
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      1. новембар  2021. године     Број 48/21 

 

 204. На основу чл. 49. и 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. 

гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 56. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-

др. закон, 101/2016,-др. закон и 47/2018) и  чл. 80. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 4/19),  Градско веће града Ужица  

дана 1.11. 2021. године доноси  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ 

И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
  

 

 

1. Предраг Милутиновић, дипломирани правник, поставља се за начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове. 

2. Мандат постављеног начелника градске управе је пет (5) година. 

3. Именовани  ступa на положај данoм доношења решења о постављењу на положај. 

4. Решење о постављењу на положај објавити у „Службеном листу града Ужица“.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број: 111-26 /21, 1. 11.2021. године 

            ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

          Др  Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
 

 

 

205. На основу члана 80. Статутa града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19)  и захтева ЈКП "Биоктош"  Ужице  

од 6.10. 2021. године, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана, 1.11. 2021. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

   ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора  ЈКП "Биоктош" Ужице од 05. 10. 2021. године, о висини накнаде за 

услуге изношења смећа.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број: 352-1421/21, 1. 11.2021. године 

            ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

          Др  Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
 

 

 На основу члана 46. Статута ЈКП „Биоктош“ Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Биоктош“, на седници од 05.10. 2021. године 

донео је 

      О  Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде за услуге изношења смећа 

 

Ред. 

број 

 

НАЗИВ УСЛУГА 

Претходна цена 

без ПДВ 

Нова цена 

без ПДВ 

1 2 3 4 

1. Стамбени простор, месечно дин/м2  5,50 7,50 

2. Пословни простор чија је површина до 80 м2, дин/м2, месечно  

16,06 

 

16,06 

3. Пословни простор површине од 80м2  и више 15,66 15,66 
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4. Пословни простор чија је површина преко 10.000  м2  4,00 4,00 

5. Магацински простор преко 80  м2  3,29 3,29 

6. Одређени корисници пословног простор чија је површина преко 80 м2, 

(установе и организације за децу и омладину, савези бораца, инвалиди, 

жртве рата, удружења пензионера установе и организације образовања, 

васпитања науке културе и спорта, социјалне и хуманитарне установе и 

организације) и сл. дин/м2, месечно 

 

 

 

 

3,60 

 

 

 

 

3,60 

7. Пословни простор чија је површина до 40 м2, трговина прехрамбеном 

робом и аутоделова, књижаре, апотеке, пољ. апотеке и угоститељство и 

сл. месечни паушал 

 

 

1.284,40 

 

 

1.388,00 

8. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 м2,  трговина, 

прехрамбеном робом и угоститељство и сл. месечни паушал  

 

2.568,79 

 

2.775,00 

9. Пословни простор чија је површина до  40 м2, златари, сарачи, сајџије, 

кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, трафике, 

прод.сладоледа, салони забавних игара, кладионице, фоторадње, 

видеотеке, канцеларије,и сл.  месечни паушал 

 

 

 

639,92 

 

 

 

692,00 

10.  Пословни простор чија је површина од 40-80 м2, златари, сарачи, сајџије, 

кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, трафике и штампарије 

и сл. месечни паушал 

 

 

1.284,40 

 

 

1.388,00 

11. Пословни простор чија је површина до 40 м2, адвокатске, књиговодствене 

и друге интелектуалне услуге,мењачнице, извршитељи, јавни бележници, 

аутошколе, магацински простор, агенције и сл., месечни паушал 

 

 

 

463,47 

 

 

 

501,00 

12. Пословни простор чија је површина од 40 - 80 м2, адвокатске, 

књиговодствене и друге интелектуалне услуге, аутошколе, магацински 

простор и сл.,месечни паушал 

 

 

795,58 

 

 

860,00 

13. Пословни простор до 40 м2, СТКР, текстилне радње, фризерски салони, 

рибаре и месаре продаја брзе хране, штампарије, цвећаре и сл., месечни 

паушал 

 

 

1.008,25 

 

 

1.089,00 

14. Пословни простор од 40 - 80 м2, СТКР, текстилне радње, фризерски 

салони, продаја брзе хране, салони забавних игара, видеотеке, штампарије 

и цвећаре и сл., месечни паушал 

 

 

 

2.026,44 

 

 

 

2.189,00 

15. Пословни простор од 40 - 80 м2, рибаре,  месаре и сл.  

