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

гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној ______2018. године, доноси  

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

 

1.  Усваја се Извештај о пословању ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2017. годину, који 

је Надзорни одбор ЈП ''Ужице развој'' Ужице усвојио Одлуком број 07-191/1 од 

21.05.2018.године. 

 

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

и развој. 

 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-81/18 

Датум: ______ 2018. године 

У ж и ц е  

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

Образложење  

 

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

предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања. 

 

Чланом 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

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

оснивач или већински власник Град. 
 

Градско веће је на седници одржаној 28.05.2018.године, разматрало Извештај о 

пословању ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2017.годину, и предлаже Скупштини да Извештај 

размотри и усвоји. 
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I ОПШТИ ДЕО  

 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

 

ПОСЛОВНО ИМЕ:  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,УПРАВЉАЊЕ 

ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ 

ОСНИВАЧ : ГРАД УЖИЦЕ 

СЕДИШТЕ : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ  ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА 

МАТИЧНИ БРОЈ :  07367112 

ПИБ: 101500520 

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 

      

2. ОРГАНИ ПРЕДУЕЋА 

Јавно предузеће „Ужице развој“  Ужице, обавља послове и задатке у оквиру 

организационих јединица: 

 

• УПРАВА 

• СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ 

• СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ 

ПОСЛОВА 

 

Органи Јавног предузећа ЈП „ Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају 

права и обавезе у складу са законом и актима предузећа. 

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 

члана, представника запослених): 

1. Ђорђе Топаловић  (Број решења I бр 023-45/17  од 23.03.2017.год.) 

2. Лепосава Божић  (Број решења I бр 023-45/17  од 23.03.2017.год.) 

3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Број решења I бр 023-45/17  од 23.03.2017.год.) 

Директор предузећа је Никола Максимовић именован по решењу Број I број 119-16/17 од 

12.10.2017.год. 

Извршни директори су Зоран Пејић и Војислава Кнежевић. 

 

 

3. ПРАВНИ ОКВИР  

 

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног Предузећа: 

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП 

Републички ниво: 

− Закон о јавним предузећима («Сл.гласник РС», број 15/2016) 

− Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014) 

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

− Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/2015) 
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− Закон о јавним путевима («Сл.гласник РС», број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 

104/2013) 

− Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл.гласник РС», број 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 - одлука УС) 

− Закон о регионалном развоју («Сл.гласник РС», бр.51/2009 и 30/2010) 

− Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 

101/2016 - др. закон) 

− Закон о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013, 125/2014,95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016) 

− Закон о комуналним делатностима ('«Сл.гласник РС«, бр. 88/2011 и 104/2016) 

− Закон о становању и одржавању зграда ('«Сл.гласник РС'«, бр. 104/2016) 

− Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС«, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) 

− Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС«, бр.135/2004 и 

88/2010) 

− Закон о заштити природе («Сл. гласник РС«, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016) 

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

Локални ниво:  

− Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. 

лист града Ужица«, бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013) 

− Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском 

саобраћају («Сл. лист града Ужица«, бр. 5/2005 и 17/2013) 

− Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског 

већа бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.) 

− Одлука о превозу деце и ученика («Сл. лист града Ужица«, бр. 2/2016) 

− Одлука о бесплатном и регресираном превозу («Сл. лист града Ужица«, бр. 42/2014 и 

42/2016) 

− Одлука о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица«, бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 

14/2010,  15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015) 

2.2. Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање 

путевима, станоградња) 

− Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 

2020.године 

− Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике 

Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе) 

− Национална стратегија социјалног становања («Службени гласник РС«, бр.13/2012) 

2.3. Локалне стратегије 

− Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год. 

− Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020. (Акциони план 2012-2016) 

− Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.год. 
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2.4. Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања 

− Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године («Сл. гласник РС«, 

бр.88/2010) 

− Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа («Сл.гласник РС«, бр.1/13) 

− Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, 

бр.100/10) 

− Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ («Сл. 

гласник РС«, бр.131/04) 

− Просторни план града Ужица («Сл. лист града Ужица«, бр.22/10) 

− Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. («Сл. лист града Ужица«, бр.14/11) 

2.5. Друга релевантна стратешка документа  

− Национална стратегија одрживог развоја («Сл. гласник РС«, бр. 57/2008) 

− Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара («Сл.гласник 

РС«, бр. 33/2012) 

− Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године  

(«Сл.гласник РС«, бр. 3/2017)  

 Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Ужице Развој „ 

за период 2017. – 2027. године дефинисани су: 

 - стратешки правци развоја и унапређења основних делатности; 

 - унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа; 

 - циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности; 

 - кадровска политика и план запослености и 

 - политика цена комуналних услуга. 
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II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И 

РАЗВОЈ 

1.1. САОБРАЋАЈ      

 Послови из делокруга саобраћаја односно јавног превоза у 2017.години  су се сводили на 

следеће активности:      

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

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

- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења ЈПРС уређаја уграђених у 

сва возила превозника (контрола извештаја превозника),      

- Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу, 

- Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена 

у извршењу реда вожње итд.      

- Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској 

саници, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха  

- Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза, ученици основних 

школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.     

- Испостављање легитимација за ученике основних школа и легитимација за бесплатан 

превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, вођење евидеденција и комуникација са 

школама,  установама и удружењима,      

- Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање 

редова вожње на местима опредељеним за ту намену,      

- Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама 

за означавање возила и др.      

- Вођење рачуна о оствареним приходима, по возилима, структури продатих карата, по 

данима, седмично и месечно,      

- Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно 

уговору о вршењу превоза,      

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

уређаја и тахографа по потреби, примена казнених одредби (умањења) ради испостављања 

месечне фактуре за услугу обављања превоза.      

Финансијски обим реализованог посла износи:       

 Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице  "CVS 

Mobile" д.о.о. Београд.      462,207.10 

  Штампање аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, 

легитимација, картица за контролоре, бесплатних повластица и картица за превоз "Папир 

промет" д.о.о.Ужице. Наруџбеница бр.15-1/5 од 22.03.2017 износ 499,696.80 дин. и бр.15-23/5 

од 11.08.2017 на износ 168,162.00 дин.        

          667,858.80   
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Услугу јавног градског и приградског превоза вршило предузеће "Бечеј превоз"ДОО. Услови 

превоза по Уговору су соло бус 0,931 Е/км и комби бус 0,637 Е/км без ПДВ. Од августа 2017 

цене увећане за 10,16 %. 

Ред. 

Број Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2016 год. 

Остварено у 

2017 год. Индекс 

  2 3 4 5 6=5/4 

1 Приходи од продаје карата  дин  68,124,915.00 72,913,370.00 107.03 

  Јануар  дин  5,304,410.00 5,625,270.00 106.05 

  Фебруар дин  5,119,075.00 5,190,830.00 101.40 

  Март  дин  6,083,750.00 6,508,860.00 106.99 

  Април  дин  5,573,690.00 5,911,610.00 106.06 

  Мај  дин  5,907,190.00 6,699,050.00 113.41 

  Јун дин  5,596,390.00 6,093,500.00 108.88 

  Јул дин  4,588,060.00 4,840,630.00 105.50 

  Август  дин  5,158,290.00 5,454,980.00 105.75 

  Септембар  дин  5,924,520.00 6,145,820.00 103.74 

  Октобар  дин  6,152,470.00 6,766,970.00 109.99 

  Новембар  дин  6,191,960.00 6,891,780.00 111.30 

  Децембар  дин  6,525,110.00 6,784,070.00 103.97 

2 Пређена километража км 1,156,443.00 1,158,675.00 100.19 

  Јануар  км 91,968.00 93,681.00 101.86 

  Фебруар км 86,050.00 84,272.00 97.93 

  Март  км 104,055.00 104,297.00 100.23 

  Април  км 96,556.00 92,906.00 96.22 

  Мај  км 96,996.00 101,303.00 104.44 

  Јун км 97,543.00 96,035.00 98.45 

  Јул км 89,726.00 90,909.00 101.32 

  Август  км 94,006.00 94,134.00 100.14 

  Септембар  км 98,467.00 97,961.00 99.49 

  Октобар  км 99,719.00 102,762.00 103.05 

  Новембар  км 98,722.00 100,550.00 101.85 

  Децембар  км 102,635.00 99,865.00 97.30 

3 

Трошкови пређене 

километраже / Бечеј превоз / дин  133,370,391.60 138,002,454.30 103.47 

  Јануар  дин  10,553,857.16 10,874,430.13 103.04 

  Фебруар дин  9,942,754.82 9,813,587.33 98.70 

  Март  дин  11,858,224.33 12,139,863.87 102.38 

  Април  дин  11,023,869.74 10,829,716.75 98.24 

  Мај  дин  11,121,445.10 11,724,065.72 105.42 

  Јун дин  11,238,599.84 10,953,159.18 97.46 

  Јул дин  10,439,008.44 10,384,072.19 99.47 

  Август  дин  10,935,873.28 11,717,722.39 107.15 

  Септембар  дин  11,308,858.36 12,120,568.40 107.18 
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  Октобар  дин  11,550,854.06 12,709,692.26 110.03 

  Новембар  дин  11,466,022.65 12,468,875.02 108.75 

  Децембар  дин  11,931,023.82 12,266,701.06 102.81 
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1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА        
  

 Послови из делокруга управљања путевима у 2017.години  су се сводили на следеће 

активности:                                                                        

1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА                 

 Циљ је да се створе  предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних 

токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.      

 Током целе године одржавање обухвата:      

 -спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица    

  

 -одржавање зелених површина трупа пута       

 -одржавање трупа пута и система одводњавања       

 одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, 

исправљање и репарација знакова)      

 -утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа  

     

 Током 2017.године у оквиру летњег одржавања уговореног са ЈКП Нискоградњом 

изведени су следећи радови на пословима који превасходно представљају:    

– асфалтирање градских улица и путева      

– пресвлачење дела саобраћајница      

– ојачање коловозне конструкције      

– крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим 

инсталацијама      

– остали радови по указаној потреби,ситуацији на терену и издатим налозима 

  

 Преглед  извршених радова:  

Ред. 

Број. Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2016 год. 

