета, редовност  одржавања  седница Савета, вршења  
административних послова за  Савет  и  друга  питања  од  значаја за  рад  Савета. 
 

Члан 8. 
 

 Савет  подноси  Годишњи извештај о  свом  раду  Скупштини  града. 
 Председник  Савета  представља и образлаже Извештај на  седници Скупштине. 

  
 Састав  Савета 

Члан 9. 
 

 Савет  има председника  и  шест   чланова који се  бирају   из реда одборника и грађана. 
 Два  члана  Савета  бирају се из реда  одборника, а  пет  чланова  из  реда  грађана. 

 
Члан 10. 

 
 Председника  Савета бира  Скупштина  града  а  заменика  председника  бирају чланови Савета. 
 Председник  Савета  представља  Савет, заказује  седнице,  руководи  седницама, потписује  акта  
Савета  и  обавља  друге  послове  у складу са овом Одлуком и  другим прописима. 
 Заменик председника  врши  послове из надлежности  председника Савета у случају његове 
спречености. 
 Савет  има  секретара. 
 Послове  секретара  Савета   обавља  лице  запослено  у Градској управи. 

 
 Кворум за  рад  и  одлучивање 

Члан 11. 
 

 Савет  ради  и одлучује  на  седници којој присуствује  већина  од  укупног  броја  чланова  Савета. 
 Савет одлучује  већином  гласова   присутних чланова осим  ако овом Одлуком није  другачије 
прописано. 

 
 Избор чланова  Савета 

 
Члан 12. 

 
 За  члана  Савета  може  бити предложен одборник, односно  грађанин који има пребивалиште  на  
територији  града Ужица и  који ужива углед  и поштовање у својој  средини и који: 
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 1. не  обавља  ни  једну јавну функцију  утврђену Кодексом нити  функцију  на  нивоу  Републике која  
се  са  њом  може уподобити; 
  
 2. није осуђивано  за кривична  дела, привредне  преступе и прекршаје  који  га  чине  недостојним  
обављања  функције члана  Савета. 

 
Члан 13. 

 
 Поступак  предлагања  кандидата за чланове  Савета покреће  председник Скупштине, тако што 
упућује јавни позив  за предлагање кандидата из реда  грађана,  а  за предлагање из  реда  одборника  позив  се 
упућује  одборничким групама. У позиву  се одређују и рокови за  предлагање. 

 
Члан  14. 

 
 Уз предлог  кандидата за члана  Савета доставља  се и писана  изјава  кандидата  да прихвата 
кандидатуру. 

Члан  15. 
 

 Члан  Савета  се  разрешава  чланства  у Савету  уколико се  сазна  да је у моменту избора постојао или 
да је касније наступио неки од разлога због  којих на ту функцију не би могао да  буде предложен. 
 На  место разрешеног  члана Савета  бира  се нови на предлог овлашћеног  предлагача који је 
предложио разрешеног  члана. 

 
 Надлежности 

Члан  16. 
 

 Савет: 
 1) прати да ли се  функционери придржавају одредаба  Кодекса; 
 2) прикупља информације које  се  односе  на понашање функционера у вези са   Кодексом; 
 3) прати и анализира догађаје  и појаве од значаја за успешну примену Кодекса; 
 4) промовише  примену  Кодекса у Граду и шире; 
 5) предлаже и самостално спроводи  радње  које воде унапређењу  примене  Кодекса; 
 6) пружа савете и мишљења  функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и 
организацијама у вези са применом  Кодекса; 
 7) остварује сарадњу са  институцијама које  раде  у сродним делатностима; 
 8) води  регистар  лица  која  се сматрају функционерима  Града  у  смислу Кодекса (у даљем тексту: 
«функционери»); 
 9) обавља  друге  послове   одређене  овом Одлуком и другим прописима. 

 
Члан  17. 

 
 Када  у  свом  раду  утврди  да  у радњама  функционера   има  елемената  кривичног или другог  
кажњивог  дела, Савет је обавезан  да  надлежном  органу поднесе захтев, односно пријаву  за  покретање 
одговарајућег поступка. 
 Органи  Града, градске управе, Градско правобранилаштво, јавне  службе, установе, јавна предузећа  и  
друга  радна  тела  које  образују органи  Града, обавезни  су да  сарађују са  Саветом. 
 
 Регистар  функционера 

Члан  18. 
 

 Савет  води  регистар  функционера који садржи  податке: 
 1. о  функцијама у   Граду на које  се   Кодекс  примењује; 
 2. о  именима  и основним  личним  подацима функционера који  те  функције  врше, 
 3. о  другим функцијама  које  функционер  врши  и пословима  које обавља,  у  складу са прописима  
којима  се  регулише  спречавање  сукоба  интереса  при  вршењу јавних функција. 
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 4. о изјави  функционера о поштовању Кодекса , 
 5. о мишљењима које  је  функционер  тражио  и одговорима  које  је  од  Савета  добио, 
 6. битним подацима  који  се односе  на поштовање  Кодекса  од  стране  појединих функционера, 
(нпр. представке које се односе на понашање неког функционера, одлуке  Савета  по  тој представци, подаци о 
сарадњи функционера  са Саветом, мере  и санкције изречене према функционеру на основу другог  прописа, 
а у вези са  одредбама  Кодекса) 
 Поједини  делови регистра   који се односе на функционере воде се као поверљиви (нпр. Подаци о 
представкама против  понашања  функционера, које нису проверене, подаци о траженим  мишљењима и  
саветима). 
 Ближи садржај  регистра  утврђује  Савет. 
 

Члан 19. 
 

 Регистар  се  сачињава  на основу података које  Савет   добије  од  органа у којима  функционери  
врше  функцију, односно од органа који су их на  те  функције изабрали, поставили или  именовали као и од  
самих функционера. 
 Органи  из  става  1. овог  члана обавезни су да о  свакој промени података, који се уписују у Регистар, 
обавесте Савет у року од 15 дана. 

 
 

 Упознавање  функционера  са  Кодексом 
 

Члан  20. 
 

 По ступању  на  снагу ове  Одлуке  Савет  ће у року од  15  дана  доставити до  сада  именованим 
функционерима  текст  Кодекса  као и допис  који  саржи следећи  текст изјаве  функционера:  
 «Ја, ....................... (унети име и презиме,  адресу и функцију на коју је изабран, постављен или 
именован)  изјављујем  да  сам упознат  са обавезама  које  имам по основу  Етичког  кодекса  понашања  
функционера  локалне  самоуправе, који је  усвојила   Скупштине  општине  Ужице дана  05.04.2005.године  
(«Сл.лист  општине  Ужице»  број  15-1/06. 
 Обавезујем се  да  ћу  поступати  тако  да  у вршењу своје  функције и приватном животу не нарушим 
углед  функције коју вршим,  да  ћу  поштовати начела, забране и смернице   које  Кодекс  садржи .  
 Уколико  не  будем био сигуран да  ли је нека  радња коју  намеравам да  предузмем у складу са 
начелима и одредбама Кодекса, обратићу се  Савету за праћење примене  Кодекса ради савета и тумачења. 
 У ...................... (унети име  насељеног места, датум потписивања  и својеручни потпис) » 
 Савет ће у  року од  7  дана   од пријема обавештења о томе  да је изабран, постављен или именован 
нови функционер   упутити  функционеру текст  Кодекса  и текст  изјаве.  
Функционери  су  дужни да потписане изјаве    доставе  Савету у  року од  3  дана од  дана пријема. 

 
Члан  21. 

 
Савет  води  евиденцију о  потписаним  изјавама и објављује податке о  томе  ко  од  функционера  није  
потписао  изјаву. 

Члан 22. 
 

 Ради успешније примене  Кодекса,  Савет  самостално  или у  сарадњи са  другим организацијама и 
појединцима   организује  стручне  скупове  намењене  функционерима,  упознаје  их са  применом  појединих 
одредаба  Кодекса  и  расправе  на којима  се   функционерима  пружа  прилика  да изнесу своја  виђења 
примене Кодекса. 

 
Упознавање  грађана са  садржајем Кодекса 

 
Члан  23. 

 Информације о  раду  Савета,  садржају, тумачењима  и  примени Кодекса  објављују   се  на  интернет  
презентацији Града  и на  други  погодан начин. 
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Мишљења  Савета 
 

Члан 24. 
 