3.481,63 

 

3.760,00 

16. Пословни простор до 40 м2, сервис за разне поправке, аутомеханичари, 

аутоелектричари, сервиси за Радио и ТВ уређаје, вулканизери 

аутоперионице и сл., месечни паушал 

 

 

868,55 

 

 

938,00 

17. Пословни простор од 40 -80 м2, сервис за разне поправке, 

аутомеханичари, аутоелектричари, сервис за Р и ТВ, аутоперионице 

вулканизери и сл., месечни паушал 

 

 

1.733,90 

 

 

1.873,00 

18. Пословни простор, дрвопрерађивачке радње, стоваришта, аутоотпади и 

сл.) месечни паушал 

 

2.144,98 

 

2.317,00 

19. Инвеститори изградње грађев.објеката (док траје изградња) месечни 

паушал 

 

2.144,98 

 

2.317,00 

20. Пословни простор (сале за издавање и сл.) до 350 м² месечни паушал 2.700.00 2.916,00 

21. Пословни простор (сале за издавање и сл.) преко 350 м² месечни паушал 4.800.00 5.184,00 

 

 

НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а. ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 10%. 

 

 Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за услугу изношења смећа бр. 09-01/23-18 од 

27.07.2018.године са Изменом Одлуке бр. 09-01/39-19 од 03.07.2019.године. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01.11.2021.године. 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БИОКТОШ“ 

Број 09-01/11-21 

05.10. 2021.године 

У  Ж  И  Ц  Е 

                    ПРЕДСЕДНИК 

              НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                   Марко Бошковић 
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206. На основу члана  80. Статутa града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19)  и захтева ЈКП "Биоктош" Ужице  

од 5.10. 2021. године, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана, 1.11. 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

   ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора  ЈКП Биоктош Ужице од 5.10.2021. године, везано за Ценовник основних 

погребних услуга,  Ценовник споредних погребних услуга и Ценовник грађевинских радова .  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број: 352-1422/21, 1. 11.2021. године 

            ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

          Др  Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 

 

На основу члана 46. Статута ЈКП „Биоктош“ Ужице, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Биоктош“ Ужице на 

седници од 05.10.2021.године,  донео  је  

Ц   Е   Н   О    В    Н    И   К 

основних погребних услуга 

 

Члан 1. 

 

 Овим ценовником утврђују се цене основних погребних услуга, и то: 

 

Ред.бр. Врста услуга 

Садашња 

цена 

са ПДВ 

Нова 

цена 

са ПДВ 

 

Индех 

1 2 3 4 5 

1. Копање раке,  сахрањивање и уређење гробног 

места 

 

7.222,50 

 

9.650,00 

 

134 

2. Копање раке и сахрањивање  на дубини 180 цм   

10.186,40 

 

12.850,00 

 

126 

3. Накнада за коришћење гробног места   

750,00 

 

850,00 

 

113 

4. Одржавање гробног места, (кошење, 

уклањаање корова) ако исто не врши корисник 

(члан 33. Општинске одлуке о гробљима), по 

једном гробном месту годишње 

 

 

 

400,00 

 

 

 

400,00 

 

 

 

100 

5. Коришћење капеле, по дану 700,00 700,00 100 

6. Коришћење специјалних колица на гробљу 650,00 650,00 100 

7. Купање и облачење умрлог лица 2.640,00 2.940,00 111 

8. Коришћење капеле и хладњааче по дану и 

недељом 

 

1.300,00 

 

1.300,00 

 

100 

9. Ексхумација, из једног гробног места 

старог: 

   

 - до 1 године 52.500,00 52.500,00 100 

 - од 1 – 5 година 47.250,00 47.250,00 100 

 - од 5 – 10 година 31.500,00 31.500,00 100 

 - преко 10 година 26.250,00 26.250,00 100 

 

Члан 2. 