Остварено у 

2017 год. 
Индекс  

1 2 3 4 5 6=5/4*100 

1 пресвучено асфалтом  м2 63,235.00 59,341.00 93.84 

2 окрпљено асфалтом  м3 4,688.00 4,342.00 92.62 

3 зашлемано  т 393.00 389.00 98.98 

4 насипање и испорука 

јаловине  м3 13,273.00 11,750.00 88.53 

5 уградња ивичњака  м 985.00 1,060.00 107.61 

6 испоручено и уграђено 

бетона м3 987.00 809.00 81.97 

7 уградња цеви за пропусте м 107.00 315.00 294.39 

8 израда бетонских гредица м 50.00 355.00 710.00 

9 санација шахтови ком 79.00 47.00 59.49 

10 израда решетки  м 12.60 20.30 161.11 

11 рад машина сат 743.00 139.50 18.78 

12 чишћење ригола 0 м м 500.00 100.00 20.00 
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13 исцртано пешачких 

прелаза и зауставних 

линија  м2 3,081.38 4,266.00 138.44 

14 исцратно паркинг линија  м 247.00 147.00 59.51 

15 ицртано натписа "школа"  ком 144.00 62.00 43.06 

16 исцртано стрелица 139 ком ком 235.00 139.00 59.15 

 

  

      

 Одржавање у зимском периоду, је дефинисано програмом зимског одржавања, који се 

усаглашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП “Нискоградња”  и оно обухвата:   

– чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 км. улица  и 152 км. путева         

– посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 км.    

– остале радове по потреби,ситуацији на терену узроковано временским условима  

 Током 2017.године у оквиру зимског одржавања улица и путева на територији града 

Ужица преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници. 

Табеларни приказ ангажовања механизације и радника.  

 

    

Ред. 

Број. Назив услуге  

Јединица 

мере 

Остварено у 

2016 год. 

Остварено у 

2017 год. 
Индекс  

  2 3 4 5 6=5/4*100 

1 камиони  сат 1,199.50 1,885.50 157.19 

2 камион на 

превозу ризле  
сат 151.00 120.00 79.47 

3 ривал  сат 528.00 749.00 141.86 

4 комбинована 

машина 
сат 83.50 30.00 35.93 

5 грејдер  сат 49.50 77.00 155.56 

6 УЛТ  сат 171.00 291.00 170.18 

7 радници  сат 21,409.50 24,753.50 115.62 

8 трактор  сат 342.00 628.50 183.77 

9 ризле  т 2,358.14 3,586.00 152.07 

10 со  т 324.00 582.00 179.63 
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1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА  - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“  

  

ЈП „Ужице развој“ је било надзор на овима радовима а инвеститор Град Ужице : 

Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и 

финансирани са ове позиције: 

 

Редни 

број  
Путни правци / Месна заједница / дин  

1  МЗ Росуље асфалтирање и реконструкција дела Учитељске ул. 808м2 1,522,498.80 

2 МЗ. Турица - асфалтирање и реконструкција ул. Иве Андрића 950 м2 1,972,173.74 

3 

МЗ. Турица - асфалтирање и реконструкција ул. Раднички батаљон 

1800 м2 

4,968,144.34 

4 МЗ Горјани - Клопановићи 675 м2 1,245,171.26 

5 МЗ Злакуса , Пецарина - Ливадак -пећина, асфалтирање 2000м2 3,877,056.12 

6 МЗ Росуље Партерно уређење зграда суда 290 м2 1,206,372.00 

7 МЗ Росуље - поправка ул. Коштичка 900 м2 2,270,335.04 

8  МЗ Горјани пут за Јањића куће, асфалт 618 м² 1,033,637.40 

9  МЗ Злакуса - пут Пецарина - Ливадак, асфалтирање 350м2 1,691,830.97 

10 

МЗ Теразије - реконструкција Сердара Мићића и Стефана 

Првовенчаног 360 м2 1,148,902.87 

11 

МЗ Теразије - реконструкција Мајданске и Стефана Првовенчаног 900 

м2 1,894,818.64 

12 Асфалтирање старе пруге - ћира 4 656м2  6,146,354.40 

13 Инклузивно игралиште - Плажа  515,772.00 

14 МЗ Теразије - реконструкција Нушићева и М. Пећинара 500 м2 898,398.10 

15  МЗ Царина део ул. Ратарска - реконструкција 2050 м2 4,500,242.38 

16 МЗ Царина - реконструкција дела ул. Николе Тесле 1400 м2 3,299,228.88 

17 МЗ Горјани -плато ресторан Кула асфалтирање 850 м2 1,494,476.28 

18 МЗ Крвавци - поправка пута за Поточање асфалт 1060 м2  1,967,303.59 

19 МЗ Љубање - пут Пјевчево брдо асфалтирање 450 м2 606,773.28 

20 МЗ Центар - асфалтирање  ка Белом јелену 586 м2 860,611.68 

21 МЗ Севојно - поправка Х. Дејовића 1205 м2 3,485,864.69 

22 МЗ Липа - поправка ул. Д. Ружића 750 м2 1,531,086.24 

23  МЗ. Крчагово - реконструкција Врела- Равни 2500 м2 3,601,350.91 

24 МЗ Рибашевина - Ђокића пут 780 м2 асфалт 1,178,485.20 

25 МЗ Рибашевина -пут за Ковачевиће и пут за Радуловићи -Чанчаревићи 1,470,778.32 

26 МЗ Бела земља -крак Крњевина асфалт реконструкција 1137 м2 1,952,876.16 

27 Склавков трг - реконструкција 1,211,008.46 

28 Плато Међај  500 м2 1,214,700.00 

29 МЗ Гостиница - пут ка Цркви 478 м2 629,340.96 

30 МЗ Бела земља -крак главни Крњевина асфалт реконструкција 1 469 м2 2,405,190.72 

31 Игралиште Макси 560 м2 1,109,190.24 

32 МЗ Равни - пут за Равањско поље 3050 м2 5,579,041.98 
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33 МЗ Трнава - пут за Алексиће 530 м2 826,569.12 

34 МЗ Крчагово крак Петра Лековића 392 м2 812,657.23 

35 МЗ Кремна - пут за Јанковиће 838 м2 асфалт 1,466,990.40 

36 МЗ Кремна - пут ка Цркви 718 м2 1,247,828.52 

37 Подвожњак ка Поточању - спуштање нивелете 1 320 м2 4,199,196.79 

38 Саобраћајница касарна - ка Дому за ученике 520 м2 2,056,922.82 

39 МЗ Каран- Мала метаљка - Велика метаљка 1605 м2 2,746,782.00 

40  Улица Велики парк поред Биро сервиса 670м2 1,163,662.80 

41 Пут Врела -Ада реконструкција 3100 м2 4,376,734.80 

42 МЗ Бела земља - плато Црква  1,475,976.00 

43 МЗ Мокра Гора - пут за Цвијовиће 680 м2 асфалт 1,306,407.54 

44 МЗ Мокра Гора - пут за Мећавник асфалт1150 м2 1,842,646.04 

45 МЗ Рибашевина - Ђуркова кућа 640 м2 939,421.92 

  УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА 92,950,811.63 

 

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

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

  

     

1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА  ОДВОДЊАВАЊА 

 

Ужице развој је било надзор на овима радовима:  

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

Севојно. Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза 273,50 м³ Машинско и 

ручно чишћење берми ригола и уређење банкина 8680 м.  

Вредност радова : 397,740.00 Без ПДВ    

 Одржавање зелених површина трупа пута       

 Завршено одржавање зелених површина трупа пута.Извођач ЗЗ "Бели бор" Златибор. 

Покошено 74.900,00 м²    

Вредност радова : 1,078,560.00 Без ПДВ    

 Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације  (постављање, замена, поправка, 

исправљање и репарација  саобраћајних знакова)      

 Извођач "Модел 5"д.о.о. Београд. Постављено 296 саобраћајних знакова ,  утрошено  680 

сати рада на монтажи, демонтажи и исправљању знакова.  

Вредност радова : 1,657,500.00 Без ПДВ    

 

"Окончани су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању сеоских, 

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

материјала-ЗОНА ЈУГ. Извођач ГПР „Ћумур“ за укупно 2.159.433,60 дин. са урачунатим ПДВ, 

и то:  

a. МЗ „Равни“ – 781.740,00 динара 

b. МЗ „Севојно“ – 746.508,00 динара 

c. МЗ „Горјани“ – 453.060,00 динара 

d. МЗ „Крвавци“ – 99.360,00 динара 

e. МЗ „Скржути“ – 78.765,60 динара."      

        Укупно : 2,159,433.60 
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– "Окончани су радови по уговору за „Рад машина на зимском одржавању на путевима и 

улицама на територији града Ужица – партија 1“ –уговор из 2016. Извођач ГПР „Ћумур“ за 

укупно 1.499.304,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  

- МЗ „Луново село“ – 914.544,00 динара 

- МЗ „Скржути“ – 21.600,00 динара 

- МЗ „Мокра Гора“ – 343.740,00 динара 

- МЗ „Крчагово“ – 168.240,00 динара 

- МЗ „Севојно“ – 51.180,00 динара.       

        Укупно :  1,499,304.00 

 

– "Окончани су радови по уговору за „Рад машина на зимском одржавању на путевима и 

улицама на територији града Ужица – партија 2“ –уговор из 2016. Извођач ГПР „Ћумур“ за 

укупно 1.499.652,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  

- МЗ „Луново село“ – 99.420,00 динара 

- МЗ „Крвавци“ – 1.070.550,00 динара 

- МЗ „Дубоко“ – 203.258,40 динара 

- МЗ „Буар“ – 126.420,00 динара.       

        Укупно :  1,499,652.00 

 

– "Окончани су радови по уговору за „Рад машина на зимском одржавању на путевима и 

улицама на територији града Ужица – партија 3“ –уговор из 2016. Извођач ГПР „Ћумур“ за 

укупно 1.499.600,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  

- МЗ „Центар“ –   141.060,00 динара 

- МЗ „Крвавци“ –   451.620,00 динара 

- МЗ „Теразије“ – 73.200,00 динара 

- МЗ „Севојно“ – 378.960,00 динара 

- МЗ „Крчагово“ – 454.680,00 динара.      

 

        Укупно :  1,499,600.00 

– "Окончани су радови по уговору за „Рад машина на зимском одржавању на путевима и 

улицама на територији града Ужица – партија 4“ –уговор из 2016. Извођач ГР „Турбо-коп“ за 

укупно 1.498.800,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  

- МЗ „Стапари“ – 64.800,00 динара 

- МЗ „Биоска“ – 468.000,00 динара 

- Аеродром Поникве – 966.000,00 динара.      