Савет  је обавезан  да у најкраћем року, не  дужем од  седам  дана, од  дана када  функционер  то  од  њега  
затражи, изда  мишљење функционеру о томе  да  ли  је нека  радња коју намерава  да  предузме у  складу са 
одредбама  Кодекса. Ради испуњења ове обавезе,  у  сложеним случајевима, Савет  може  ангажовати  стручна 
лица. 
Изнето мишљење  није препрека за касније утврђивање одговорности  функционера, који је поступио по 
мишљењу  Савета за кршење  одредаба Кодеска, уколико у моменту издавања мишљења Савету нису биле 
познате  све чињенице  од значаја. 
У мишљење се уноси опис ситуације, која је предмет  давања мишљења, опис чињеница  које су Савету биле 
познате при давању  мишљења, препорука Савета и напомена о могућности  да се у накнадном поступку 
оцењује  да ли је дошло  до кршења одредаба  Кодекса. 

 
Члан 25. 

 
Савет је обавезан да пружи помоћ   у вези са применом Кодекса  свим другим лицима која му се обрате, 
односно да их упути на изворе преко којих могу доћи до тих информација. 
 
Прикупљање  података  од  функционера 

 
Члан  26. 

 
 Савет може  од функционера  да затражи обавештења потребна за доношење закључка  о томе  да ли је 
функционер поштовао  одредбе Кодекса, а по потреби функционер  је обавезан  и да омогући Савету увид у 
документе у његовом поседу. Савет може  затражити  од функцонера и обавештења која су од значаја за оцену 
примене Кодекса, а не односе  се на сумњу у повреду Кодекса од  стране  функционера. 
 Савет оставља  функционеру рок, који не може  бити краћи  од  седам дана да  одговори на захтеве 
Савета из става 1. овог члана. 
 Савет може затражити  од функционера  и да  се непосредно пред  члановима Савета изјасни о 
појединим питањима. 
 Уколико функционер сматра   да  су  нека  од обавештења и документа из става 1. овог члана  такве 
природе д а би се увидом у њих неоправдано зашло у приватност функционера или трећих лица, односно да 
би се угрозила  безбедност и други оправдани интереси функционера и трећих лица, може  ускратити 
пружање  такве информације Савету, али је  дужан да о томе обавести Савет  у року који је имао за пружање  
обавештења и увид у документе. 
 Функционер је обавезан да наведе, и уколико  је то могуће, укратко образложи разлоге  због којих не 
жели да поступи по захтеву Савета. 
 Савет по службеној дужности, или по захтеву функционера  и трећих лица  води рачуна о томе  да  се 
неоправдано не наруши право на приватност  фунционера и трећих лица, када поступа  са  информацијама 
које добије од  функционера, као и када  поступа са информацијама које добије од  трећих лица. 

 
Члан 27. 

 
 Када  функционер  изричито или прећутно  одбије   да  сарађује са Саветом, Савет  о томе  обавештава 
орган надлежан за избор, постављење или именовање функцонера и јавност. 
 Када функционер ускрати  Савету неку од  тражених информација, позивајући се на неки од 
прописаних изузетака, Савет може  са  тим упознати орган надлежан за избор, постављење или именовање  
функционера и јавност, уколико су испуњени  следећи услови: 
 1. да  са нацртом свог саопштења  претходно упозна функционера 
 2. да пружи функционеру могућност да у року од  3  дана сачини  изјаву или коментар на саопштење, 
који не могу  бити дужи од  текста  саопштења, 
 3. да објави истовремено своје  саопштење и функционерову изјаву или  коментар,  уколико их  буде. 
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 Прикупљање података од органа  и организација 
 

Члан 28. 
 

 Савет  има право да од  органа у којима функционер  врши функцију и органа  који су надлежни  за 
избор,  постављење  или  именовање  функционера  добије  све  информације од значаја за  вршење  својих 
задатака. 
Савет има право да и од  других органа и организација прикупља податке потребне за вршење  својих 
послова. 
Уколико органи и организације изричито или прећутно одбију да пруже  Савету тражене  информације, Савет  
о тој чињеници обавештава јавност и  Скупштину града, а Скупштина  града  на захтев Савета предузима мере 
из своје надлежности  ради обезбеђивања потребних информација. 
 
Анализа  објављених података 

Члан 29. 
 

 Савет редовно прати  и  анализира  податке који су од  значаја  за оцену примене  Кодекса,  а  који су 
објављени у медијима или  су предмет  разматрања у органима  Града. 
 Уколико информације које су објављене или које су предмет  разматрања  нису  довољно прецизне 
или потпуне, Савет  врши додатне  провере  пре  него што те  податке  анализира. 
 Када  анализе пруже довољно података за покретање поступка пред  Саветом или неким другим 
органом, Савет  самостално покреће  поступак или иницијативу, односно, доставља другом органу сва 
потребна документа за покретање поступка или инцијативе пред тим органом. 
 
Представке и  иницијативе 

Члан  30. 
 

 Савет поступа по представкама или на сопствену иницијативу. 
 Представке и иницијативе  се могу односити на  било које  питање  из надлежности  Савета. 

 
Члан 31. 

 
 У смислу ове Одлуке, представке по  којима Савет поступа  могу бити  следеће: 

1. Јавне иницијативе 
2. Појединачне представке 
3. Анонимне представке 

 Јавне инцијативе  су оне кроз које  се Савету јавно обраћају групе грађана, институције и друге 
организације  тражећи  да Савет предузима одређене  радње у вези са општим питањима  или о појединачним 
случајевима. 
 Појединачне представке   су оне у којима  се  грађани и правна лица  непосредно обраћају Савету  у 
вези са питањима из његове  надлежности, али при том не обзнањују  садржај своје представке нити њене  
изводе. 
 Анонимне представке с у оне које су упућене Савету непотписане, у облику у којем се не може 
установити са сигурношћу ко је пошиљалац, као и представке  за  које  се утврди да нису сачињене  од  стране 
лица које је назначено као подносилац. 
 У зависности од  садржине и врсте представки одређује  се редослед и начин поступања  Савета по 
њима. 
 

Члан  32. 
 

Савет  се  стара  о томе  да  грађани  и правна лица, који би могли имати сазнања о примени Кодекса, 
буду упознати  са могућношћу  да  се  Савету непосредно  обрате, као и о томе  да  се грађани  и правна лица  
увере  да неће претрпети штетне последице, уколико се обрате  Савету. 

Савет по правилу представке прима поштом, факсом и електронском поштом. 
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Пошта  се  за  Савет  досатавља преко писарнице или преко  посебних кутија за пошту Савета које  се 
постављају   у градским управама   и  на    другим  местима,  према  посебној одлуци  Савета. 

Савет  ближе уређује питања у  вези са  изгледом и начином постављања и чувања кутија за пошту из  
става  3. овог члана. 

 
Члан 33. 

 
Савет  може изузетно, уколико постоје технички услови, примати и усмене представке. 
Усмене представке се примају на записник. 
Представке упућене  телефоном сматрају се усменим анонимним представкама. 

 
Члан 34. 

 
 По правилу, Савет  прво разматра  јавне иницијативе. 
 Савет  својим актом ближе уређује редослед  поступања по представкама. 
 
Разматрање представки 

 
Члан 35. 

 
Савет је обавезан да претходно размотри  све представке које  до  њега  стигну. 
Претходно разматрање обухвата  преглед пристиглих представки у погледу њихове   разумљивости  и 

надлежности Савета. 
Ако је представка неразумљива, Савет ће од подносиоца затражити додатна објашњења. 
Уколико подносилац представке не пружи додатна објашњења по захтеву Савета, Савет по таквој 

представци неће даље поступати. 
Представке које се односе на питања ван надлежности Савета, Савет прослеђује органима који су 

надлежни  да поступају у таквим случајевима, о чему обавештава подносиоца представке. 
Савет неће поступати на начин из става 5. овог члана уколико је подносилац представке  изричито 

навео да не жели да таква представка  буде достављена  другом органу. 
 

Члан  36. 
 

Након што утврди своју надлежност, Савет, у оквиру претходног  разматрања утврђује  да ли се 
представка односи на повреду одредаба  Кодекса  од стране неког  функционера или на неко друго питање. 

Након што утврди  на шта се представка односи, Савет одлучује о свом даљем поступку поводом 
представке. 

Савет  није  везан формалним захтевом из представке. 
 

Члан 37. 
 

Када је у фази претходног разматрања утврдио  да  се представка односи на наводну повреду одредаба  
Кодекса  од  стране неког функционера, Савет испитује наводе представке, прикупља  додатне податке  од 
подносиоца  представке, других организација и функционера (испитна фаза). 