 У случају куповине комплетне погребне опреме у продаавници ЈКП “Биоктош“, цена превоза посмртних остатака у земљи се 

умањује за 10%. 

Члан 3. 

 У цени је садржан  ПДВ по стопи од 10%. 

Члан 4. 

 Почетком примене овог ценовника престаје да важи Ценовник основних погребних услуга, број 09-02/3-13. од 

18.01.2013.године. 

Члан 5. 

 Овај ценовник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од  01.11.2021.године, осим накнада под тачком 3.која ће се 

примењивати од 01.01.2022.године      

           

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БИОКТОШ“        

Број 09-01/11-21 

05.10.2021.године 

У Ж И Ц Е 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                     Марко Бошковић 
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 На основу члана 46. Статута Jавног комуналног предузећа “Биоктош“ Ужице, Надзорни одбор JКП “Биоктош“ Ужице, на  

седници од 05.10.2021.године, донео jе 

 

Ц   Е   Н   О    В    Н    И   К 

споредних погребних услуга  

 

Члан 1. 

 

 Овим ценовником утврђуjу се цене споредних погребних услуга, и изградње погребне опреме,  и то: 

 

 

Ред.  Садашња Нова  

броj. Врста услуга цена цена Индекс 

  са ПДВ са ПДВ  

1 2 3 4 5 

1. Преузимање посмртних остатака из болнице, 

превоз и смештаj у градску капелу 

 

1.850,00 

 

2.050,00 

 

111 

2. Превоз посмртних остатака на териториjи 

насеља Ужице и Севоjно, или излазак на 

прихватање покоjника – паушал 

 

 

2.320,00 

 

 

2.520,00 

 

 

109 

3. Превоз посмртних остатака на териториjи 

насеља Ужице и Севоjно, или излазак на 

прихватање покоjника – паушал(ноћу од 22х до 

6х 

 

 

 

3,000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

100 

4. Накнада за чекање на превоз, по часу 240,00 240,00 100 

5. Превоз посмртних остатака у иностранству, 

наплаћуjе се по пређеном километру у оба 

правца и то 60%  од цене литра горива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Превоз посмртних остатака ван териториjе 

насеље Ужице и Севоjно до 20 км у jедном 

правцу – паушал 

 

 

2.400,00 

 

 

2.600,00 

 

 

108 

7. Превоз посмртних остатака ван териториjе 

насеље Ужице и Севоjно преко 20 км у jедном 

правцу наплаћуjе се по километру (у оба 

правца)–40% од цене литра горива по км. 

 

   

8. Излазак екипе услед удеса – саобраћаjне 

несреће; смрт у стану или ван стана ако jе од 

смрти протекло више од 3 дана  

   

  - од 07,00 - 23,00  сата 4.430,00 4.430,00 100 

 - од  23,00 – 07,00  сати 5.550,00 5.550,00 100 

 - ван града увећава се за трошкове 

   превоза 

   

9. Озвучење са музиком 1.460,00 1.460,00 100 

10. Озвучење без музике 1.460,00 1.460,00 100 

11. Коришћење столова на гробљу  по комаду 300,00 300,00 100 

12. Насипање ризле, уређење гробног места (само 

рад, а материjал се обрачунава према набавноj 

цени) 

 

 

1.100,00 

 

 

1.100,00 

 

 

100 

13. Рад спец.воз.”Авант” - по  часу 3.300,00 3.300,00 100 

14. Скидање и поновно постављање  поклопне 

плоче     

1.880,00 2.068,00 110 

15. штампање умрлица 50,00 50,00 100 

16. Врећа за посмртне остатке ком. 3,000,00- 3.000,00 100 

17. Превоз од капеле до горбног места (коришћење 

погребног возила) 

 

1,500,00- 

 

1.500,00 

 

100 

18. Употреба штемалице ХИЛТИ на ископу гробног 

места 

 

2,000,00 

 

2.000,00 

 

100 

19. Полагање урне 4,000,00 4.000,00 100 
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Члан 2. 