        Укупно : 1,498,800.00 

 

– "Уговорени су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА СЕВЕР. Извођач  „УНИВЕРЗАЛ М+“ . Изведено радова у 2017. за износ од 

укупно 1.363.200,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  

- МЗ „Кремна“ – 1.363.200,00 динара      

        Укупно : 1,363,200.00 

– "Уговорени су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА ЗАПАД. Извођач  „УНИВЕРЗАЛ М+“ . Изведено радова у 2017. за износ од 

укупно 1.186.800,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:   

    - МЗ „Врутци“ – 304.800,00 динара 

    - МЗ „Биоска“ – 882.000,00 динара.      

        Укупно : 1,186,800.00 
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– "Уговорени су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА ИСТОК. Извођач ГПР „Ћумур“. У току 2017. године изведено и плаћено за 

укупно 2.012.580,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  

a. МЗ „Биоска“ – 983.100,00 динара 

b. МЗ „Љубање“ – 680.040,00 динара 

c. МЗ „Дрежник“ – 97.440,00 динара 

d. МЗ „Злакуса“ – 252.000,00 динара. 

        Укупно : 2,012,580.00 

– "Окончани су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА ЈУГОЗАПАД. Извођач ГПР „Ћумур“ за укупно 2.151.300,00 дин. са 

урачунатим ПДВ, и то:  

a. МЗ „Царина“ – 67.320,00 динара 

b. МЗ „Севојно“ – 437.700,00 динара 

c. МЗ „Горјани“ – 1.058.520,00 динара 

d. МЗ „Гостиница“ – 361.560,00 динара 

e. МЗ „Дрежник“ – 226.200,00 динара. 

        Укупно : 2,151,300.00 

– "Окончани су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА ЈУГОИСТОК. Извођач ГПР „Ћумур“ за укупно 2.159.964,00 дин. са 

урачунатим ПДВ, и то:  

a. МЗ „Скржути“ – 311.484,00 динара 

b. МЗ „Севојно“ – 103.530,00 динара 

c. МЗ „Дрежник“ – 1.744.950,00 динара. 

        Укупно :2,159,964.00 

 

- "Окончани су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА СЕВЕРОИСТОК. Извођач ГПР „Ћумур“ за укупно 2.159.820,00 дин. са 

урачунатим ПДВ, и то:  

a. МЗ „Дрежник“ – 306.000,00 динара 

b. МЗ „Гостиница“ – 687.900,00 динара 

c. МЗ „Биоска“ – 43.200,00 динара 

d. МЗ „Царина“ – 1.122.720,00 динара. 

        Укупно :2,159,820.00 

 

 "Уговорени су радови по уговору за Уградњу јаловине и рад машина на пробијању 

сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, утовару, планирању и ваљању свих врста 

материјала-ЗОНА СЕВЕРОЗАПАД. Извођач  „УНИВЕРЗАЛ М+“ . Изведено радова у 2017. за 

износ од укупно 1.264.200,00 дин. са урачунатим ПДВ, и то:  - МЗ „Биоска“ – 255.600,00 динара 

  - МЗ „Стапари“ – 1.008.600,00 динар 

        Укупно : 1,264,200.00 

 

- "Окончани су радови по Уговору на „ Извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама града Ужица- ЗОНА СЕВЕР“ по Уговору из 2016. године. 

Извођач „Универзал М+“  за укупно 3.382.216,38. динара са ПДВ. Само у 2017. години рађено и 

плаћено за износ од 1.540.160,28 динара са ПДВ, и то: 
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- потпорни зид у Видовданској улици 

- решетке и сливници у Београдској и М.М.Магазоновић. 

        Укупно : 1,540,160.28 

 

- "Окончани су радови по Уговору за „Извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама Града Ужица-зона ЈУГ“ – Извођач „Полет“ ДОО  за укупно 

2.287.530,00 динара са ПДВ. 

Од већих радова:  - санација моста у Скржутима 

        Укупно :2,287,530.00 

 -Окончани су радови по Уговору за „Извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама Града Ужица-зона ЈУГ“ по уговору из 2016. године.  

Извођач „МАЈСТОР-ИНВЕСТ“ ДОО  за укупно 5.373.112,62 динара са ПДВ. У току 

2017.године фактурисано и наплаћено за укупно 5.373.112,62 динара са ПДВ.  Од већих радова:   

- потпорни зид Влаовац Севојно 

- Зидови и степенице код поштанске   штедионице на Слануши 

- дечије игралиште на Плажи-припреме за постављање мобилијара 

- потпорни зид Орловац 11 

- израда решетки и кишне канализације на Рујевцу 

- поправка више решетки по граду 

- степенице Видовданска-Југ Богданова 

- степенице Војвођанска-Ратарска. 

- потпорни зидови на стази у ул. Драгојла Дудића. 

        Укупно : 5,373,112.62 

-Окончани су радови по Уговору за „Извођење радова на поправкама и интервенцијама малог 

обима на јавним површинама Града Ужица-зона СЕВЕР“ – Извођач „Универзал М+“  за укупно 

2.268.811,86 динара са ПДВ. Од већих радова:                                                                                             

-  потпорни зид Волујац-магистрала 

-  степенице Ускоковићев пролаз-бетонски радови 

 - потпорни зид Рујевац. 

 - потпорни зидови ул. Добросава Ружића 

 - потпорни зид Београдска 23. 

        Укупно : 2,268,811.86 

-Окончани су радови по Уговору за „Извођење радова на поправкама и интервенцијама малог 

обима на јавним површинама Града Ужица-зона ЗАПАД“ – Извођач „Универзал М+“  за 

укупно 2.264.898,36 динара са ПДВ. Од већих радова:                                                                                           

- гредице и степенице код новог Суда 

- набавка прохромских шахти за Склавков плато 

 - потпорни зид Врела. 

 - постављање гуме на дечије игралиште „МАХИ“ 

 - потпорни зид Светозара Марковића 

        Укупно : 2,264,898.36 

-Окончани су радови по Уговору за „ХИТНО извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама Града Ужица-зона ЗАПАД“ – Извођач „Полет“ ДОО  за 

укупно 2.265.427,20 динара са ПДВ. 

Од већих радова:                                                                                                      

- потпорни зид ул. Браће Чолић 

- потпорни зид ул. Арсенија Чарнојевића 

- поправка крила моста у Дубоком. 

        Укупно : 2,265,427.20 
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-Окончани су радови по Уговору за „ХИТНО извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама Града Ужица-зона СЕВЕР“ – Извођач „Полет“ ДОО  за 

укупно 2.182.318,80 динара са ПДВ. 

Од већих радова:                                                                                                       

 - потпорни зид ул. Теразије 

-  потпорни зид ул. Ђуре Даничића                                                                     

 - санација игралишта у МЗ Врутци. 

        Укупно : 2,182,318.80 

 

-Отпочети су радови по Уговору за „Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама Града Ужица-зона ЈУГ“ – Извођач „Полет“ ДОО. 

Уговорено за 2.125.620,00 динара са ПДВ. У току 2017. године реализовано за 1.835.832,60 

динара са ПДВ. Од већих радова:    

- набавка јарбола за Склавков плато  

- кишна канализација и дренажа ул. Стевана Мокрањца 

- санација објекта у Ткачкој улици 

- набавка гумених плоча за дечије терене. 

        Укупно : 1,835,832.60 

 

-Окончани су радови по Уговору за „ХИТНО извођење радова на поправкама и интервенцијама 

малог обима на јавним површинама Града Ужица-зона ИСТОК“ – Извођач „Универзал М+“  за 

укупно 2.199.958,98,00 динара са ПДВ. Од већих радова:                                  

 - потпорни зид Сарајевска улица 

 - Зидови око игралишта Пантовића ливаде 

 - потпорни зид Градска ул. 

 - потпорни зидови на кружном току 

 - потпорни зид Београдска 23 

 - потпорни зид Колубарска 65. 

        Укупно : 2,199,958.98 

 

-Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине до 40км, извођач  „Путеви“ 

Пожега, за износ од 1.800.000,00 динара .Реализовано за 491.130,00 динара са ПДВ. Укупно 

испоручено 545м3 јаловине, и то по следећим МЗ: 

   - МЗ Кремна – 491.130,00 дин – 545м3. 

        Укупно : 491,130.00 

 

-Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине до 10км, извођач АД „Путеви“ 

Пожега за 1.656.000,00 динара са ПДВ. Реализовано за 100.281,84 динара са ПДВ. Укупно 

испоручено 181м3 јаловине, и то по следећим МЗ:   

- МЗ Гостиница – 72.571,44 дин – 131м3  

- МЗ Дубоко – 27.710,40 дин – 50м3 

        Укупно : 100,281.84 

 

-Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине до 20км, извођач АД „Путеви“ 

Пожега за 3.960.000,00 дин. са ПДВ . Реализовано за 3.609.012,00 динара са ПДВ. Укупно 

испоручено 5456 м3 јаловине, и то по следећим МЗ: 

- МЗ Луново село – 521.815,80 дин – 790м3 

- МЗ Каран – 86.895,60 дин – 132м3 

- МЗ Крвавци – 54.846,00 дин – 83м3 

- МЗ Гостиница – 506.127,60 дин – 767м3 
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- МЗ Никојевићи – 459.558,00 дин – 696м3 

- МЗ Волујац – 442.002,00 дин – 669м3 

- МЗ Стапари – 551.601,60 дин – 836м3 

- МЗ Љубање – 135.009,60 дин – 204м3 

- ГО Севојно – 191.796,00 дин – 290м3 

- МЗ Злакуса – 67.254,00 дин – 102м3 

- МЗ Горјани – 332.970,00 дин – 504м3 

- МЗ Буар – 155.977,80 дин – 236м3 

- МЗ Дубоко – 103.158,00 дин – 156м3. 