 
Члан 38. 

 
У завршној фази поступка (фаза доношења одлуке), Савет доноси одлуку о томе  да ли је дошло до 

повреде Кодекса, која одредба Кодекса је повређена и предлаже мере  које би требало предузети. 
 

Члан 39. 
 

Савет је обавезан да о исходу разматрања представке обавести подносиоца представке. 
О исходу јавних иницијатива обавештава  се и јавност. 
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Члан  40. 
 

Савет је обавезан да по  анонимним представкама  врши испитивања, искључиво  када  њихови 
наводи, сами, или заједно са другим расположивим  чињеницама и доказима, пружају довољно  разлога за 
вођење даљег поступка. 

Савет може поступати   и по другим  анонимним  представкама. 
 

Члан 41. 
 

Савет може по сопственој иницијативи да спроведе  поступак за утврђивање  да ли је неки 
функционер прекршио одредбе Кодекса, при чему се сходно примењују одредбе о разматрању представке. 
 
Утврђивање чињеница о повреди Кодекса 

Члан 42. 
 

У оквиру испитне  фазе  разматрања представке или на иницијативу члана  Савета, када постоји сумња  
да је неки функционер повредио одредбу Кодекса,прво се утврђује  које  би радње  требало предузети да би  
се случај испитао (на пример: остваривање  увида у одређени документ, саслушање функционера и 
подносиоца  захтева) као и рокови за спровођење тих радњи. 
 

Члан 43. 
 

Након што су спроведене  радње   или је истекао рок из  члана  42. одржава  се  седница  Савета на 
којој  члан Савета, члан известилац (у даљем тексту: известилац) излаже  прикупљене  доказе, а чланови 
Савета  се изјашњавају о томе  да  ли  сматрају да је потребно спровести још неке  радње. 

На  седници из става  1. овог члана утврђују  се чињенице  о повреди Кодекса. 
 

Члан 44. 
 

Функционер, за кога се сумња  да је прекршио одредбу Кодекса, обавезно се позива на  део седнице  
Савета, на којој се  утврђује чињенично стање  о  том случају, ради  давања изјаве. 

 
Члан 45. 

 
Након што су спроведене  све радње  ради  утврђивања  чињеница  закључује  се испитни поступак. 

 
Члан  46. 

 
Одлука  Савета у предмету у којем се одлучује о томе  да ли је функционер повредио одредбе Кодекса  

састоји се од  три  дела: 
 

1. Одлука о чињеничном стању 
2. Одлука о постојању повреде  Кодекса 
3. Одлука о предлогу мера 

Члан 47. 
 

Након  закључивања испитног поступка, на истој или првој наредној седници Савета,  известилац  
излаже предлог утврђеног чињеничног стања. 

Чланови Савета могу дати предлоге за измену и допуну предлога из става 1. овог члана о којима се 
појединачно гласа. 

Након  гласања о предлозима из става  2. овог члана гласа  се о коначном тексту одлуке о чињеничном 
стању. 

Члан 48. 
 

Након доношења одлуке о чињеничном стању известилац предлаже одлуку о постојању повреде  
Кодекса. 
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Предлог одлуке из става  1. овог члана  садржи  име функционера о чијој наводној повреди Кодекса  
се доноси  одлука, одредбу Кодекса о чијој  повреди се одлучује и друге  податке. 

Члан Савета може  дати предлог одлуке који   се разликује од предлога одлуке из става  1. овог члана. 
Савет  се прво изјашњава о предлогу одлуке из става  1. овог члана, а затим и о сви другим предлозима 

одлука. 
Сви чланови Савета  су обавезни да  дају на записник кратко образложење  разлога  за своју одлуку о 

постојању повреде  Кодекса. 
 

Члан 49. 
 

Када  је Савет  донео одлуку о томе  да постоји повреда  Кодекса, приступа  се доношењу одлуке о 
предлогу мера. 

Чланови  Савета  износе и образлажу  редом своје предлоге мера, које затим председавајући ставља на  
гласање. 

Гласање се врши прво за најлакшу предложену меру. 
Усвојеном се  сматра мера за коју је гласао највећи број чланова Савета, који је уједно већи од 

половине присутних чланова  Савета. 
Уколико ни за једну предложену меру  није гласало више од половине  присутних чланова Савета, 

гласање  се  понавља. 
Члан 50. 

 
Након што сви чланови, који су их претходно припремили изложе  садржај својих  предлога одлука у 

погледу чињеничног стања, правне квалификације или предлога мера, секретар  Савета је  дужан да укаже на 
то које правне недостатке поједини предлози одлука имају. Предлози  одлука се могу изменити на самој 
седници, пре  стављања  на гласање. 

Након  завршетка  саме  седнице, а најкасније  3  дана  по њеном окончању, сачињава  се писмени 
отправак одлуке Савета, који потписује председник. 
 

Члан  51. 
 

Уколико се испитује кршење  Кодекса од  стране неког члана Савета, или уколико постоје разлози за 
изузеће неког члана Савета у  конкретном случају, такав члан се изузима  из рада и одлучивања  за  седницу 
или део седнице на којој постоје разлози за  његово  изузеће. 

Члан  Савета  из става  1. овог члана обавезан је  да претходно упозна остале чланове  са  свим 
околностима из става 1 овог члана. 

Након што члан Савета код којег постоје разлози за  изузеће  поступи на  начин из става  2. овог члана, 
остали чланови могу једногласно да одлуче о томе  да  се такав  члан не изузме из рада и одлучивања  за  
седницу или део седнице из става 1. 

 
Мере  за случај кршења  одредаба  Кодекса и њихово спровођење 

 
Члан 52. 

 
У зависности од околности случаја и тежине  прекршаја и његових последица, Савет може изрећи 

следеће мере  према функционерима: 
1. Нејавна опомена 
2. Јавно објављивање одлуке о утврђеној повреди 
3.Јавно објављивање одлуке о утврђеној повреди Кодекса  са  препоруком за  разрешење, опозив или 

оставку функционера, односно препоруком за примену других мера према функционеру. 
 

Члан 53. 
 

Нејавна опомена  се  даје писмено и садржи  обавезно упутство о томе шта  би  функционер   требало  
да уради и у ком року, како би повреду Кодекса отклонио, као и на који начин о свом поступању треба  да 
обавести  Савет. 
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Након што истекне  рок, а функционер не поступи по упутству Савета или не  достави Савету 
обавештење о томе  да је по упутству поступио, на следећој седници Савета се одређује нова, тежа мера. 

 
Члан 54. 

 
Јавно објављивање одлуке се  врши у  «Службеном листу  града Ужица» и доставља  се функционеру 

и медијима који делују у граду. 
Члан 55. 

 
У зависности од начина  доласка  на функцију према функционеру се може изрећи  препорука за 

разрешење, препорука  да  да  оставку или нека  друга, њима подобна мера, у зависности од начина доласка на  
функцију. 

 
Члан 56. 

 
Када правна лица и органи не  сарађују са  Саветом или на  други начин крше  одредбе  Кодекса, Савет 

може  сачинити службено саопштење  које  се прослеђује  том правном лицу или органу, медијима   који 
делују у граду  и органу надлежном за надзор над радом тог правног лица или органа. 
 
Прелазна  и завршна  одредба 

Члан 57. 
 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана по  објављивању у «Службеном  листу града  Ужица». 
 

ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  УЖИЦА 
I број  119-36/09, 29.03.2010.год. 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
 

 29.  На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/2009) и 
члана  41. Статута  града  Ужица ("Сл.  лист  Града  Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 29. 03. 2010. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

I 
 За екстерну ревизију завршног рачуна Буџета града Ужица за 2009. годину изабраће се, у складу са 
законом, ревизор који испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

II 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД  УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 401-83/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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 30. На основу чланова 8. и 9. Закона о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09) и 
члана 41. Статута града Ужице ("Службени лист града Ужица" број 11/08), по прибављеном мишљењу 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије број 20-00-146/2009-04 од 
05.03.2010. године, Скупштина града Ужице на седници одржаној 29.03. 2010. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

 О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

 
1. Овом Одлуком одређују се матична подручја за вођење матичних књига на територији града Ужице и 
седишта матичних подручја. 

 
2. Матична подручја и седишта су: 
 

1) Матично подручје Ужице за насељена места Ужице и Крчагово. 
 Седиште матичног подручја је у  Ужицу. 
 
2) Матично подручје Буар за насељена места: Буар и Дубоко. 
 Седиште матичног подручја је у Буару. 
 
