
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-27/20 

Датум: ________2020.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и 60. став 1. 

тачка 61. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина 

града Ужица, на седници одржаној _____2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

I Даје се сагласност RC REINVEST DELTA d.o.o., Београд-Нови Београд, Владимира 

Поповића 6, MB: 21296961, кога заступа директор Michal Augustyn, на употребу имена 

града Ужица у називу пословног имена.  

II Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

____________________________ 

 

Образложење  

Чланом 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине односно града даје сагласност на употребу имена, грба и другог 

обележја општине односно града.  

Ставом 60. став 1. тачком 61. Статута града Ужица прописано је да Скупштина 

града Ужица даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града. 

Компанија RC REINVEST DELTA d.o.o. је део групе RC EUROPE чија је 

основна делатност изградња Retail паркова и управљање истим. Од 2014. године група 

RC EUROPE је отпочела своје пословање и на територији Републике Србије и један од 

пројеката у Републици Србији је и Retail park „NEST“ који је дана 07.11.2019. године 

отворен у Ужицу, у улици Милоша Обреновића. 

Пракса у пословању групе RC EUROPE је да се за сваки пројекат оснива новa 

компанијa и да иста у свом називу носи име Града за који је пројекат везан. 
Да би се овакав назив привредног друштва регистровао у Агенцији за борбу против 

корупције, потребно је донети посебну Одлуку о давању сагласности на употребу имена 

града Ужица у називу привредног друштва. 



ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

Градско веће је на седници одржаној 02.03.2020.године, утврдило предлог Одлуке и 

предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 



 
GRAD UŽICE 
Dimitrija Tucovića 52 
31000 Užice 
 
za Skupštinu grada Užica 
 
 
Podnosilac: RC REINVEST DELTA d.o.o., Beograd-Novi Beograd, Vladimira Popovića 6, MB: 
21296961, koga zastupa direktor Michal Augustyn 
 
 
Predmet: Molba za korišćenje imena “Užice” u nazivu privrednog društva; 
 
 
Poštovani, 
 
Obraćamo Vam se ovim putem sa molbom za korišćenje naziva “Užice” u poslovnom imenu 
kompanije RC REINVEST DELTA d.o.o. Beograd-Novi Beograd. 
 
Kompanija RC REINVEST DELTA d.o.o. je deo grupe RC EUROPE čije se sedište nalazi u Republici 
Češkoj, a čija je osnovna delatnost izgradnja Retail parkova i kasnije upravljanje istim.  Od 2014 
godine grupa RC EUROPE je otpočela svoje poslovanje i na teritoriji Republike Srbije i jedan od 
projekata u Republici Srbiji je i Retail park “NEST” koji je dana 07.11.2019. godine otvoren u Užicu, 
u ulici Miloša Obrenovića. 
 
U pitanju je investicija čijom je realizacijom grad Užice dobio objekat izgrađen po najmodernijim 
standardima, a benefit se ogleda i u tome što su na ovaj način otovorena nova radna mesta radi 
funkcionisanja navedenog objekta, kao i da su na drugi način angažovane firme iz Užica u smislu 
obezbeđivanja svakodnevnog poslovanja ovog objekta (prevoznici, firme za održavanje 
objekata...). Nesporno je da ovaj projekat ima višestruki značaj za Užice jer su pored navedenih 
benefita u Užice došli i neki od najpoznatijih svetskih brendova.  
 
Podnosilac ove molbe ovim putem moli nadležni organ da mu dozvoli da u svom nazivu koristi 
naziv “Užice”. Praksa u poslovanju grupe RC EUROPE je da se za svaki projekat osniva nova 
kompanija i da ista u svom nazivu nosi ime grada za koji je projekat vezan. Smatramo da na ovaj 
način i sam grad Užice ima korist jer se na ovaj način vrši reklamiranje ne samo Retail park-a u 
Užicu, već i sam grad Užice u kome se nalazi Retail park. Smatramo da će na ovaj način grad Užice 
imati samo benefite jer će kompanija upravljati Retail parkom, pa će samim tim i grad Užice biti 
medijski eksponiran prilikom svakog pominjanja vlasnika navedenog Retail parka. 
 
Pored toga, na ovaj način će se ime grada Užica naći u grupi RC EUROPE i biće korišćeno kao 
marketinški instrument u smislu reference za buduće projekte, a što će svakako doprineti 
dodatnoj reklami grada Užica za buduće investicije. 



 
Smatramo da grad Užice može imati samo direktne benefite od odluke kojom bi se našoj 
kompaniji dozvolilo da koristi naziv “Užice” u svom nazivu, pa u tom smislu predlažemo da 
nadležni organ donese odgovarajuću odluku. 
 
Molimo Vas da o našem predlogu odlučite u što kraćem roku. 
 
Za sve dodatno stojimo Vam na raspolaganju a u slučaju potrebe možete nas kontatkirati na 
sledeći način: 
 
Telefon: 064/6481372, stulic@rceurope.rs; 
 
 
Unapred zahvalni                                                                            
 
U Beogradu, 18.02.2020. godine                                      

                                                                                            
 