        Укупно : 3,609,012.00 

-Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине до 30км, извођач  „Путеви“ 

Пожега, за износ од 6.144.000,00 динара .Реализовано за 1.467,870,72 динара са ПДВ. Укупно 

испоручено 1910м3 јаловине, и то по следећим МЗ: 

- МЗ Гостиница – 83.481,60 дин – 109м3 

- МЗ Биоска – 1.132.592,64 дин – 1474м3 

- МЗ Рибашевина – 251.796,48 дин – 327м3 

        Укупно : 1,467,870.72 

- Окончани су радови на набавци и транспорту бетона у 2017. год. Извођач 

  ЈКП „Нискоградња“  за укупно 2.111.853,00 динара са ПДВ, испоручено 

  је 214,75м3 бетона МБ 25. Од тога: 

    - МЗ Царина – 521.520,00 динара – 53м3 

    - МЗ Турица – 49.200,00 динара – 5м3 

    - МЗ Центар – 130.350,00 динара – 13,75м3 

    - МЗ Росуље – 639.600,00 динара – 65м3 

    - МЗ Крчагово – 461.223,00 динара – 46,50м3 

    - МЗ Теразије – 309.960,00 динара – 31,50м3      

        Укупно : 2,111,853.00 

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

путева у месним заједницама по уговору из 2016. год. Извођач радова ''Кнез петрол'' Д.О.О. 

Батајница за износ 1.800.000,00 дин са ПДВом реализована уплата аванса 980.000,00дин са 

ПДВом уплата аванса 600.000,00дин са ПДВом . Финансијска служба Града преузела је 

сравњивање количина и цена према достављеним рачунима и уплаћеним авансима. 

        Укупно : 1,580,000.00 

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

путева у месним заједницама по уговору из 2017. год.за испоруку 12.000 литара еуродизела 

Извођач радова ''Кнез петрол'' Д.О.О. Батајница за износ 1..615.200,00 дин са ПДВом   

     

– Завршени радови о изградњи завршетка пута у Стапарима. Рад грађевинских машина 

укупно 224 часа и ископ утовар превоз и уградња 2881м3 материјала Извођач радова ГР ''Турбо 

коп'' за износ 2.985.000,00 дин са ПДВом.  Реализовано  у 2017 2.486.525,00дин без ПДВа 

        Укупно : 2,983,830.00 

– Завршени радови по уговору из 2016 о набавци тракторских чистача снега за потребе 

одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 11 чистача 

снега ширине 2,4м Извођач радова А.Д. Металска индустрија ''Пролетер'' Ариље за износ 

718.740,00 дин са ПДВом  718,740.00 

– У току радови по уговору из 2017 год. о набавци тракторских чистача снега за потребе 

одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 11 чистача 
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снега ширине 2,4м Извођач радова А.Д. Металска индустрија ''Пролетер'' Ариље за износ 

718.740,00 дин са ПДВом.      

Атарски путеви 

Ужице развој је било надзор на овима радовима и вршило изараду елабората :  

 Завршени су радови на поправци атарских-пољских путева –ЗОНА ЗАПАД. Извођач 

ЈКП Нискоградња укупно 3.069.924,00 динара са ПДВ.Урађени су следећи путеви : 

 МЗ Волујац-пут З. Марјановић - Т. Марјановић      650м   

 МЗ Волујац-Путара -Спасоја-раскр.Волујац      570м   

 МЗ Стапари- Гредица -Јовичићи        342м   

 МЗ Стапари- Милутиновићи-Митрашиновићи      510м   

 МЗ Стапари- хладњача-Пановићи        444м   

 МЗ Биоска - Громиле-Бара        520м   

 МЗ Качер-Гардића гробље-Чаир        250м   

 МЗ Качер-Бошњачко врело-Павлића воденица     300м   

 МЗ Горјани-Милановићи-Клопановићи      800м   

 МЗ Биоска-Видовац -Потоци        500м   

     Укупна вредност радова :   3,069,924.00 

 Завршени су радови на поправци атарских-пољских путева –ЗОНА ЈУГ. Извођач ГЗПР. 

МИЛОВИЋ КОМЕРЦ за укупно  2.505.790,00 динара са ПДВ.Урађени су следећи путеви  

 МЗ Каран- Веселиновићи       400м   

 МЗ Каран-Алексићи        350м  

 МЗ Рибашевина-Вигањ-Гуњачић       850м   

 МЗ Гостиница-Раскршће- Мирковина      250м   

 МЗ Рибашевина- прелаз ка Дикановићима     600м   

 МЗ Рибашевина-Божићи-Филиповићи      650м   

 МЗ Трнава- Колине-Марковићи                1100м   

 МЗ Севојно-М. Ђерић- Јоксовићи        400м  

     Укупна вредност радова :   2,505,790.00 

    

 

Завршени су радови на поправци атарских-пољских путева –ЗОНА ИСТОК. Извођач ГП 

„Стабил-про“ за укупно 4.391.858,40 динара са ПДВ. Урађено:   

 МЗ Дрежник - Центар-Градина       л=450м  

 МЗ Дрежник - Центар-Липовац       л=470м  

 МЗ Дрежник - Опанковића гробље-Близанци     л=690м  

 МЗ Скржути-Пут за Миловановиће-Вране     л=600м  

 МЗ Кремна-Пут за Мијатовиће и Селаковиће     л=640м  

 МЗ Кремна-Ћубића локве-Забој        л=700м  

 МЗ Никојевићи-Аљевина-Приштавица        л=300м  

 МЗ Равни-Раскрсница-Доњи Старчевићи     л=420м 

 МЗ Равни-Лучићи-Приштавица       л=300м  
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 МЗ Равни-Лучићи-Приштавица        л=300м  

     Укупна вредност радова :   4,391,858.40 

   УКУПНО  АТАРСКИ ПУТЕВИ У ИЗНОСУ  9,967,572.40 

             

Ужице развој је било надзор на овим радовима: 

    

- " Завршени су радови на изградњи паркинга у МЗ „Севојно“. Извођач ГПР „Ћумур“ за 

износ од 2.954.827,20 динара са ПДВ, од чега је обавеза Града 100%. Уређена 2 паркинга, и то: 

- паркинг Вишесава Бугариновића 21 – 840м2, 

- паркинг око кружне саобраћајнице у ул. В.Бугариновића – 550м2         

- Уговорени су радови на изградњи крака улице Миливоја Марића у ГО „Севојно“. 

Извођач  ЈКП „Нискоградња“ за износ од 595.656,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града 

Ужица 100%.      

- Извршени су радови на изградњи дела Бановског пута по Уговору из 2017., извођач 

Путеви Пожега , П = 2095 м2, вредност радова је  2 453 396,00 све Град финансира 

     

- 2016.год Уговорени радови о изградњи дела обилазнице око бране Врутци - Крнда у МЗ 

Врутци. Изградња дела пута Л=520м Ш=2,5м   Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 

1.938.450,00 дин. са ПДВом        

- Уговорени радови о изградњи дела обилазнице око бране Врутци - Крнда ( Биоска 

Врутци)у МЗ Врутци. Изградња дела пута Л=415м Ш=3м   Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' 

за износ 1.992.000,00 дин. са ПДВом        

- Завршени су радови по Уговору на „Реконструкцији тротоара на потезу Пора-Београдска 

улица-од стене до вртића на Пори“ у МЗ „Росуље“. Радови на изради потпорних зидова поред 

саобраћајнице, л=65м, просечне висине око 2,20м. Извођач „Мајстор-инвест“ ДОО, за укупан 

износ од 1.067.858,40 динара са урачунатим ПДВ. Од тога Град Ужице 100%.  

       

- Завршена је изградња нових и реконструкција постојећих аутобуских стајалишта. 

Извођач радова  "Start house"д.o.o. Ужице 346,692.00 дин. са ПДВом . 

       

   

1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА 

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

докуменатцију и вршило надзор над извођењем радова.    

 1 МЗ ВОЛУЈАЦ     

 – Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Волујац, 

Реконструкција 9 кракова .Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.142.000,00 дин. без 

ПДВа од чега Инвеститор 765.140,00  дин. без ПДВа   

       Укупно : 1.142.000,00 дин.  

 2 МЗ ЛУНОВО СЕЛО     
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 – Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Луново Село, 

Реконструкција 6 кракова .Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.359.700,00 дин. без 

ПДВа од чега Инвеститор 910.999,00  дин. без ПДВа   

       Укупно : 1.359.700,00 дин.  

 3 ГО СЕВОЈНО     
 – У току  радови по анексу уговора . ГО Севојно изградња путне инфраструктуре, 

изградња 10 кракова улица.  Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 4.006.065,00 дин. без 

ПДВа од чега Инвеститор 2.523.820,95 дин. без ПДВа Реализовано у 2017 по првој привременој 

ситуацији 740.182,25 без ПДВа од чега Инвеститор 495.922,11дин без ПДВа 888,218.70 

  Завршени  радови о изградњи инфраструктуре у ГО Севојно. Уговор из 2016 год 

Реконструкција  крака улица Гај - Младовски поток л=98м  ш=3-4м Извођач радова ЈКП 

''Нискоградња'' за износ 1.838.314,15 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 1.231.670,48 дин. без 

ПДВа  2,205,976.98 

  У току  радови о изградњи путева у ГО Севојно уговор из 2016 год. 

Реконструкција 5  кракова улица  Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 2.039.220,00 дин. 

са ПДВом од чега Инвеститор 1.336.277,40 дин. са ПДВом Реализовано у 2017 крак ул Јаворске 

л= 30м ш= 3м, Гајеви Туцовићи л= 100м ш=2,5м Гај Дејовићи Л= 67м ш=2,5м , пут Видино 

Брдо л= 200м ш=2,5м по првој привременој ситуацији 1.344.978,91дин без ПДВа од чега 

Инвеститор 901.135,87дин без ПДВа 1,613,974.69 

 

 4 МЗ КРЧАГОВО     

 – У току радови по уговору о изградњи путне инфраструктуре у  МЗ Крчагово 

уговорена вредност радова 2.130.960,00 дин са ПДВом реконструкција 4 крака улица Извођач 

радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.775.800,00 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 

1.118.745,00  дин. без ПДВа      

 – Завршена је испорука 46,5м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"461,223.00 

 

 5 МЗ РИБАШЕВИНА     

 – Завршени   радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Рибашевина, 

Реконструкција  дела пута Парница Ћиркова Кућа л= 256м ш=2,5м  дела пута за Радуловићи 

Чанчаревићи л=285м ш=2,5м и дела пута Рибашевина Ђокићи л=85м ш=2,5м.Извођач радова 

ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.762.428,40 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 1.180.827,03  дин. 