3) Матично подручје Севојно за насељено место Севојно. 
 Седиште матичног подручја је  у Севојну. 
 
4) Матично подручје Стапари за насељена места: Стапари и Волујац. 
 Седиште матичног подручја је  у Стапарима. 
 
5) Матично подручје Љубање за насељена места: Љубање и Збојштица. 
 Седиште матичног подручја је  у Љубањама. 
 
6) Матично подручје Качер за насељена места: Качер и Дријетањ. 
 Седиште матичног подручја је  у Качеру. 
 
7) Матично подручје Кремна за насељена места: Кремна, Витаси, Радуша и Стрмац. 
 Седиште матичног подручја је  у Кремнима. 
 
8) Матично подручје Биоска за насељена места: Биоска, Кесеровина, Врутци и Пеар. 
 Седиште матичног подручја је  у Биоски. 
 
9) Матично подручје Мокра Гора за насељена места: Мокра Гора, Котроман, Кршање и Пањак. 
 Седиште матичног подручја је  у Мокрој Гори. 
 
10) Матично подручје Каран за насељена места: Каран, Трнава и Лелићи. 
 Седиште матичног подручја је  у Карану. 
11) Матично подручје Луново Село за насељена места: Бјелотић, Добродо, Каменица и Пониковица. 
 Седиште матичног подручја је у Луновом Селу. 
 
12) Матично подручје Рибашевина за насељена места: Рибашевина, Губин До и Гостиница. 
 Седиште матичног подручја је у Рибашевини. 
 
13) Матично подручје Крвавци за насељена места: Крвавци, Горјани, Злакуса, Поточање и Потпеће. 
 Седиште матичног подручја је у Крвавцима. 
 
14) Матично подручје Равни за насељена места: Равни,  Никојевићи и Скржути. 
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 Седиште матичног подручја је у Равнима. 
 
15) Матично подручје Дрежник за насељено место Дрежник. 
 Седиште матичног подручја је у Дрежнику. 

 
3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о матичним подручјима општине Титово Ужице 
("Службени лист општине Титово Ужице" број 7/80 и 5/91). 

 
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 20-2/09, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

 31. Скупштина града Ужица, на основу члана 45. став 3. Закона о друштвеној бризи о деци 
("Службени гласник РС" број 49/92, 23/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03 и 
101/05), члана 1. Уредбе о критеријумима за утврђивање мреже установа за децу ("Службени гласник РС" број 
75/92) и на основу члана 41. став 1, тачка 7. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), 
на седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ДЕЧИЈИХ ОДМАРАЛИШТА ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се мрежа дечијих одмаралишта града Ужица, која у складу са законом испуњавају 
услове за обављање делатности организовања одмора и рекреације деце. 

 
Члан 2. 

 
Установа Дечије одмаралиште "Златибор" Ужице обавља делатност организовања одмора и рекреације за 
децу до 15 година старости. 
У оквиру основне делатности установа обезбеђује боравак, исхрану, васпитно-образовни рад, здравствену 
заштиту, спортско-рекреативне и друге садржаје за децу. 
 

Члан 3. 
 

Објекти у којима се реализује делатност установе су: 
− Дечије одмаралиште "Голија" Златибор, Република Србија, 
− Омладински хотел "Ужице" Бечићи, Република Црна Гора. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 022-8/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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 32. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 29.03.2010. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

СТАТУТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Статута Историјског архива Ужице, број 01-55 од 29. јануара 
2010. године. 

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 022-3/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 33. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених 
у образовању ("Сл. лист општине Ужице" број 11/05) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града 
Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
1. Зоран Филиповић, дипл. економиста из Ужица, именује се за директора Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању. 
 
2. Мандат директора траје четири године. 
 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 119-5/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

34. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС" број 25/00, 25/02 и 107/05), члана 18. Одлуке о организовању Јавног предузећа "Дирекција за 
изградњу" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 41. Статута  града Ужица ("Сл. лист града 
Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" УЖИЦЕ 

 
 I Радомир Јовановић, разрешава се дужности члана Управног одбора ЈП "Дирекција за изградњу", као 
представник оснивача. 
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 II Александар Рафаиловић, именује се за члана Управног одбора ЈП "Дирекција за изградњу", као 
представник оснивача. 
 
 III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 119-1/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
 35. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС" број 25/00, 25/02 и 107/05), члана 20. Одлуке о организовању Јавног предузећа "Дирекција 
за изградњу" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 41. Статута  града Ужица ("Сл. лист града 
Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" УЖИЦЕ 

 
 I Ивана Плакаловић, разрешава се дужности члана Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу", као 
представник оснивача. 

 
 II Радомир Јовановић, именује се за члана Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу", као 
представник оснивача. 

 
 III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 119-1/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 36. На основу члана 18. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС" број 25/00, 25/02 и 107/05), члана 20. Одлуке о организовању Јавно комуналног предузећа 
"Нискоградња" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист 
града Ужица" број 2/06), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "НИСКОГРАДЊА" УЖИЦЕ 

 
 I Мирослав Делић, разрешава се дужности члана Управног одбора ЈКП "Нискоградња", као 
представник запослених. 
 
 II Љубиша Станковић, именује се за члана Управног одбора ЈКП "Нискоградња", као представник 
запослених. 
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 III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 023-2/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 37. На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
62/03, 64/03, - испр.58/04, 62/04 - испр.101/05-др.закон, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона и 83/05-
испр.др.закона) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У УЖИЦУ 
 
1. Утврђује се престанак дужности члана Школског одбора Уметничке школе: 

− Бранки Јевтић, као представнику града и 
− Славку Добрићу, као представнику родитеља. 

 
2. Светлана Миловановић, именује се за члана Школског одбора Уметничке школе, као представник града. 
 
3. Милена Радомировић, именује се за члана Школског одбора Уметничке школе, као представник родитеља. 
 
4. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 611-1/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 38. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 29.03.2010. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 
1. Јелена Савић, разрешава се дужности члана Школског одбора Ужичке гимназије, као представник 
Скупштине града. 
 
2. Милош Милојевић, именује се за члана Школског одбора Ужичке гимназије, као представник Скупштине 
града. 
 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД  УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 611-3/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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 39. На  основу  члана  146. Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл. гласник РС" бр. 72/09),  члана  62. 
Одлуке  о  грађевинском  земљишту ("Сл.  лист  општине  Ужице бр. 6/03), Програма  уређења грађевинског  
земљишта  за 2010. годину, (Скупштина  града Ужица  на  седници  одржаној  23. 12. 2010. године)  и члана  
41. Статута  града  Ужица ("Сл.  лист  града  Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 29. 03. 2010. 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 , фрижидери за безалкохолна пића, летње  баште, 
телефонске говорнице  и  остале  локације)  и  објеката  мале  привреде,  од  лаког  грађевинског  материјала,  
на  територији  Града  Ужице. 
 Програм  се  састоји  од  4  основне  свеске,  које  садрже  попис  локација  и  графичке  прилоге  и  то: 
 
 Свеска  1 : КИОСЦИ, ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА, ФРИЖИДЕРИ  ЗА  
   СЛАДОЛЕД, ОБЈЕКТИ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ 
 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,  фрижидери  за безалкохолна  пића,  колица  са  
апаратом  за  кокице,  столови  и  сунцобрани  летњих  башта).  Овим  Програмом  обухваћени су  рекламни и 
огласни  панои,  као   и  телефонске  говорнице. 
 Објекти  мале  привреде,  предвиђени  овим  Програмом,  морају бити  од  лаког  грађевинског  
материјала,  намењени  терцијарним  делатностима  (услужно - трговинска),  у  складу  са  сагласностима  
надлежних  органа. 
 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: 
 

С В Е С К А    1 
 

КИОСЦИ, ФРИЖИДЕРИ  ЗА  БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА, 
ФРИЖИДЕРИ  ЗА  СЛАДОЛЕД 
ОБЈЕКТИ  МАЛЕ  ПРИВРЕДЕ 

 
 