 У цени је садржан ПДВ у складу са Законом. 

Члан 3. 

 Почетком примене овог ценовника престаjе да важи Ценовник споредних погребних услуга броj 09-01/44-16 од  

18.04.2016.године. 

Члан 4. 

 Оваj ценовник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.11.2021. године. 

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

“БИОКТОШ“ 

Броj 09-01/11-21 

05.10.2021.године 

У Ж И Ц Е                                                                                                                

             ПРЕДСЕДНИК 

                НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

    Марко Бошковић 

 

             

 На основу члана 46. Статута JКП “Биоктош“ Ужице, Надзорни одбор JКП “Биоктош“ Ужице, на седници од 

05.10.2021.године донео jе 

 

ЦЕНОВНИК ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ 

 

Члан 1. 

 

 Овим ценовником утврђуjу се цене грађевинских радова и готових производа и то: 

 

Ред. 

броj 

 

Елементи 

Садашња цена 

Са ПДВ 

Нова цена са 

ПДВ 

 

Индеx 

1 2 3 4 5 

1. Израда бетонских гробница са тротоарима    

 1.1. jедноделна 48.230,00 59.140,00 123 

 1.2. дводелна 71.080,00 79.140,00 111 

 1.3. троделна 74.530,00 89.140,00 120 

     

2. Израда зиданих гробница са парапетом    

 (“Импала”) и тротоарима    

 2.1. jедноделна 107.450,00 107.450,00 100 

 2.2. дводелна 158.630,00 158.630,00 100 

 2.3. троделна 190.750,00 190.750,00 100 

     

3. Облагање бетонских гробница са буњом и парапетом    

 3.1. jедноделна 63.040,00 63.040,00 100 

 3.2. дводелна 87.130,00 87.130,00 100 

 3.3. троделна 109.030,00 109.030,00 100 

     

     

4. Израда дводелне гробнице у комерциjалном  делу    

 обложена плочама и парапетом        - по предрачуну   

     

5. Постављање споменика  4.674,00 4.674,00 100 

     

6. Услови и надзор изградње 3.528,00 3.528,00 100 

     

7. Израда жардињера    

 7.1.  70x 45 3.020,00 3.020,00 100 

 7.2. 45 x 45  2.810,00 2.810,00 100 

 7.3.  Р – 55 3.250,00 3.250,00 100 

 7.4.  60 x 20 1.940,00 1.940,00 100 

 7.5. Р-55 Обложена кулирпластом 5.800,00 5.800,00 100 

     

8. Израда бетонске галантериjе    

 8.1. квадратне плоче 25 x 25 x 3 м2 625,00 625,00 100 

 8.2. квадратне плоче 38 x 38 x 5 м2 720,00 720,00 100 

 8.3 квадратне плоче 30 x 30 x 2 м2 570,00 570,00 100 

 8.4. квадратне плоче 40 x 40 x 4 м2 690,00 690,00 100 

 8.5. ивичњаци  50 x 20   жм          м1 290,00 290,00 100 

 8.6. сливници   25 x 20   жм          м1 255,00 255,00 100 

 У цени jе садржан ПДВ по стопи од 20%. 
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 Све друге врсте радова и уградња другог материjала по жељи  потрошача биће предмет уговарања у складу са калкулациjом 

цене коштања рада и материjала. 

 

Члан 2. 

 

 Почетком примене овог ценовника престаје да важи Ценовник бр. 09-02/3-13 од 18.01.2013.године 

 

Члан 3. 

 

 Оваj ценовник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.11.2021.године. 