без ПДВа   2,114,914.08 

 

 6 МЗ ТРНАВА     

 – Завршени   радови  на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава, 

Реконструкција  дела пута Трнава Костићи л= 465м ш=2,5м .Извођач радова ЈКП 

''Нискоградња'' за износ 1.292.376,20 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 865.892,05  дин. без 

ПДВа  1,550,851.44 

 7 МЗ БЕЛА ЗЕМЉА    

 – "Извршени  су радови на изградњи путева у насељу Бела Земља по Уговору из 

2017. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.981 506,00 динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 1 327 609,02 динара са ПДВ. за три пута и то : 1. насеље Пандурица -од куће Љ.Божића 

до куће З.Чумића  П= 232 м2 , 2. Станимировића долина ка кући Ђокић М. П = 795  м2 и 

3.насеље Пошта до куће Мићевића П=613 м2  Укупно : 1,981,506.00 

 8 МЗ ЗКЛАКУСА     

 – Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Злакуса, 

Реконструкција 2 крака .Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1.229.500,00 дин.  

од чега Инвеститор 823.765,00  дин. без ПДВа 
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 9 МЗ КРВАВЦИ     

 – Завршени радови по уговору из 2015. год о изградњи путева у  МЗ Крвавци 

Поточањски мост - Карапанџићи село Поточање Извођач радова А.Д. ''Нови Пазар Пут'' Нови 

Пазар за износ 533.319,00 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 357.323,73 дин. без ПДВа 

639,982.80 

 – Уговорени  радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крвавци село 

Поточање, Реконструкција пута Токмаковићи - Водовод .Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за 

износ 515.700,00 дин. без ПДВа од чега Инвеститор345.519,00  дин. без ПДВа   

  

 – Завршени радови по уговору о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крвавци 

село Крвавци, реконструкција дела пута Месна канцеларија - Јанковића Чесма Л=120м Ш=4м,  

Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 526.000,00 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 

352.420,00 дин. без ПДВа  631,200.00 

 – Завршени радови по уговору о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крвавци 

село Потпећ, реконструкција дела пута Крш - Благоја Чолића кућа Л=180м Ш=2,5м,  Извођач 

радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 542.220,60 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 363.287,80 

дин. без ПДВа  650,664.72 

 

 10 МЗ СКРЖУТИ     

 – Уговорени радови 2016. о изградњи асфалтног застора у МЗ Скржути,  

асфалтирање дела Бановског пута ка рибњаку  Л= 290 м. Ш=3 м .  и пут Ђорђевићи - Горњи 

Жунићи Л= 136 м. Ш=2,5 м.  Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 1 764 048,00 дин. са 

ПДВа од чега Инвеститор 1 181 912,16 дин. са ПДВа   

    

 11 МЗ РАВНИ     

 – "Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“. Извођач  

ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.914.300,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града Ужица 

1.282.581,00 динара са ПДВ, а МЗ 631.719,00 динара са ПДВ.  

 12 МЗ БИОСКА     

 – Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“. Извођач  

„Транскоп“ Чајетина за износ од 2.288.334,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града Ужица 

1.533.183,78 динара са ПДВ, а МЗ 755.150,22 динара са ПДВ.     

 13 МЗ КАЧЕР     

 – " Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Качер“, и то: 

- пут за Бошњаке, л=145м, П=360м2 

- пут за Јокиће, л=153м, П=460м2 

Извођач  „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 1.169.880,00 дин. са ПДВ . 

Од тога: - МЗ „Качер“: 386.060,40 динара 

- Град Ужице: 783.819,60 динара.   

                                                                                  Укупно : 1,169,880.00 дин.   

 14 МЗ КРЕМНА     

 – "Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Кремна“, и то: 

- пут за Ћирковиће и Ружиће, л=270м, П=670м2 

- пут за Нешевиће, л=210м, П=530м2 

Извођач  „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 2.088.017,64 дин. са ПДВ . 

Од тога: - МЗ „Кремна“: 689.045,82 динара 

   - Град Ужице: 1.398.971,82 динара. 

       Укупно : 2,088,017.64дин. 
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 15 МЗ КАРАН     

 – Завршени   радови   изградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран, Реконструкција  

дела пута за Мала Метаљка - Велика Метаљка л= 440м ш=3м .Извођач радова ЈКП 

''Нискоградња'' за износ 1.363.900,00 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 913.813,00  дин. без 

ПДВа         

     `  Укупно : 1,636,680.0064дин.  

 16 МОКРА ГОРА     

 – " Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“. 

Земљани радови на поправци путева за Пањак, за Драгутиновиће и Тошиће-Александриће. 

Укупно припремљено 18600м2 подлоге, уграђено 580м3 јаловине. Извођач „Путеви-Златар“ 

Нова Варош за износ од 1.579.152,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града Ужица 100%.  

       Укупно :1,579,152.00 

  "Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра 

Гора“, по Уговору из 2016. године. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 1.499.700,00 динара са 

ПДВ. где је обавеза Града Ужица 100%. Радови отпочели 08.12.2016. године, завршени до 

28.12.2016. године. Окончана ситуација испостављена 10.01.2017. године 

       Укупно :1,499,700.00 

 17 МЗ ЦЕНТАР     

 – Завршена је испорука 13,74м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"  

        Укупно :130,350.00 

 18 МЗ ЦАРИНА     

 – "Завршено је асфалтирање улица у МЗ „Царина“, по уговору из 2016. год. и то: 

- Крак Колубарске улице, л=165м, П=543м2 

Извођач  ЈКП „Нискоградња“  за укупан износ од 1.626.213,60 дин. са ПДВ. 

У 2017. реализовано за иѕнос од 775.824,00 динара са ПДВ. Од тога:  

- МЗ „Царина“: 256.021,92 динара 

- Град Ужице: 519.802,08 динара. 

    Укупно : 775,824.00 

 – "Завршено је асфалтирање улица у МЗ „Царина“, и то: 

- крак улице Жупана Брајана, л=40м, П=140м2 

- крак улице Краља Милутина, л=110м, П=280м2. 

Извођач  ЈКП „Нискоградња“  за укупан износ од 731.280 динара са ПДВ. 

Од тога:  - МЗ „Царина“: 241.322,40 динара 

  - Град Ужице: 489.957,60 динара. 

    Укупно : 731,280.00 

Завршена је испорука 53,00м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"   

 521,520.00 

 19 МЗ ГОСТИНИЦА     

 – "Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ „Гостиница“, по Уговору из 

2016. године, л=200м, П=530м2. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 708.180,00 

динара са ПДВ. Од тога:    

- МЗ Гостиница 33%: 233.699,40 динара, 

- Град Ужице 67%: 474.480,60 динара. 

    Укупно :708,180.00 

 – Уговорени и делимично реализовани су радови о изградњи путне инфраструктуре 

у МЗ „Гостиница“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 681.600,00 динара са ПДВ, од чега 

је обавеза Града Ужица 456.672,00 динара са ПДВ, а МЗ 224.928,00 дин. са ПДВ. Реализовано 

за износ од 390.834,72 динара са ПДВ, од чега Град Ужице плаћа 261.859,26 динара, а МЗ 

„Гостиница“ износ од 128.975,46 динара са ПДВ.     

    Укупно :390,834.72 
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 20 МЗ ДРЕЖНИК     

 – "Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Дрежник“, по Уговору из 2016, и то: 

- пут Центар-Брдо, л=230м, П=590м2 

- пут Центар-Миловановића раскршће, л=95м, П=246м2 

- пут Крчевине-Горње Обућине, л=180м, П=450м2 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.649.163,60 динара са ПДВ. 

Од тога:  

- МЗ „Дрежник“ 33%: 544.223,99 динара 

- Град Ужице 67%: 1.104.939,61 динара. 

    Укупно : 1,649,163.60 

 – Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“. 

Извођач  ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.415.040,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града 

Ужица 948.076,80 динара са ПДВ, а МЗ 466.963,20 динара са ПДВ.  

     

 21 МЗ РОСУЉЕ     

 – "  Завршено је асфалтирање улуица у МЗ „Росуље“, по Уговору из 2016. године 

(крак Јеловогорске), л=50м, П=135м2. Извођач  ЈКП „Нискоградња“  за укупан износ од 

213.864,00 динара са ПДВ. Од тога:  

- МЗ „Росуље“ 33%: 70.575,12 динара 

- Град Ужице 67%: 143.288,88 динара. 

    Укупно :213,864.00 

 – "Завршено је асфалтирање крака улице Пора у МЗ „Росуље“, л=210м, П=650м2. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.169.880,00 дин. са ПДВ . Од тога:  - МЗ 

„Росуље“: 324.442,80 динара 

- Град Ужице: 658.717,20 динара. 

    Укупно :1,169,880.00 

Завршена је испорука 65,00м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"    

     Укупно :639,600.00  

 

 22 МЗ ВРУТЦИ     

 – Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Врутци“. Извођач  

„Транскоп“ Чајетина за износ од 393.120,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града Ужица 

263.390,40 динара са ПДВ, а МЗ 129.729,60 динара са ПДВ.      

  "Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ „Врутци“, по Уговору из 2016. 

године, л=174м, П=452м2. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Кумулативна вредност ситуације је 

1.050.319,44 динара. У 2017. години реализовано за износ од 633.439,44 динара са урачунатим 

ПДВ. Од тога: 

- Град Ужице 67% : 424.404,42 динара 

- МЗ „Врутци“ 33%: 209.035,02 динара. 

    Укупно :633,439.44 

 

 23 МЗ СТАПАРИ     

 – Делимично су реализ0вани су радови о изградњи путне инфраструктуре у МЗ 

„Стапари“ по уговору из 2016. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 2.345.184,00 

динара са ПДВ, од чега је обавеза Града Ужица 1.571.273,28 динара са ПДВ, а МЗ 773.910,72 

дин. са ПДВ. Реализовано за износ од 831.016,81 динара са ПДВ (Град Ужице). МЗ је свој део 

учешћа уплатила директно извођачу радова сходно Анексу Уговора.     

    Укупно :1,246,525.21 
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   Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“. 

Извођач  „Транскоп“ Чајетина за износ од 1.179.360,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града 

Ужица 790.171,20 са ПДВ, а МЗ 389.188,80 динара са ПДВ.  