К И О С Ц И 
И 

ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 
 

УЖИЦЕ 
 
ЛОКАЦИЈА Л 1 :  Плажа, поред Плавог моста - предвиђа се постављање киоска на кат.парцели 1160/2, КО 
Ужице, типа "Севал МО 3/1" црвене боје, намењен терцијарним делатностима (услужно - трговинске), уз 
могућност постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, у складу са 
сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама 1-9.  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
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ЛОКАЦИЈА Л 2 :  Улица Димитрија Туцовића, испред зграде - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 581/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), 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 633/1, КО Ужице. типа "Београдски киоск". Објекат је од 
сивог елоксираног алуминијума, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност 
постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 Димитрија Туцовића, испред Прве основне школе  
"Краљ Петар други" - предвиђа се постављање киоска на кат.парцели 633/1, КО Ужице, типа "Севал МО 
3/4", црвене боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), 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 648/3, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), 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 :  Раскрсница Ул. Д. Туцовића и Доситејеве - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 648/1, КО Ужице, типа "Имград", црвене боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-
трговинске), 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 Друге пролетерске, бр. 21 - предвиђа се постављање киоска на кат.парцели 435/2, 
КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, намењен терцијарним 
делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, 
димензија 0.80/0.80м, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана 
аналитичко - геодетским тачкама (1-6).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 8 :  Улица Марије Маге Магазиновић, бр. 11 - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 1140, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 Марије Маге Магазиновић, иза "С" солитера - предвиђа се постављање киоска 
на кат.парцели 350, КО Ужице, типа "Севал МО - 2", беле боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-
трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 10 :  Улица Димитрија Туцовића, Мали трг - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 677/3, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
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безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 на кат.парцели 683, КО Ужице типа "Севал МО - 2 ", беле боје, намењен терцијарним 
делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, 
димензија 0.80/0.80м, 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 
783/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 :  Радишићев пролаз, поред продавнице "Хит" - предвиђа се постављање киоска на  
кат.парцели 793, КО Ужице, типа "Роломатик "(Бајина Башта), од сивог елоксираног алуминијума, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3(три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 14 :  Улица Димитрија Туцовића, Стефановића пролаз - предвиђа се постављање киоска 
на кат.парцели 863/2, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 863/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 1026/1, КО Ужице, типа "Севал МО - 2", беле боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-
трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 Михаила Пупина, "Плато" поред старог жел. моста - предвиђа се постављање 
киоска на кат.парцели 1030/5, КО Ужице, типа "Севал МО 3/5", црвене боје, са летњом баштом димензија 
9.00м х 1,50м, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), 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 1035, КО Ужице, типа "Севал МО 3/1", црвене боје, намењен терцијарним делатностима 
(услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, димензија 
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0.80/0.80м, 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 
1000, 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 ''Севалов'' пијачни киоск. 
Рок коришћења локације је 5 (пет) година или до привођења локације планираној намени. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 20 :  Улица Николе Пашића, поред Зелене пијаце - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели  1000, КО Ужице, типа "Севал МО - 1/3", беле боје, намењен терцијарним делатностима 
(услужно-трговинске) - (продаја свећа), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је 
дефинисана аналитичко - геодетским  тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 21 :  Улица  Николе Пашића, поред  Саобраћајне  школе - предвиђа се постављање киоска 
на кат.парцели 908/1, КО Ужице, типа "Севал МО 3/4",  црвене боје, намењен терцијарним делатностима 
(услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана 
аналитичко - геодетским  тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 22 :  Улица Немањина, испред Медицинске школе - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели  2435, КО Ужице, типа "Севал МО 3/2", црвене боје, намењен терцијарним делатностима 
(услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана 
аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 23 :  Улица Димитрија Туцовића, испред Зелене пијаце - предвиђено је постављање киоска 
на кат.парцели 1158, КО Ужице, типа ''Београдски киоск''. Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењеног терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних 
органа. Локација је дефинисана аналитичко-геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 24 :  Улица Димитрија Туцовића, испред Зелене пијаце - предвиђено је постављање киоска 
на кат.парцели 1000, КО Ужице, типа ''Београдски киоск''. Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењеног терцијарним  делатностима (услужно-трговинске), у складу са сгласностима надлежних државних 
органа. Локација је дефинисана аналитичко-геодетским тачкама (2-6). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 25 :  Улица Димитрија Туцовића, испред Зелене пијаце - предвиђено је постављање киоска 
на кат. парцели 1000, КО Ужице, типа ''Београдски киоск''. Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењеног терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних 
органа. Локација је дефинисана  аналитичко-геодетским  тачкама (5-8). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 26 :  Улица Љубе Стојановића, на раскрсници насупрот Дома здравља - предвиђа се 
постављање киоска на кат.парцели 863/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог 
елоксираног алуминијума, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са 
сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-5).  
Рок закупа локације је 3 (три) године 

 
ЛОКАЦИЈА Л 27 :  Улица  Међај бб, градска плажа - предвиђа се постављање киоска на кат.парцели 
2171/1, КО Ужице, типа "Севал МО 3/4",  црвене боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-
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трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - 
геодетским  тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године 

 
 

К И О С Ц И  
И 

ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 
 

КРЧАГОВО 
 

ЛОКАЦИЈА Л1 : Улица Милоша Обреновића, на раскрсници испред солитера - предвиђа се постављање 
киоска на кат.парцели 1764/1, КО Ужице,типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног 
алуминијума, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања 
фрижидера за продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, у складу са сагласностима надлежних 
државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л2 :  Улица Милоша Обреновића, испред  Поште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели  1764/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација 
је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л3 :  Улица Милоша Обреновића, испред болнице - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2695, КО Ужице, типа "Севал МО 3/5" или ''Севал МО 3/2'', црвене боје, намењен терцијарним 
делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је 
дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4) 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л4 :  Улица Милоша Обреновића, аутобуско стајалиште, поред прод. С. Гудурић - предвиђа 
се постављање киоска на кат.парцели 2423/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је од сивог 
елоксираног алуминијума, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност 
постављања фрижидера за продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, у складу са сагласностима 
надлежних државних органа. Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4).  
Рок коришћења локације је 3 (три)  године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л5 :  Улица Пекарска, испред фирме "Копаоник" - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели  2438/2, КО Ужице, типа "Севал МО 3/4", црвене боје, намењен терцијарним делатностима 
(услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је дефинисана 
аналитичко - геодетским тачкама  (1-4). Рок коришћења локације је 3 (три ) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л6 :  Улица Милоша Обреновића, Пијаца Крчагово - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 1764/1, КО Ужице, од алуминијума, типа ''Севал МО 3/3'', црвене боје, намењен терцијарним 
делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је 
дефинисана аналитичко-геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л7 :  Улица Милоша Обреновића, Пијаца Крчагово - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 1764/1, КО Ужице, од алуминијума, типа ''Севал МО 3/4'', црвене боје, намењен терцијарним 
делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. Локација је 
дефинисана аналитичко-геодетским тачкама (5-8). 
Рок коришћења локације је 3 (три ) године. 
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ЛОКАЦИЈА Л8 :  Улица Милоша Обреновића, испред  Поште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 1764/1, КО Ужице, типа "Београдски киоск". Објекат је  од сивог елоксираног алуминијума, 
намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају 
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 
ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 

 
СЕВОЈНО 

 
ЛОКАЦИЈА Л1 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/1, КО Севојно, од  алуминијумског лима, типа ''Севал МО 3/4'', црвене боје,  намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л2 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска 
кат.парцели 2131/1, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа "Севал МО 3/4", црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (5-8).  
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л3 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/8, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа ''Севал МО 3/3'', црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л4 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/8, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа "Севал МО 3/3", црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л5 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/8, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа ''Севал МО 3/3'', црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно- трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л6 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/8, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа ''Севал МО 3/3, црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-4). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л7 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/8, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа ''Севал МО 3/3'', црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), 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 Л8 :  Улица Миливоја Марића, аутобуско стајалиште - предвиђа се постављање киоска на 
кат.парцели 2031/8, КО Севојно, од алуминијумског лима,типа ''Севал МО 3/1'', црвене боје, намењен 
терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-5). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л9 :  Улица Александра Вучковића, бр. 1-5, самачки хотел - предвиђа се постављање киоска 
на кат.парцели 2031/9, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа, "Севал МО-2", беле, црвене или смеђе 
боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за 
продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, у складу са сагласностима надлежних државних органа. 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1-5). 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 

 
ЛОКАЦИЈА Л10 :  Улица Александра Вучковића, поред стамбене зграде бр. 11 - предвиђа се постављање 
киоска на кат.парцели 2015/1, КО Севојно, од алуминијумског лима, типа "Севал МО-2", беле, црвене или 
смеђе боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера 
за продају безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, 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 Л1 :  Плажа, испред хотела "Турист" - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном. 