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

“БИОКТОШ“  

Броj 09-01/11-2021 

05.10.2021.године                                                                                                                        

У Ж И Ц Е 

                 ПРЕДСЕДНИК  

                              НАДЗОРНОГ ОДБОРА, 

                       Марко Бошковић 

 

 

 

 207. На основу чл. 80. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“ бр.  4/19) и Предлога програма зимског одржавања 

улица, тротоара, других јавних површина и локалних путева на подручју града Ужица за сезону 2021.- 2022. годину, доноси 

 

ПРОГРАМ 

ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ТРОТОАРА, ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА СЕЗОНУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

  А) ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

  Организација радова на зимском одржавању  на подручју града Ужица , набавка материјала, ангажовање 

механизације и радне снаге  изводиће  се у складу са финансијским могућностима и утврђеним стандардима. На основу положаја и 

надморске висине , режима температура и  падавина, извршено је искуствено одређивање времена трајања и степена ангажованости 

зимске службе.  

  Зимско одржавање улица и локалних путева на подручју града Ужицa  вршиће се по следећим групама приоритета и 

то:  

 I -  ПРИОРИТЕТ 

 

1. Улаз у град из правца Београда ( са магистралног пута до кружног тока ), улаз у град из правца Златибора (одвојак од 

магистрале до кружног тока) и излаз из града ка Београду ( од кружног тока ка магистралном путу)  

2.  мост преко Ђетиње (код Јавне гараже) 

3. Улица Омладинска од  Новог моста у ул. Међај до ул. Љубише Веснића  код стадиона (са припадајућим делом кружних 

токова) 

4. Улица Кнеза Лазара до ОШ ''Краљ Петар II '' 

5. Улица Ужичке Републике и ул. Вука Караџића 

6. Улица Раднички батаљон 

7. Улица Милоша Обреновића  

8. Круг  болнице -главне саобраћајнице  

9. Улица Бањичка, Радничка и  Пекарска 

10. Улица Доварје – главна саобраћајница 

11. Улица Димитрија Туцовића од Алексића моста до улице Страхињића Бана и од улица Николе Пашића (са припадајућим 

делом кружног тока ) ка ул.М. Обреновића 

12. Улица Војводе Демира 

13. Улица Сланушка 

14. Улица Краља Петра I од  Доситејеве улице до Сланушке улице 

15. Улица Доситејева од улице Краља Петра I до улице Димитрија Туцовића 

16. Улица Страхињића Бана 

17. Улица Обилићева 

18. Улица Петра Ћеловића (од улице Краља Петра  до ул.Д.Туцовића) 

19. Трг Светог Саве и улица Жичка 

20. Улица Марије Маге Магазиновић 

21. Улица Београдска 

22. Улица Пора  

23. Перони  главне аутобуске станице 

24. Улица Михаила Пупина 

25.  Улица Златиборска  

26. Улица Николе Пашића(са припадајућим делом кружног тока ) 

27. Улица Немањина до капеле на гробљу Сарића осоје 

28. Улица Миливоја Марића до скретања за гробље Влаовац у Севојну 

29. Улица Браће Чолић - од ул. Миливоја Марића  до ул. А. Вучковића у Севојну 
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30. Улица Александра Вучковића у Севојну 

31. Улица Хероја Дејовића у Севојну 

32. Улица Вишеслава Бугариновића у Севојну 

33. Улица Драгачевска  у Севојну 

 

I -    ПРИОРИТЕТ – ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ: 

  

1. Кадињача-Поникве-Пеар (са окретницом) 

2. Ада - Врела – Ћитића гробље – Збојштица – Мрамор – Калдрма 

3. Пут за регионалну  депонију Дубоко (од скретања  са државног пута IIА реда број174)            

 

Коловоз се чисти машински( расположивом механизацијом),  посипа адекватним отапајућим средствима као што су : NaCl ( 

натријум хлорид тј. со ) и/или  CaCl2 ( калцијум хлорид ) и ризлом ( фракција 4-8 мм.). Централне градске улице , ради мањег прљања , 

не посипају се ризлом све док су временски услови задовољавајући. У случају потребе за третирање наведених саобраћајница ризлом, 

налог ће дати надзорни орган. Обавеза учесника у саобраћају је коришћење зимске опреме у складу са важећим прописима.  

Чишћење  снега са коловоза мора се започети истовремено са почетком падавина а исте морају бити очишћене  у року од 24 

сата по престанку падавина.           