     

 24 МЗ ДУБОКО     

 – "Делимично завршени радови на асфалтирању путева у МЗ „Дубоко“, по Уговору 

из 2016. године, Л=490м, П=1227м2.  Извођач ЈКП „Нискоградња“  за износ од 1.647.578,17 

динара са ПДВ. Од тога:    

- Град Ужице 67%: 1.103.877,37 динара  

- МЗ „Дубоко“ 33%: 543.700,80 динара 

"    Укупно :1,647,578.17 

  "Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Дубоко“, и то: 

- пут Демир капија-Узуновића брдо, л=43м, П=124м2 

- пут Радичевићи-Гајевићи, л=44м, П=110м2 

- пут Велика Превија-Горан Узуновић, л=49м, П=125м2 

- пут Ђоковићи-Добривоје Ђоковић, л=51м, П=127м2 

- пут Остојићи, л=30м, П=75м2 

- пут Станковићи, л=44м, П=110м2 

- пут Савићи, л=44м, П=110м2 

- пут Видићи, л=44м, П=110м2 

- пут Брезак-Бијели камен, л=49м, П=135м2 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.484.154,24 динара са ПДВ. 

Од тога:  

- МЗ „Дубоко“ 33%: 489.770,90 динара 

- Град Ужице 67%: 994.383,34 динара. 

    Укупно :1,484,154.24 

 

 25 МЗ ТУРИЦА     

 – "Уговорени су радови 2017 о изградњи два пута у МЗ „Турица“. Извођач ЈКП 

„Нискоградња“ за износ од 1 199 964,00динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 803 975,88 динара са ПДВ.  Уговорено : 1.крак Раднички батаљон Л = 50 м.и 2. део 

Краља Драгутина Л = 75 м.  

 – Завршена је испорука 5м3 бетона-извођач ЈКП "Нискоградња"  

      Укупно :49,200.00 

 

 26 МЗ ТЕРАЗИЈЕ     

 – Завршена је испорука 31,5м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"  

     Укупно :309,960.00 

 

 27 МЗ ЉУБАЊЕ     

 – "Извршени  су радови на изградњи путева на Љубањама-ЦЕНТАР по Уговору из 

2017. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 411 217,92 динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 275 516,01 динара са ПДВ. за два пута и то : 1. пут ка Ћитић Драгану П= 63 м2 и  2.  

пут ка Милији Мулићу П = 174  м2 

"    Укупно :411,217.92 

 – "Извршени  су радови на изградњи путева на Љубањама- Прљевићи по Уговору 

из 2017. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 334 630,00 динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 224 202,10 динара са ПДВ. за један пут и то : Пјевчево брдо П= 350 м2 

"    Укупно :334,630.00 
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 – "Извршени  су радови на изградњи путева на Љубањама по Уговору из 2016. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 347 732,70 динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 232 980,91 динара са ПДВ. за два пута и то : 1. пут ка Ћитић Драгану П= 184 м2 и  2.  

пут ка Остоји Ђурићу П = 150  м2 

"    Укупно :347,732.70 

 

 28 МЗ НИКОЈЕВИЋИ     

 – "Уговорени су радови о изградњи путева у Никојевићима за 2017. а нису 

изведени. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.607 532,00 динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 1 077 046,44 динара са ПДВ. за два пута и то : 1. Поњавића гробље - Цицварићи и 2. 

Весова врба -Пландиште 

   

 – "Извршени  су радови на изградњи путева у Никојевићима по Уговору из 2016. 

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.232 995,00 динара са ПДВ, од тога обавеза 

Града је 826 106,65 динара са ПДВ. за два пута и то : 1. Пањеви - Панићи П= 500 м2 и  2. 

Центар - Доњи Цицварићи П = 550  м2 

    Укупно :1,232,995.00 

 

 29 МЗ БУАР     

 – Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“. Извођач  

ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.318.872,00 динара са ПДВ, где је обавеза Града Ужица 

883.644,24 динара са ПДВ, а МЗ 435.227,76 динара са ПДВ.   

    

 30 МЗ ГОРЈАНИ     

  Завршени   радови  о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Горјани, 

Реконструкција  дела пута за Пантиће л= 40м ш=2,5м и дела пута за Шибалиће л=75м ш=3м 

.Извођач радова ЈКП ''Нискоградња'' за износ 384.230,00 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 

257.434,10  дин. без ПДВа     

    Укупно :461,076.00 

  Завршени   радови МЗ Горјани изградњи путне инфраструктуре уговор из 2016, 

Реконструкција  дела пута за Јањића кућа Павићи л= 480м ш=2,5м  .Извођач радова ЈКП 

''Нискоградња'' за износ 1.346.497,60 дин. без ПДВа од чега Инвеститор 902.153,39  дин. без 

ПДВа     

    Укупно : 1,615,797.12 

 

 

 

    

1.2.5.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ   

 

 Инвеститор свих радова је Град Ужице . ЈП Ужице Развој Ужице је припремало 

тендерску докуменатцију и вршило надзор над извођењем радова.    

1.2.5.1.ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА      

 Одржавање површина у Граду обложених каменим и бехатон плочама у току  2017  

вођен надзор само на изградњи степеништа у Ускоковићевом пролазу. 

 У току радови по уговору из 2017. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. 

Постављена и уклоњена подлога клизалишта површине 532м² односно 109,76м³ песка. Извођач 

радова ЗЗ ''Бели бор'' Златибор. 
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1.2.5.2.ГРАДСКА ИГРАЛИШТА      

Окончани су радови по Уговору о „Поправци и санацији спортских терена“. Извођач 

„Универзал М+“  за укупно 2.048.597,40 динара са ПДВ. 

Извршени радови на више терена и локација, и то: 

- Израда капије и рампе на старој прузи, 

- Ограда на степеништима у Војвођанској и Видовданској улици, 

- Поправка љуљашки и клацкалица на Тргу, 

- Исцртавање линија на теренима ОШ у граду, 

- Израда ограде-гелендера у Курсулиној улици, 

- Израда и постављање мобилијара игралиште „МАХИ“, 

- Постављање табли обавештења код вртића на Пори, 

- Израда ограде око новог терена у ул. Радована Драговића, 

- Поправка ограда око терена у Севојну, М.Обреновића. 

       

1.2.5.3.СТУДЕНТСКИ ДОМ У КРЧАГОВУ 

 За извођење предметних радова Министарство просвете, науке и технолошког развоја – 

 Наручилац и предузеће „Стандард Инвест Гроуп“-Извођач радова  закључили су Уговор 

о извођењу радова на изградњи студентског центра у Ужицу 2 фаза 

 Датум почетка извођења радова је 08.08.2016. године 

 Датум завршетка извођења радова је  26.05.2017. године 

 Вредност уговорених радова према основном уговору  је 126.470.965,47 динара без 

обрачунатог ПДВ-а, односно према анексу уговора 141.618.858,26 динара без обрачунатог 

ПДВ-а. 

ЈП „Ужице Развој“:  

 -Вршење надзора на машинским инсталацијама на Објекту Студенског дома /430 G65112 

, одговорни извођач термотехничких, термоенергетске, процесне и гасне технике/  

 - Кординација приликом  извођења радова за  прикључаке воде, струје и топловода 

       

1.2.5.4.ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИТКЕ ВОДЕ  ВОДЕ ЦЕРОВИЋА БРДО 

     

 Учествовање у раду градском тима за праћење реализације пројекта реконструкција 

фабрике воде I фаза и упављање пројектом-вођење стручног надзора на извођењу грађевинско 

занатских и хидро машинских инсталација. Вредност тог дела инвестиције износи 

326.892.689,60дин. ЈП Ужице Развој имало је два представника за вођење надзора и припрему 

тендерске документације и реализације овог посла. 

 

 

 

1.2.5.5.ОБЈЕКАТ СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ“ 

 

 Израда техничког извештаја у поступку техничког прегледа објекта супермаркет "Лидл" 

у Крчагову. Предмет овога уговора је вршење техничког прегледа објекта - радова, и 

градилишне, атесне документације и израда енергетског пасоша објекта за пројекат : 

малопродајног објекта за потребе фирме Лидл Република Србија, Филијала 0118, у Ужицу 

Милоша Обреновића бб". Технички преглед је извршен и документација је предата 

1.02.2018.год.Прегледане су све инсталације, опрема , извештаји као и сва документација 

неопходна за добијање употребне дозволе.Извршен је увид у објекат који је изграђен, све 

изведене радове и инсталације : машинске , хидротехничке , као и електро инсталације јаке и 
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слабе струје. Урађен енергетски пасош. Грађевинско земљиште површине 7.038,00 м2. Укупна 

вредност  услуге износи 520.000. динара. 

 

1.2.5.6.ОБЈЕКАТ ВРТИЋ НА ПОРИ  

 

Послови координације завршетка радова на Вртићу на Пори.  

Коориднација са Министарство Привреде/ вишкови, мањкови и непредвиђени радови/ за 

реализацију пројекта . Извођач Гранит плус Вредност радова 17.556.165.79 са ПДВ-ом. 

Решавање  постојећих инсталације : измештање елекро-ормана испред паркинга,хидрантске 

мреже, извођење радова на изградњи прикључка објеката- водоводни  , канализациони, 

електро, топла проба). 

Припрема тендера за испоруку ореме за : Набавка и уградња опреме за кухињу ,опреме  за 

вешерај,опреме и прибора за кухињу,прибора и посуђа од пластике, постељине, 

 столњака, штеп дека, фротира и пешкира, теписи    играчке, испорука рачунарске  

опреме, телефона, усисивача и клима уређаја, испорука креветића и столица за децу,  

испорука намештаја.  

Вршење надзора за део опреме која се испоручивала. 

Припрема решења и  израда табле на уласку у вртић 

Формирање  и координација Комисије за технички преглед 

Подношење захтева за употребну дозволу дозволу 

 

              

1.2.5.7. ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ  

     

Излазак на терен и израда предмера и предрачуна и техничког решења радова по захтеву 

месних зајднеица      

Израда 145 техничких услова за раскопавање саобраћајница     

Израда 17 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну мрежу и 17 на мрежу 

кишне канализацје у поступку издавања локацијскох услова ,у поступку израде 

одговарајућих урбанистичких планова, у поступку израде пројеката и у поступку доношења 

решења о праву службености      

Израда техничког решења, предмера радова и вођење стручног надзора над изградњом 

интерне саобраћајнице на гробљу Сарића осоје.  

Израда предмера радова на реконструкцији ГКЦ    

Учествовање у пројектовању конструкције фасаде школе у Турици и израде предмера и 

предрачуна радова.   