 
ЛОКАЦИЈА Л2 :  Плажа испред хотела "Турист" - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л3 :  Улица Д. Туцовића, испред ОШ "Краљ Петар Други" - предвиђено је постављање 
фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л4 :  Улица Д. Туцовића, на Тргу, поред травњака - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л5 :  Улица, Д. Туцовића, испред пословнице Лутрије Србије - предвиђено је постављање 
фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л6 :  Улица Д. Туцовића, испред банке "Intesa" - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л7 :  Улица Д. Туцовића, испред банке "Intesa" - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају безалкохолних пића. 

 
ЛОКАЦИЈА Л8 :  Улица Д. Туцовића, испред  продавнице "Импулс спорт" - 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 Л10 :  Улица Југ Богданова, бр. 12 - 14 - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
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ЛОКАЦИЈА Л11 :  Улица Д. Туцовића, испред РК "БЕОГРАД" - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.    

 

ЛОКАЦИЈА Л12 :  Улица Д. Туцовића, испред РК "БЕОГРАД" - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л13 :  Улица, Д. Туцовића, Стефановића пролаз - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л14 :  Улица Д. Туцовића, Ускоковићев пролаз - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа.  

 
ЛОКАЦИЈА Л15 :  Трг Светог Саве, испред Музичке школе - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.   

 
ЛОКАЦИЈА Л16 :  Улица Д. Туцовића, преко пута Народног музеја - предвиђено је постављање 
фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  

 

ЛОКАЦИЈА Л17 : Улица Ратарска, бр. 4, на платоу испред СУР "ШКОРПИЈА" - предвиђено је 
постављање фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л18 :  Улица Омладинска, поред Јавне гараже - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л19 :  Велики парк,  у близини Хале спортова - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  

 
ЛОКАЦИЈА Л20 :  Улица Димитрија Туцовића, бр. 133 – предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном. 

 

ЛОКАЦИЈА Л21 :   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 Л22 :  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 

 
 

ФРИЖИДЕРИ  ЗА  СЛАДОЛЕД 
 

КРЧАГОВО 
 

ЛОКАЦИЈА Л1 :  Улица М. Обреновића, испред Поште - предвиђено је постављање фрижидера за продају 
сладоледа са сунцобраном.  
 
ЛОКАЦИЈА Л2 : Улица М. Обреновића, испред продавнице "С. Гудурић" - предвиђено је постављање 
фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  
 
ЛОКАЦИЈА Л3 :  Улица Ужичких Хероја, насупрот ОШ "С. Секулић" - предвиђено је постављање 
фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  
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ФРИЖИДЕРИ  ЗА  СЛАДОЛЕД 
 

СЕВОЈНО 
 

ЛОКАЦИЈА Л1 :  Улица М. Марића, поред Супермакета "Градина" - предвиђено је постављање 
фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном. 
 
ЛОКАЦИЈА Л2 :  Улица А. Вучковића, код самачког Хотела - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном. 
 
ЛОКАЦИЈА Л3 :  Улица А. Вучковића, поред Зелене пијаце - предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа са сунцобраном.  
ЛОКАЦИЈА Л4 : Улица А. Вучковића, испред продавнице "Сретен Гудурић" - предвиђено је 
постављање фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном.  
 

 
ОБЈЕКТИ  МАЛЕ  ПРИВРЕДЕ 

 
 Објекти мале привреде предвиђени овим Програмом дати су као привремени објекти, од лаког 
грађевинског материјала, намењени терцијарним делатностима (услужно-трговинске), у складу са 
сагласностима надлежних државних органа, на следећим локацијама: 
 
 
 ЛОКАЦИЈА Л1 :  Улица Кнеза Лазара - приземни објекат мале привреде са два локала укупне 
површине под објектом 60.00м2. 
Рок коришћења локације је 3(три) године 
 
 ЛОКАЦИЈА Л2 :  Улица 1300 каплара - два слободностојећа објекта спратности: 
- објекат 1 - Пр + Гал (приземље + галерија) - површине - око 117,00 м2 
- објакат 2 - Су (сутерен) - површине око 41,00 м2 
Рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 

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. 
 
 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". 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 4 :  Улица Николе Пашића, бр. 46 - предвиђено је постављање столова са 
сунцобранима, испред кафеа "Зеко", на површини 3,50м x 3,00м . 
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 ЛОКАЦИЈА Л 5 : Улица Марије М. Магазиновић, бр. 31 - предвиђено је постављање столова 
испред кафеа "Модена", на површини од око 32м2. 
 
 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. 
 
 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 . 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 8 :  Улица  Омладинска, преко пута Стадиона - предвиђено је постављање столова 
са сунцобранима испред ресторана "Ћира" на површини 13,80м x 3,80м . 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 9 :  Улица Дечанска, бр. 17 - предвиђено је постављање столова испред кафеа 
"Сателит", на површини 6,00м x 10,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 10 :  Улица Дечанска, бр. 19 - предвиђено је постављање столова испред СУР 
"Естиа", на површини 6,00м x 9,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 11 :  Улица Дечанска, бр. 19 - предвиђено је постављање столова испред ресторана 
"Гранд", на површини 6,00м x 7,50м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 12:  Улица Дечанска,бр. 21 - предвиђено је постављање столова испред ресторана 
"Два цвета", на површини 6,50м x 6,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 13:  Улица Дечанска, бр. 19 - предвиђено је постављање столова испред спортске 
кладионице "Soccer", на површини од око 27м2. 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15:  Улица Николе Пашића, бб, сквер Ракијска пијаца - предвиђено је постављање 
столова са сунцобранима испред ресторана "Конго", на површини од око 72м2. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 16:  Улица Димитрија Туцовића, бр. 93 - предвиђено је постављање десет столова Ø 
60цм, испред кафеа "Мондо", на површини од око 23,00м2. Простор за постављање столова може се користити 
и у зимском периоду. Предвиђа се застакљивање терасе у периоду од 01.11 - 31.03. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 17:  Улица Николе Пашића, бр. 18 - предвиђено је постављање столова са 
сунцобранима испред кафеа "Бумеранг", на површини 2,00м x 2,00м + 6,80м x 2,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 18:  Улица Димитрија Туцовића, бр. 41 - предвиђено је постављање столова испред 
кафеа, на површини 4,00м x 7,00м. 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 20:  Улица Наде Матић, бр. 20 - предвиђено је постављање столова испред кафеа, на 
површини 3,30м x 1,20м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 21:  Улица Сланушка, бб - предвиђено је постављање столова са сунцобранима 
испред кафеа "Шангај", у залеђу чесме, на површини од око 25,00м2 
 
 ЛОКАЦИЈА  Л  22:  Улица Сланушка, бр. 10 - на платоу између Градске галерије и Јокановића 
куће, предвиђено је постављање столова са сунцобранима, на површини од око 75,0м2. 
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 ЛОКАЦИЈА Л 23:  Улица Николе Пашића, бр. 50 - предвиђено је постављање столова са 
сунцобранима испред кафеа "Колосеум", на површини 9,00м x 5,50м. 
  
 ЛОКАЦИЈА Л 24:  Улица Николе Пашића, бр. 50 - предвиђено је постављање столова са 
сунцобранима испред кафеа "Елита", на површини 6,00м x 5,50м. 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 26:  Улица Вуколе Дабића, бр. 8 - предвиђено је постављање столова испред кафеа 
"Тетреб", на површини 5,00м x 1,00м. 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 28:  Улица Липа, бр. 14 - предвиђено је постављање столова  испред ресторана "Два 
грозда", на површини у оквиру мера 3,70м x 1,70м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 29:  Улица Димитрија Туцовића, бр. 43 - предвиђено је постављање столова са 
сунцобранима испред кафеа "Сити", на површини у оквиру мера  4,00м x 3,00м. 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 31:  Улица Димитрија Туцовића, бр. 40 - у партеру стамбеног блока, на улазу у 
Тржни центар "Дракстор", предвиђено је постављање столова са сунцобранима на површини 5,50м x 5,20м . 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 33:  Улица Петра Ћеловића, бр. 20 ( на "Базарy" ) - предвиђено је постављање 
столова са сунцобранима, испред СУТР "Статус", на површини у оквиру мера 7,50м x 3,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 34:  Улица Петра Ћеловића 20 ( ка "Базарy" ) - предвиђено је постављање столова 
са сунцобранима испред кафеа, на површини у оквиру мера 5,00м x 3,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 35:  Улица Жичка, испред СУР "Балтазар"- предвиђено је постављање столова 
испред кафеа, на површини 5,00м x 2,50м. 
 
