
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      22. фебруар  2021. године     Број 7/21 

 

20. На основу члана 80. Статутa града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19), Градско веће града Ужица, на 

седници одржаној дана, 22.02.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
 

1. Усваја се План енергетске ефикасности града Ужица за 2021. годину. 

 

2. Одлуку о усвајању и План енергетске ефикасности града Ужица за 2021. годину  објавити у ''Службеном листу града 

Ужица''. 

 

План енергетске ефикасности града Ужица за 2021. годину можете преузети на линку http://uzice.rs/wp-

content/uploads/2021/03/Plan-energetske-efikasnosti-Grada-Uzica-2021.doc 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 352-50/21, 22.02.2021.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 

 

21. На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), 

на предлог Савета за координацију послова  безбедности  саобраћаја  на  путевима  на  територији  локалне  самоуправе Ужице, 

Градско веће на седници одржаној дана  22.02. 2021. године, доноси 
 

ПРОГРАМ 

РАДA САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ужице  за 2021. 

годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска 

средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за реализацију Програма предвиђена 

су Одлуком о буџету локалне самоуправе Ужице за 2021. годину у висини од 27.000.000.00 динара и биће усмерена за спровођење мера 

и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни део овог Програма. 
 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу финансирања програмских задатака 

из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ужице до нивоа реализованих прихода. 
 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према степену приоритета које 

одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ужице. 
 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 30. Правилника о раду 

савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији на 

сагласност путем ИСА апликације. 

http://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-energetske-efikasnosti-Grada-Uzica-2021.doc
http://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-energetske-efikasnosti-Grada-Uzica-2021.doc
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II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у 

табели. 

 

  ИСА број: 0000/2021 

Област рада Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извор 

финансирања Одговорни 

субјекти 
Проценат 

Проценат по 

областима 

Унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Набавка опреме 

Набавка и 

уградња физичких 

успоривача 

брзине 

 1.300.000,00 

 

НК Савет, 

Управљач 

пута  

4,81 

50 

Израда пешачке 

стазе 

Пешачка стаза код 

Медицинске 

школе 

 7.000.000,00 НК 

Савет, 

Управљач 

пута 

25,93 

Набавка опреме 

Инфо табле за  

ограничење 

брзине 

 1.500.000,00 НК 

Савет, 

Управљач 

пута 

5,55 

Набавка опреме Еластична ограда  700.000,00 НК 

Савет, 

Управљач 

пута 

2,60 

Уређење зоне 

школе 

Израда пешачке 

стазе 
 3.000.000,00 НК 

Савет, 

Управљач 

пута 

11,11 

Унапређење 

саобраћајног 

образовања и 

васпитања 

Набавка 

саобраћајног 

полигона и 

едукација деце 

Куповина 

полигона, 

реализација 

едукације 

 900.000,00 

 

НК 

Савет, 

Школе 
3,33 

5,18 

Едукација деце, 

мотоциклиста, 

родитеља за 

аутоседишта, 

лица старијих од 

65 година 

Рад стручних лица 

и презентације 

тема из области 

безбедности 

саобраћаја 

 500.000,00 

 

НК 

Савет, 

Школе, 

удружења 

1,85 

Превентивно 

промотивне 

активности из 

области 

безбедности 

саобраћаја 

Набавка ауто 

седишта за децу  

рођену у 2021 

години 

Набавка и подела 

ауто седишта за 

децу 

 3.000.000,00 

 

НК 

Савет 11,11 

13,70 

Набавка 

материјала 

За старије од 65 

година,  лампе, 

прслуци, 

кишобрани 

 200.000,00 

 

НК 
Савет 0,74 

Набавка 

материјала 

За мопедисте и 

мотоциклисте, 

кациге,  

 200.000,00 

 

НК 
Савет 0,74 

Набавка 

материјала 

За трактористе, 

ротације, табле за 

спора возила, 

прслуци 

 300.000,00 

 

НК 

Савет 1,11 
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Научно 

истраживачки 

рад из области 

безбедности 

саобраћаја 

Идентификација 

црних тачака 
Израда пројекта  1.000.000,00 

 

 

НК 

 

Савет, 

Управљач 

пута 

3,71 3,71 

Опремање 

јединица 

саобраћајне 

полиције и 

других 

надлежних 

органа 

Набавка опреме 

Дигитални апарат 

Колектор 

седмоканални 

Ручне батеријске 

лампе 

Несесер за 

вршење увиђаја 

Електрични 

курвиметар 

Пиштаљке 

Стоп таблице 

 1.700.000,00 

 

 

 

 

НК 

 

 

Савет, 

саобраћајна 

полиција 

6,30 

27,41 

Набавка опреме 

Набавка, уградња 

видео камера за 

детекцију 

саобраћајних 

прекршаја 

 5.700.000,00 НК  21,11 

  УКУПНО  27.000.000,00 
 

  100 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 344-28/21-1, 22.02.2021.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 

22. На основу члана 80. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19),  а у вези Предлога ЈКП ''Биокош'' 

Ужице III број 344-38/21 од 18. 02.2021.године,  Градско веће на седници одржаној 22.02. 2021.године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 

1. Даје се сагласност  ЈКП ''Биоктош'' Ужице да закључи Уговор за повлашћено паркирање у црвеној зони са станарима из улице 

Омладинска број 28. 

 

2. Даје се сагласност  ЈКП ''Биоктош'' Ужице да закључи Уговор за повлашћено паркирање у плавој зони са станарима из улице 

Омладинска од броја 2 до броја 10. 

 

3. Даје се сагласност  ЈКП ''Биоктош'' Ужице да закључи Уговор за повлашћено паркирање у плавој зони са станарима из улице 

Немањина од броја 4 до броја  12. 

 

4.  Уговори из тачки 1 - 3. овог решења могу се закључити са периодом трајања најдуже до израде нове студије о стационарном 

саобраћају. 

 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

6. Даном ступања на снагу овог решења, ставља се ван снаге Решење Градског већа III број 06-66/20-1 од 02.12.2020.године 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 344-38/21, 22.02.2021.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 
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23. На основу члана 80. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Градско веће на седници одржаној 

22.02.2021.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност  предузећу „Валволин“ д.о.о.  ул. Кнеза Лазара бр. 2. Ужице за  коришћење 5 (пет) паркинг места без 

накнаде, у делу паркинга где није предвиђена наплата паркирања код Аутобуске станице Ужице, на временски период у 

трајању од 9 (девет) месеци, почев од дана доношења овог решења. 

 

2. Обавезује се предузеће  „Валволин“ д.о.о.  ул. Кнеза Лазара бр. 2. Ужице, да паркинг места уређује и одржава у складу са 

инструкцијама надлежних органа града Ужица 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 344-36/2021, 22.02.2021.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 
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