Консултантске услуге у изради тенедерске документације за јавну набавку ради изградње 

ограде око аеродрома Поникве око посебних услова и коначне верзије предмера радова

      

Израда пројектних задатака ради спровођења јавне набавке за пројекте: Јеловогорска улица, 

улица Светозара Марковић, улице Арсенија Чарнојевић, пешачке стазе код базена, израда 

геотехничких елабората и пројекта општинског пута бр.23  

Израда тендесрке документације-техничке за спровођење јавних набавки за изградњу 

саобраћајница као и за радове на одржавању саобраћајница.    

Послови на координацији извођења радова на изградњи кружне раскрснице. 
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Координација са Пројектантом Архимис , за израду пројекат Реконструкције и изградње 

вртића на Белој Земљи. 

 

1.3 УРБАНИЗАМ           

         

ПЛАНОВИ  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

• Измена и допуна ПГР"Турица" у Ужицу- у сарадњи са Градском управом за урбанизам  

- одељењем за легализацију, ради се измена планског документа у делу саобраћајног решења и 

намена површина 

        

ПЛАНОВИ  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

        

• ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ "СЛОБОДНА ЗОНА  УЖИЦЕ"У СЕВОЈНУ  

За потребе израде нацрта Плана детаљне регулације "СЛОБОДНА ЗОНА УЖИЦЕ" У 

СЕВОЈНУ је израђен предлог планског решења дела саобраћајне мреже у гравитационом 

подручју државног пута IБ реда бр. 23, деоница Пожега - Ужице, са назначеним стационажама 

државног пута. 

 Предложено идејно решење  предвиђа формирање кружних токова на траси државног 

пута, на месту постојећих прикључака локалне путне мреже (површинске раскрснице ниског 

нивоа саобраћајне услуге; неповољних функционално-просторних карактеристика нарушених 

непланском градњом прилазних путева објектима пословања и становања; израженог 

саобраћајног оптерећења примарних праваца), са обостраним сервисним саобраћајницама у 

функцији уређених саобраћајних прилаза/излаза производним комплексима. 

 Битно је нагласити да овакав концепт предлаже решавање дугогодишњег проблема 

неуређених прикључака локалне путне мреже и безбедно одвијање саобраћаја државним путем, 

као и формирање безбедног пешачког коридора - подземне/надземне пасареле у зони државног 

пута, без негативних утицаја друмског саобраћаја.  

       

• ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ за локацију  хотела"ТУРИСТ"на Градској плажи у 

Ужицу 

         

  

ПРОЈЕКТИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

• Пројекат препарцелације катастарске парцеле бр 999,1497 и 1496 КО Дријетањ-Бела 

земља         

                                          

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКТИ 

         

• Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу пијаце "Липа" Ужицу 

    

• Урбанистички пројекта за израду мултифункционалног објекта у оквиру Градског 

културног центра стрелишта -Ужице  
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ПРОЈЕКТИ 

        

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ -  РЕКОНСТРУКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТАРИ ГРАД "У 

ТУРИЦИ / добијена средстава од канцеларије за јавна улагања / 

       

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ -  ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ СПОМЕН ДОМА НА 

КАДИЊАЧИ / добијена средстава од министарства културе  / 

        

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ -  ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ, ФАСАДЕ И КРОВА НА ЗГРАДИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА  

         

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ -  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРТЕРА ИСПРЕД СКУПШТИНЕ 

ГРАДА -ПРЕДЛОГ ИЗБОРА УРБАНЕ ОПРЕМЕ послат Градској управи за 

инфраструктуру и развој 17.07.2017-10-58/3  

        

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ -  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРТЕРА ИСПРЕД СКУПШТИНЕ 

ГРАДА - ДИСПОЗИЦИЈА УРБАНЕ ОПРЕМЕ И ДЕНДРОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 

послат Градској управи за инфраструктуру и развој  -20.07.2017-10-58/4  

       

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ -  РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У УЛ.Д.ТУЦОВИЋА,   БР.57-

87 У УЖИЦУ "БЛОК Ц"-РК БЕОГРАД       

  

      

• ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОМАНДНО-НАСТАВНОГ ЦЕНТРА У 

ОКВИРУ НЕКАДАШЊЕ КАСАРНЕ У КРЧАГОВУ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3820/9 КО 

КРЧАГОВО         

 

• Координација приликом израде пројеката : 

 - ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ 1300 КАПЛАРА И ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА 

ЛАЗАРА          

 -ПРИСТУПНИ ПУТ ЦРКВИ У КРЧАГОВУ НА КАТ ПАР.ПАР.БР 3820/1 И 3820/17 КО 

УЖИЦЕ 

            

• -ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА  НОВОГ СТУДЕНСКОГ  ДОМА У 

КРЧАГОВУ  

• ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА У СТАПАРСКОЈ БАЊИ 

          

 

ПРОГРАМИ 

         

• Измена Програма постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на 

територији  Града Ужица,  

• Измене и  допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене на територији  Града Ужица,   

  

• Учешће  у изради одлуке и достављање зона за суфинансирање обнове фасада стамбених 

и стамбено-пословних зграда на подручју града Ужица, Градској  управи за послове 

органа града           
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• Израда  радне верзије одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела 

на територији града Ужица послато, Градској  управи за урбанизам у планираног  

• Учешће у изради пројектног задатка Главног пројекта саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре у оквиру комплекса у Турици  

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

• Учешће на Међународном салону урбанизма у Нишу у три категорије : 

  - Планови  генералне регулације : План генералне регулације „ Аеродром Поникве „  

  - Планови  детаљне  регулације : План детаљне  регулације „ Први Партизан „ –Ужице , 

 Бела Земља 

 - Дигиталне технике , дизајн и продукција у урбанизму и архитектури : медијска            

 презентација урбанизма и архитектуре  - Идејни пројекат реконструкције ОШ „Стари 

Град „  

• Учешће на реализацији пројекта урбане комасацијеса представницима ГИЗ и АМБЕРО 

              

 III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ   

 1.Квалификациона структура 

 

Табеларни приказ квалификационе структуре : 

 

 

Р.бр. 
Стручна 

спрема 

Запослени 

Бр.на дан 

31.12.2016год. 

Бр. на дан 

31.12.2017год. 

1 2 3 4 

1 ВСС 20 19 

2 ВС 3 1 

3 ВКВ 0 0 

4 ССС 10 10 

5 КВ 0 0 

6 ПК 0 0 

7 НК 1 1 

  Укупно: 34 31 

 

 

 2.Старосна структура 

 

Р.бр. Опис 

Бр.на дан 

31.12.2016.год. 

Бр.на дан 

31.12.2017.год. 

1 2 3 4 

1 До 30 год. 2 2 

2 30-40 10 6 

3 40-50 11 10 

4 50-60 10 11 

5 Преко 60 1 2 
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Укупно  34 31 

Просечна 

старост  
45 46 

 

 

 3.Структура по полу 

 

   

Р.број Пол 

Запослени 

Бр.надан 

31.12.2016.год. 

Бр.надан 

31.12.2017.год. 

1 2 3 4 

  Женски 18 18 

  Мушки 16 13 

Укупно 34 31  

  

 4. Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (уколико су  планирана 

 годишњим Програмом пословања) у складу са вежећим законом и подзаконским актима. 

 Приказати динамику запошљавања или рационализацију- отпуштања у складу са Одлуком. 

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

2017. годину није планирано повећање броја запослених. У 2017.години дошло је до смањења 

броја заполених по основу личног захтева (3 запослена).  

 

 5. Зараде запослених- реализација у односу на планиране Програмом пословања и средства 

 уплаћена у буџет Републике. 

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

 

Планиране бруто зараде запослених радника су у износу 29.511.000, а остварене у износу 

26.280.726 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 5.398.000, а 

остварени су у износу од 4.704.250 динара.  

Планирани износ уговора о делу је 200.000 динара, а остварени је 47.468 динара.  

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 900.000 динара, а остварење 

је 878.840 динара.  

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 420.000 динара, док је остварење 

196.380 динара.  

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

остварење је  81.294 динара. 

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

41.667 динара. 

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

274.350 динара.  

Планирани трошкови репрезентације за 2017. годину су 120.000 динара, а остварење износи 

105.486 динара. 

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

није ни било остварења у 2017. години. 

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

пословања. 
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 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2017.годину су 650.000 динара, 

исплаћене накнаде износе 597.292 динара.  

 

 

 IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

 1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре 

За 2017. ЈП „Ужице развој“ Ужице није планирало трошкове за капиталне инвестиције, па није ни 

имало остварења по овом основу.  

Напомињемо да се ЈП „Ужице развој“ Ужице бави надзором над изграђеним објектима где је 

инвеститор Град Ужице.  

 

 2.Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката 

Финансирање изградње и реконструкције грађевинских објеката врши Град Ужице, док је ЈП 

„Ужице развој“ Ужице надзор над истим.  

 

 3.Реализација планираних набавки добара,услуга и радова у години за коју се доноси извештај у 

 односу на претходну годину. Навести  реализоване набавке службених аутомобила (врста и 

 вредност возила) као и нереализоване набавке из Програма пословања. 

 

Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2017. годину износи 

2.027.500 динара. 

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за  2017.годину износи 3.582.993 

динара.  

Усвојеним Планом ЈН за 2017.годину предвиђено је 2 (две) јавне набавке мале вредности и 25 

(двадесет пет) ЈН на које се Закон не примењује – поруџбеница, од чега су: 10 ЈН добра, а 15 ЈН су 

услуге. 

Од малих набавки реализовано је 1 комад ( програм Infosys– у питању је преговарачки поступак 

без објављивања јавног позива за подношење понуда) , а једна јавна набавка мале вредности 

(Набавка електричне енергије) није реализвана јер је Град Ужице преузео реализовање обавезе.  

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

је једна ЈН обустављена, па је поново спроведена у складу са Законом о јавним набавкама.  

По наруџбеницама за услуге реализовано је укупно 15 ЈН и спроведено је свих 15 ЈН. 

У току 2017. године није била предвиђена позиција Јавна набавка службених возила, па није ни 

дошло до њене реализације.  

Напомињемо да смо се у складу са Законом трансформисали од 01.01.2017.године, па поређење са 

Планом ЈН за 2016.годину није реално и изводљиво.  

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

аутомобила. 