 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. 
 
 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. Пре издавања локације бр. 1, неопходно је санирање фасаде стамбене куле на месту лођа, како 
дотрајали делови фасаде не би угрозили безбедност корисника баште. 
 
 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. 
 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 39 :  Улица Омладинска бб, код Стадиона - предвиђено је постављање столова 
испред СУР "Порт Сиде", у оквиру мера 4,00м x 5,00м + 4,00м x 5,00м. 
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 ЛОКАЦИЈА Л 40 :  Улица 1300 Каплара, бр. 4 - предвиђено је постављање столова испред СУР 
"Алас", на површини 5,00м x 1,20м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 41 :  Улица Лазара Мутапа, бр. 2 - предвиђено је постављање столова испред кафеа 
"3", на површини 5,00м x 1,70м + 2,80м x 2,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 42 :  Улица Норвешких Интернираца, бб - предвиђено је постављање столова 
испред СУР "Нона", у оквиру мера 2,50м x 5,00м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 43 :  Улица Немањина, бр. 87 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима 
испред СУР "Кафе табак", у оквиру мера 1,90м x 2,00м. 
 
 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. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 45 :  Улица Петра Ћеловића (ка Базару), иза Кафеа "ДНО" -  
предвиђа се постављање столова на делу платоа БАЗАРА, до Кафеа, у оквиру мера: 9,0м х 3,0 м. Постављање 
тенди и надстрешница није дозвољено. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 46 : Улица Николе Пашића 38/б, испред СУР ''Бонус'' – предвиђено је постављање 
столова у оквиру мера 2.0м х 1.6м. Могуће је постављање сунцобрана искључиво у оквиру мера предвиђених 
за постављање летње баште. Потребно је обезбедити несметану пешачку комуникацију. 

 
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 и СЕВОЈНО 

 
 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. 
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 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 30 дана текуће године, у току трајања сезоне. Потребно је добити сагласност санитарне 
инспекције за рад на истој локацији 
 
 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 30 дана текуће године, у току трајања сезоне. Потребно је добити сагласност санитарне 
инспекције за рад на истој локацији 
  
 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. 
 Напомена: 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 : Трг партизана  -  организовање зона забавног карактера за децу.  Простор је 
подељен на 3 (три) зоне за дечију забаву ( "скочи" балон, вртешка, лавиринт). На  локацији  није  допуштено  
оштећење  плочника. 
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 Површине  зона :  зона  1  -  око  161,50 м2 
  зона  2  -  око  161,50 м2 
  зона  3  -  око  161,50 м2 
Предвиђено  време  закупа  локације  је  од  01. 04.  до  31. 10. текуће године.  
 
 ЛОКАЦИЈА Л 13 :  Улица Омладинска, бр.32 - предвиђено је постављање аутоматске станице за 
праћење квалитета ваздуха, у оквиру мера 5,50м х 5,00м. Објекат је монтажно-демонтажни, од елоксираног 
алуминијума, у сивој боји. 
Рок коришћења локације је 5(пет) година. 
 
 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 могућно је организовање изложби старих заната, пчелињих производа, вина и 
ракије. Оштећења плочника партера, жардињера и клупа нису допуштена. Излагање се може извести на 
тезгама типа "Дирекција". Простор за излагање обухвата површину од око 520,00м2. Излагање се може 
одвијати у трајању од 1 - 3 дана, према унапред донетом Програму излагања у току године. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 17 :  Међај, Ул. Михаила Пупина  и  Међај, простор од Моста краља Александра 
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. 
У току трајања вашара колски саобраћај на Новом мосту мора бити обустављен. Одвијање колског саобраћаја 
преко Моста краља Александра 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 (172.00м2), 
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 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. 
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 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, 
6) за продају новогодишњих јелки и бадњака, у оквиру мера 6 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 
 

СЕВОЈНО 
 
ЛОКАЦИЈА Л 1:  Улица Вишеслава Бугариновића бр. 7-9 - организовање зона забавног карактера за децу. 
Простор је подељен на 3 (три) зоне за дечију забаву ("скочи" балон, вртешка, карусел). На локацији није 
допуштено бетонирање травњака. 
 Површине зона:  зона 1 - око 16,50м2 
  зона 2 - око 17,00м2 
  зона 3 - око 16,50м2 
Предвиђено време коришћења локације је од 01.04. до 31.10. текуће године 
 

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 Л1:  Мали парк, Улица Обилићева - 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 Л2:  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 Л3:  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 Л4:  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 Л5:  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 Л6:  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 Л7:  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 Л8:  Улица Омладинска, на зеленој површини између магистралног пута и 
Бензинске пумпе " Југопетрол"  - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 
3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л9:  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 Л10:  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 Л11:  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 Л12:  Mагистрални пут МП21, 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 Л13:  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 Л14:  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 Л15:  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. 
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 ЛОКАЦИЈА Л16:  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 Л17:  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 Л18:  На магистралном путу МП21, 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 Л19:  Саобраћајна петља на магистралном путу, поред "Градине" у Крчагову - на 
зеленој површини, предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са 
бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л20:  На магистралном путу МП21, 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 Л21:  На магистралном путу МП21, 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 Л22:  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 Л23:  Улица Радничког батаљона, поред бензинске пумпе "Теразије"  - предвиђа се 
постављање слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са 
статичким прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л24:  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 Л25:  Улица Курлагина - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе, димензија 
1,20м х 1,80м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном. 
 
ЛОКАЦИЈА Л26:  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 Л27:  Раскрсница Ул. Д. Туцовића и  Ристе Тешића- предвиђа се постављање 
слободностојеће рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким 
прорачуном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л28:  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 Л29:  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. 
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 ЛОКАЦИЈА Л30:  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 Л31:  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 Л32:  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 Л33:  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. 
 

БИЛБОРДИ 
 

СЕВОЈНО 
 
 ЛОКАЦИЈА Л1:  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 Л2:  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 Л1:  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 Л2:  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 Л3, Л4 и Л5:  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 Л6 и Л7:  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 Л8:  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 Л9 и Л10:  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) 
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 ЛОКАЦИЈА Л11:  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 Л12:  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 Л13:  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 Л14:  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 Л15 и Л16:  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 Л17:  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). 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ 
РАСВЕТЕ 
 
 ЛОКАЦИЈА Л1:  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 Л2:  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 Л3, Л4 и Л5:  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 Л6 и Л7:  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) 
 
 ЛОКАЦИЈА Л8:  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 Л9 и Л10:  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 Л11:  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) 
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 ЛОКАЦИЈА Л12:  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) 
 
 ЛОКАЦИЈА Л13:  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) 
 
 ЛОКАЦИЈА Л14:  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 Л15 и Л16:  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) 
 
 ЛОКАЦИЈА Л17:  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) 

 
РЕКЛАМНИ ПАНОИ НА  

ПОСТОЈЕЋОЈ "ОМЕГА" ОГРАДИ 
 

 ЛОКАЦИЈА Л1:  Постављање рекламних паноа на постојећој "омега" огради, у Улици Д. Туцовића, 
на платоу испред стамбених зграда, преко пута Народног музеја.  

 
 ЛОКАЦИЈА Л2:  Постављање рекламних паноа на постојећој "омега" огради, на Тргу Светог Саве - 
поред Малог парка. 

 
 ЛОКАЦИЈА Л3:  Постављање рекламних паноа на постојећој "омега" огради, на раскрсници Улица 
Краља Петра I и Страхињића Бана. 

 
 ЛОКАЦИЈА Л4:  Постављање рекламних паноа на постојећој "омега" огради, поред ПОШ "Краљ 
Петар II ".  

 
 Локације се издају у закуп на период од 3 (три) године. 