 

II – ПРИОРИТЕТ – ГРАДСКЕ УЛИЦЕ 

 

1. Улица Југ Богданова до ул.Кнеза Михаила  

2. Улица Видовданска до ул.Романијска 

3. Улица Карађорђева и ул. Алексе Шантића ка Немањиној ул. 

4. Улица Четртог пука , Петра Лековића и ул. Сарића  осоје 

5. Улица Мендино брдо 

6. Улица Добриле Петронијевић од ул Карађорђева  до Школе за слушно оштећену децу 

7. Улица Љубе Стојановића 

8. Улица Димитрија Туцовића од улица Николе Пашића до улица Страхињића Бана 

9. Улица Војвођанска до раскрснице са ул.Николе Тесле 

10. Улица Хаџи Мелентијева 

11.  Улица Херцеговачка до улице Градске 

12.  Улица Норвешких интернираца 

13.  Улица Ужичких хероја 

14.  Улица Иве Андрића  

15. Улица Косовска  

16. Улица Теразије 

17. Улица Омладинска од ул. Љубише Веснића до краја стадиона 

18. Улица Краља Петра l од ул. Доситејева до ул. Ужичке републике 

19. Улица Нова 4 и Нова 1-  ( у кругу касарне у Крчагову ) и пут ка Цркви из ул. Норвешких интернираца 

20. Улица Милана Верговића 

 

 II -   ПРИОРИТЕТ – ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 

 

1. Пут Попова вода – ''Велефарм "- до ул.Златиборска 

2. Пут Мрамор – Равни 

3. Пут Борак – Ћитића гробље 

4. Пут Мрамор – Дрежник 

5. Пут за Никојевиће (од скретања са државног пута II А реда број195 ) 

6. Пут Дубоко – Метаљка 

7. Сињевaц-Стапари (хладњача Буковик) 

8. Поникварска рампа –контролни торањ аеродром 

9. Малића брдо-брана Врутци- до скретања за Трипкову 

 

Коловоз се чисти и посипа сољу и ризлом тако да се омогући обављање  

саобраћаја уз смањену брзину у отежаним условима. 

Чишћење  снега са коловоза мора се започети  

истовремено са почетком  падавина а исте морају бити очишћене  у року од 48 сати по престанку падавина.  

 Обавеза учесника у саобраћају је коришћење зимске опреме у складу са важећим прописима. 

 

 III – ПРИОРИТЕТ – ГРАДСКЕ УЛИЦЕ:  

1. Улица Ратарскa и  део улице Војвођанске (од ул.Н.Тесле до Ратарске) 

2. Улица Кнеза Михаила и део Шумадијске ( од ул. К. Михаила до Војвођанске) 

3. Улица Хероја Јерковића и улица Јована Стерије Поповића  

4. Улица Друге Пролетерске 

5. Улица Николе Алтомановића 

6. Улица Срба Стаменковића 

7. Део улице Николе Тесле до улице Јосифа Панчића (успон) 

8. Улица Учитељска 

9. Улица Његошева до улице Петронија Шиша 

10. Улица Јеловогорска 
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III –   ПРИОРИТЕT ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ:  

1. Марин брег – Узуновића гробље - Сарића осоје - до пута за  депонију 

2. Гредица – Стапари 

3. Попова Вода – Качер - Брковићи  

4. Зорина кафана – Рибашевина  

5. Ковачница – Максимовићи – Гостиница- Рибашевина и Ковачница -Раскршће 

6. Поточање – Таблица (Дрежник) 

7. Равни-Равањско поље(Вуловићи) 

8. Равни-Попова кућа(пут ка Сирогојну) до границе са Чајетином L=4km 

9. Поточањски пропуст-Злакушки пропуст 

10.Зорина кафана - Стара џада- Клупе 

11.Пут од центра МЗ. Луново Село ка Пожези ( део пута до границе са         пожешком општином ) 

12.леви крак пута  Попова вода -Качер ( ка предузећу Арома-пак )-трактор       

 

Коловоз се чисти и посипа ради омогућавања проходности. 