 

 V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА  

 

 1.Преглед цена основних комуналних услуга: 

 

Одлука Број:    07-81/5 од  13.12.2017.године 

 1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе издавања локацијских  услова и то :  

-  за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара 
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-  за објекте површине преко  200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара 

 2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 

5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 

10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 4. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у 

јавној својини Града Ужица, а за потребе  конституисања имовинских права на њима, у износу 

од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 

Одлука Број:    07-600/3 од  19.10.2017.године 

 1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну  канализацију, а 

 за потребе издавања локацијских  услова и то :  

-  за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара 

-  за објекте површине преко  200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара 

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну  канализацију, а 

 за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је 

 урачунат ПДВ. 

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну  канализацију, а 

 за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који 

 износ је урачунат ПДВ. 

4. Накнаде за подношење захтева за трећа лица у поступку обједињене процедуре, од 

 6.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ. 

 

 VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

 

 1.Табеларни приказ прихода-структура 

 

Р.бр. 
Врстаприхода 

Остварено 

2016.год. 

Планирано 

2017год. 

Остварено 

2017год. 
Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

1 Пословни приходи   60.000.000 44.603.000  74,34   

2 

Остали пословни 

приходи    422.667     

3 Финансијски приходи         

  Укупно    60.000.000 45.025.667  75,04   
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 2.Табеларни приказ расхода по наменама 

 

Р.бр. 
Врстарасхода 

Остварено 

2016.год. 

Планирано 

2017.год. 

Остварено 

2017.год. 
Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 5/3 

1 Пословни расходи  57.449.000 42.458.639 73,91  

2 Финансијски расходи      

3 Остали расходи  2.551.000 2.528.545 99,12  

 Укупно  60.000.000 44.987.184 74,98  

 

  

 Напомена: Због трансформације Предузећа у складу са Законом, нисмо исказали 

колону 3 за 2016.годину, јер смо пословали као индиректни буџетски корисник.  

 

 3.Остварен финансијски резултат и расподела добити 

 Остварена добит  за 2017 г. износи38.482,98 динара. Остварена добит, после опорезивања      

 порезом на добит правних лица, износи 30.941,73 динара. 

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

 

 4.Структура наплаћених потраживања и степен наплате. 

 У току 2017 г. Сва потрживања су наплаћена. 

 

 5.Структура ненаплаћених и застарелих потраживања. 

  На дан 31.12.2017. г  Ужице развој нема ненапаћених потраживања нити застарелих потраивања. 

 

 6. Структура краткорочних обавеза 

  Све обавезе су под 31.12.2017. г измирене. 

 

 7..Задуженост ЈП – кредити и позајмице 

 Ј.П. Ужице развој нема кредитне задужености нити позајмица. 

 

 8.Субвенције од оснивача (приход и реализација). 

 Ј.П. Ужице развој није користило субвенције од оснивача. 

 

 

 VII  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                         

       У току 2017.године одржано је шест( 6) седница Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Ужице развој“ Ужице,, у саставу председник Надзорног одбора г-дин Ђорђе Топаловић  и 

чланице Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић. 

        I-конститутивна седница Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица. 

је одржана дана 07.04.2017. године године у службеним просторијама Јавног предузећа“ Ужице 

развој“ из Ужица. 
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        На седници је извршено конституисање новог сазива Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Ужице развој“ Ужице, тако да је Мелентијевић Зоран присутне чланове Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице упознао да је ступило на правну снагу Решење 

Скупштине града Ужица о именовању  Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ 

Ужице I број 023-45/17 од 23.03.2017.године, на основу кога преседник Надзорног одбора г-дин 

Ђорђе Топаловић  и чланови Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић стичу 

пуни правни легитимитет за предузимање свих радњи из својих надлежности. 

     Присутни чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице су, у усменој 

конверзацији са руководством Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице дефинисали основне 

смернице будуће сарадње, укључујући и рокове у којима се ће се одржавати седнице Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице. 

            II  седница Надзорног одбора је одржана дана 18.07.2017. године године у службеним 

просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица 

            На седници је разматран и усвојен: 

- извод из записника са прве седнице  Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ 

Ужице, 

-шестомесечни извештај  о реализацији Програма пословања за 2017.годину Јавног предузећа 

„Ужице развој“ Ужице 

-извештај о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице у периоду од 

07.04.2017.године до 19.07.2017.године 

-молба запосленог Ненада Живковића за исплату новчане помоћи због здравствених проблема 

и дато овлашћење директору  Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице да, у складу са 

позитивним прописима и чланом 96.Правилника  о раду  Јавног предузећа „Ужице развој“ 

Ужице, изврши напред именованом, исплату новчане помоћи. 

 

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

24.08.2017.године у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

На седници је разматран и усвојен: 

-извод из записника са друге  седнице Надзорног одбора 

-захтев за изјашњење, са правног основа, Градског већа III веза 344- 184/17 од 

07.08.2017.године о повећању цена градског и приградског превоза градског превозника „Бечеј 

превоз“Бечеј и дато мишљење на исти. 

-извештај о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице у периоду од 

19.07.2017.године до 24.08.2017.године 

 

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

19.10.2017.године ( четвртак ) у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице, Вуколе Дабића . 

На седници је разматран и усвојен: 

-извод из записника са треће  седнице Надзорног одбора 

-сагласности на измене Правилника о систематизацији послова и задатака Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице  

 -одлуке o висина накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну 

канализацију.   

-извештај о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице у периоду од 

24.08.2017.године до 19.10.2017.године 

 

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

31.10.2017.године ( уторак ) у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице, Вуколе Дабића . 
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На седници је разматран и усвојен: 

-записник са четврте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

- извештаја о реализацији пословања  Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице у периоду јануар-

септембар 2017.године 

-предлог иницијативе везане за промену статуса аутобуске станице у Ужицу , у складу са 

позитивним  законским прописима 

 -извештај о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице у периоду од 

19.10.2017.године до 31.10.2017.године 

             

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

11.12.2017.године ( понедељак ) у пословним просторијама Јавног предузећа ''Ужице развој'' 

Ужице. 

На седници је разматран и усвојен: 

-записник са пете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

-годишњи Програма пословања Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам,управљање путевима 

и развој ''Ужице развој'' Ужице за 2018.годину 

-извештај о активностима Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице у у периоду од 

31.10.2017.године до 11.12.2017.године 

 

 

 VIII  ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  

 1.Оцена резултата пословања ЈП 

 ЈП Ужице развој обавља широк дијапазон пословних активности и у свако од тих 

сегмената постигнут је максимум са постојећим кадровским потенцијалом. 

Служба ( одељење  ) за управљање путевима је извршила све уговорене обавезе  са 

Извођачима које је Управа за инфраструктуру и развој увела у посао . Уговор  за  текућег 

одржавања путева , изградње путне инфраструктуре са удруживањем средстава по месним 

заједницама ,  уговореним пословима за мале поправке , одржавање вертикалне саобраћејне 

сигнализације само су део уговора које прати ово одељење .  

 Зимско одржавање улица и путева је успешно обављало ЈП Нискоградња уз 

координацију и надзор од стране ЈП УЖИЦЕ развој . У току зимског одржавања више пута су 

активирани уговори о раду машина на чишћењу снега по месним заједницама  тако да није било 

непроходних путних праваца у току зимске сезоне.      

 Служба ( одељење  ) за Јавни градски и приградски превоз  је током године успешно 

пратило извршење реда вожње и уговорних обавеза оператера јавног градског и приградског 

превоза путника и то са изузетно малим бројем извршилаца  у односу на исте или сличне 

послове у градовима приближне величине и обима пређених километара у ЈГППП. 

  Одељење за урбанистичко планирање  се у претходом периоду бавила такође широким 

спектром послова . Пословима на изради планске документације , израдом пројеката за потребе 

оснивача којим је локална самоуправа обезбедила значајна средства од републичких 

институција. 
 Поред наведених послова које су са успехом обављале службе овог јавног предузећа 

треба напоменути и друге послове на  којима учествују стручна лица овог ЈП и то : Надзор над 

изградњом ПППВ ,  Вртића на Пори , Студентског дома у касарни,  чиме је остварена знатна 

уштеда у буџету Града Ужица . 

 Реализација послова  чији је инвеститор  Република Србија преко својих органа, 

употпуности је вођена од стране ЈП Ужице Развој ,од пројектовања, добијања грађевинске 

дозволе до добијања употребне дозволе. 
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 2.Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП 

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

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

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

 носилац права јавне својине на непокретностима  Република Србија или јединица локалне 

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

 у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада који је 

 дефинисан у статуту предузећа. 

   Предаја пореског биланса ће се изврћити до 29.06.2018.год. 

   У поступку су све мере ревизорске комисије. 

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система 

 финансијског управљања и контроле , са задатком да организационо успостави „Систем 

 финансијског управљања и контроле , односно да прати и стара се o правилном спровођењу 

 интерних правилника који су донети. 

 За постизање наведених циљева  не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на 

 остваривање циљева и реализацију плана.Планираним активностима руководства, сагледане су 

 околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји.Очекивани  проблеми 

 који могу утицати на њихово остварење односо се на сигурност извора финансирања као и 

 временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа град. 

 У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема на дневном нивоу. 

 

 3.Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП. 

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

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

предузећа. 

Предлог за кадровско јачање  

 Служба текућег одржавља улица и путева има потребу за пријемом ( преузимањем  из 

другог јавног предузећа )  једног грађевинског инжењера  са лиценцом за изградњу путева ,  

Служби за праћење ЈГППП недостаје додатан број контролора да би било ефикасније и боље 

праћење. 

 Одељењу за урбанистичко планирање недостаје архитекта и инжењер хортикултуре. 

 Едукација и праћење савремених трендова 

 Учешће  запослених на стручним скуповима , семинарима и предавањима које се односе на 

области пословања овог ЈП. 

 

Набавка недостајућих основних средстава 

  ЈП Ужице развој располаже са једним возилом за обављање делатности упркос томе што 

обавља широк дијапазон послова  у различитим областима. И поред тога што смо често имали  на 

располагању возила градских управа ,било је отежано или чак онемогућено обављање делатности.  

 Служба за праћење ЈГППП  (контролори продаје карата у аутобусима) има потербу за 

коришћењем возила у различитим временским интервалима у раним јутарњим сатима као и у 

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

приходе од продаје карата. 

 Побољшљњем рада само ове службе повећањем учестаности контроле ,  оправдало би 

набавку једног возила . 
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 IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 
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М.П. 

 

 

 

                                                                                                                           Директор 

        Никола Максимовић, 

        дипл.инж.машинства 

 

                   _______________________ 
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