 
ТЕЛЕФОНСКЕ  ГОВОРНИЦЕ 

 
Локација Л1:  Улица Д. Туцовића - поред главног улаза на Зелену пијацу 

 
Локација Л2:  Трг Светог Саве - испред Музичке школе, према Ускоковића пролазу 

 
Локација Л3:  Зграда Градског биоскопа (Трг партизана) - поред главног улаза у зграду 

 
Локација Л4:  Угао Ул. Краља Петра I и М. М. Магазиновић – локација Народног позоришта 
 
Локација Л5:  Радишићев пролаз, поред РК "Београд" 

 
Локација Л6:  Угао Ул. Видовданске и М. М. Магазиновић 

 
Локација Л7:  Угао Ул. Д. Туцовића и Доситејеве  

 
Локација Л8.  Улица Ужичке Републике - на кривини у Коштици 
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Локација Л9.  Улица Курлагина, говорница поред "војног" солитера 
 

Локација Л10:  Улица Међај, поред Новог моста на Ђетињи 
 

Локација Л11:  Улица Михаила Пупина - поред улаза на паркинг Железничке станице 
 

Локација Л12:  Улица Михаила Пупина - поред моста краља Александра (аутобуска станица) 
 

Локација Л13:  Велики парк - на локацији Хале спортова 
 

Локација Л14:  Улица Омладинска - поред Старог железничког моста 
 

Локација Л15:  Улица Омладинска - поред пумпе ''Југопетрол'' 
 

Локација Л16:  Улица Обилићева - зелена површина испред објекта ''Телекома'', на Слануши 
 

Локација Л17:  Угао Ул. Петра Ћеловића и Наде Матић 
 

Локација Л18:  Улица Михаила Пупина, испред робне пијаце "Међај" (2 говорнице). 
 

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

 
С В Е С К А    4 

 
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 
 
Лист број 2 - локација Алексића мост, огласне табле од броја 9 - 17, 
  типови огласних табли ОТ1 - 7 ком.; ОТ4 – 2 ком. 
 
Лист број 3 - локација Мегдан, огласне табле од броја 18 - 25, 
  типови огласних табли ОТ1 - 6 ком.; ОТ2 - 2 ком. 
 
Лист број 4 – локација Улица Краља Петра I, огласне табле од броја 26 - 32 
  типови огласних табли ОТ1 - 4 ком.; ОТ5 - 3 ком. 
 
Лист број 5 - локација Улица М. М. Магазиновић - " С" солитер, огласна табла бр. 33  
  тип ОТ1 - 1 ком. 
 
Лист број 6 – локација Улица М. М. Магазиновић - Видовданска, огласне табле од бр. 34 – 37, 
  тип ОТ1 - 4 ком. 
 
Лист број 7 - локација Улице Kосовска – Видовданска - Југ Богданова, огласне табле од броја 38- 40 
  тип ОТ1 - 3 ком. 
 
Лист број 8 - локација Улице Сланушка – Петра Ћеловића - Југ Богданова - Краља Петра I , огласне 
  табле од броја 41 - 48 
  тип ОТ1 - 8 ком. 
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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. 
 
Лист број 10 - локација Трг партизана, огласне табле од броја 80 - 88 
  тип ОТ1 – 1 ком.; ОТ5 – 8 ком. 
 
Лист број 11 - локација Трг Светог Саве, огласне табле од броја 89 - 98 
  тип ОТ1 – 9 ком.; ОТ2 – 1 ком. 
 
Лист број 12 – локација Улица Д. Туцовића (блок "Ц"),  огласне табле од броја 99 - 118 
  тип ОТ1 – 1 ком.; ОТ4 – 9 ком.; ОТ5 – 10 ком. 
 
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. 
  
Лист број 14 - локација Народни музеј – Улица Н. Пашића, огласне табле од броја 128 - 137 
  тип ОТ1 – 10 ком. 
 
Лист број 15 - локација Улица Н. Пашића - Ракијска пијаца, огласне табле од броја 138 - 146 
  тип ОТ1 – 9 ком. 
 
Лист број 16 - локација Ракијска пијаца - Царина, огласне табле од броја 147 - 152 
  тип ОТ1 – 6 ком. 
 
Лист број 17 - локација Ракијска пијаца - Слануша, огласне табле од броја 153 - 155 
  тип ОТ1 – 3 ком. 
 
Лист број 18 – локација Улица Омладинска (стари железнички мост), огласне табле од броја 156 - 158 
  тип ОТ1 – 3 ком. 
 
Лист број 19 - локација Улица Омладинска (преко пута пумпе ''Југопетрол'') , огласне табле од броја 159 - 160 
  тип ОТ1 – 2 ком. 
 
Лист број 20 – локација Велики парк, огласне табле од броја 161 - 164 
  тип ОТ1 – 4 ком. 
 
Лист број 21 - локација Народни музеј - Доварје, огласне табле од броја 165 - 168 
  тип ОТ1 – 4 ком. 
 
Лист број 22 - локација Доварје - "Први Партизан" , огласне табле од броја 169 - 175 
  тип ОТ1 - 7ком. 
 
Лист број 23 - локација "Први Партизан"- болница, огласне табле од броја 176 - 182 
  тип ОТ1 – 5 ком; ОТ2 – 1 ком; ОТ8 – 1 ком. 
 
Лист број 24 – локација Плажа, огласне табле од броја 183 - 185 
  тип ОТ2– 2ком; ОТ8 – 1 ком. 
 
УКУПАН БРОЈ ОГЛАСНИХ ТАБЛИ ПО ТИПОВИМА: 
 

ОТ1 ОТ2 ОТ3 ОТ4 ОТ5 ОТ6 ОТ7 ОТ8 

116 13 7 13 21 8 6 4 
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ОГЛАСНЕ   ТАБЛЕ  
 

СЕВОЈНО 
 

Локација Л1 - У Улици Александра Вучковића, огласна табла број 1  
 тип ОТ1 - 1 ком. 
 
Локација Л2 – Л6 - У Улици Миливоја Марића, огласне табле од броја 2- 6  

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

Локација Л7 - У Улици Хероја Дејовића, огласна табла број 7 
тип ОТ1 - 1 ком. 
 
 

На наведеним локацијама могу се поставити киосци, столови, фрижидери за сладолед, фрижидери за 
безалкохолна пића, колица за кокице и семенке, тезге, позорница, телефонске говорнице, рекламни и огласни 
панои, објекти мале привреде и остало. 
 
 Типови  објеката: 
 
 1. Киосци - Предвиђено је постављање киоска типа СЕВАЛ МО 1 - 3 ("Импол-Севал", Севојно), 
"Београдски  киоск", "Имград" и ''Роломатик''. 
 
 2. Фрижидери за сладолед - максималних димензија 120/60/85 цм, уз могућност постављања 
сунцобрана. 
 
 3. 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 Краља Петра I, 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. 
 
 4. Колица за кокице и семенке - 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).  
 
 5. Тезге - предвиђене су тезге типа " Дирекција "("Импол - Севал", Севојно). 
 
 6. Објекти мале привреде - предвиђени су као монтажни објекти, од лаког грађевинског материјала. 
 
 7. Рекламни  панои - Могу се постављати на локацијама датим овим Програмом, и то: као панои типа 
BILLBOARDS, CITYLIGHT, стандардних димензија (4,00 x 3,00 м; 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. 
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 По захтевима странака се предвиђа и могућност постављања покретних рекламних паноа, мањих 
димензија, испред објеката услужно трговачке 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. Уз 
киоске могуће је постављање фрижидера за продају безалкохолних пића, искључиво у складу са графичким 
решењем датим у  Програму, како не би дошло до угрожавања пешачких комуникација. Роба се може 
излагати искључиво у оквиру киоска или на његовом пулту. 
 
 Колица за продају кокица и семенки постављају се на временски период до једне  године, од дана 
добијања решења. 
 
 Постављање фрижидера за сладолед врши се у периоду од 01.04. до 31.10. текуће године. 
 
 Фрижидери за сладолед могу се на јавним површинама постављати искључиво у складу са овим 
Програмом (постављање испред продавница и других објеката није допуштено). 
 
 Летње баште, летње сцене, одбојка на песку, дечији забавни парк и дечији забавни парк са 
аутомобилчићима се постављају у временском периоду од 01.04. до 31.10. текуће године. Време закупа 
локације се може продужити, уколико то временске прилике дозвољавају. 
 
 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 билборди се могу постављати у временском периоду од 5 година. 
 
 Огласне табле типа ''city light''  се могу поставити на временски период од 5 (пет) година. 
 
 Обострано светлећи рекламни панои и рекламни панои на ''oмега'' оградама, могу се постављати 
у временском периоду од 3 (три) године. 
 
 Локације за објекте мале привреде могу се користити у временском периоду од 3 (три) године, од 
дана добијања решења. 
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 Локација за обављање пословне делатности забавног луна парка може се закупити на месец дана. 
 
 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. 
 
 Даном  ступања  на  снагу  овог  Програма,  престаје  да  важи  Програм  постављања  привремених  
објеката  на  јавним  површинама  на  територији  града  Ужица за 2009. год.,  усвојен 14.04.2009. год., 01 број 
353-447/08. 
  
ГРАД  УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 353-85/10, 29. 03. 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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