 Чишћење снега са коловоза мора се започети истовремено са почетком падавина а исте морају бити очишењене  у року од 48 

сати по престанку падавина.  

Обавеза учесника у саобраћају је коришћење зимске опреме у складу са важећим прописима. 

 

 Елементарне непогоде на улицама и путевима настају када интезивно пада  јак снег,  дува снажан ветар, пада ледена киша и 

буду изузетно ниске температуре. Ако механизација предвиђена овим Програмом није у стању да обезбеди проходност улица и путева 

ангажује се додатна механизација и радници по налогу надзора или координатора зимског одржавања. Ако су временски услови добри 

обим механизације и људства предвиђен овим Програмом може се смањити у одређеном временском интервалу а све по посебном 

налогу  надзора уз сагласност координатора зимског одржавања.  

За градске улице и мпутне правце од значаја за поједине Месне заједнице, (а које нису обухваћене овим Програмом зимског 

одржавања), Град Ужице обезбеђује мешавину соли и ризле, на локације и у количинама које одређује савет месне заједнице. 

Посипање по саобраћајницама организује савет месне заједнице  према потребама. 

За потребе отклањања застоја у саобраћају на путним правцима којима саобраћају линије ЈГПП, а које нису наведене овим Програмом, 

надзорни орган или координатор зимског одржавања, могу упутити део расположиве механизације, ради успостављања саобраћаја. 

 

  ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА 

 

Извођач радова је дужан да до 01.11. организује приправност зимске службе, тј. да изврши све припремне радове на 

обезбеђењу исправности возила, механизације , набавци соли и агрегата за посипање.  

 

  За период од 01.11. – 15.11.  

   

  Прва смена од 22 - 7 часова 

- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- пословођа      .............................. 1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

НАПОМЕНА: Наведена смена ће се активирати по потреби,  по посебном налогу надзорног органа.  

 

  За период од 15.11. – 30.11.  

   

  Прва смена од 22 - 08 часова 

- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- пословођа    ..........................................  1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

  За  период 01.12. – 28.02.  

 

  Прва смена од 08-20 часова 

- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  2 

- пословођа    ..........................................  1 

- радника ................................................................................................ 4 

 

  Друга смена од 20-08 часова 

- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  2 

- пословођа    .........................................  1 

- радника ................................................................................................ 4 

 

Напомена :  у интервалу од 16 - 08 часова 

- трактор са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- возило ривал                                          ..........................................  1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

 

  За период од 01.03. - 15.03.  

 

  Прва смена од 08-20 часова  
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- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- пословођа      ...............  1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

 

  Друга смена од 20-08 часова 

- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- пословођа    ..........................................  1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

 

 

Напомена :  у интервалу од 16 - 08 часова  

 

- трактор са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- возило ривал                                          ..........................................  1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

 

                       За период од 16.03 – 31.03. 

 Прва смена од 22-08 часова  

- возило ФАП  са раоником и посипачем  ..........................................  1 

- пословођа    ..........................................  1 

- радника ................................................................................................ 2 

 

  *У случају када је потребно извршити чишћење и/или посипање улица које нису обухваћене овим Програмом, ради 

изношења смећа ,хитних интервенција  и сл., надзор ће посебим налогом ангажовати додатну  механизацију. 

  

                    *У случају интезивних падавина ( снег , ледена киша ) и у ситуацији када извођач радова – ЈКП. Нискоградња не може 

благовремено да реагује (у складу са овим Програмом зимског одржавања) оставља се могућност ангажовања других извођача радова 

по условима, ценама и облику који ће се усагласити са Градским већем. 

                   *  У случају потребе(ако су зимски услови актуелни пре и/или после дефинисаних периода из овог Програма) , надзор може 

ангажовати извођача ,односно продужити активности на зимском одржавању. 

 

 Б) ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

  У зимском периоду врши се одржавање следећих тротоара и других јавних површина по приоритетима:  

 

 I ПРИОРИТЕТ 

 

1. Чишћење стаза преко трга Партизана у ширини од 2,5m и то:од старе робне куће до стамбене зграде бр.64 ширине 2,5 до 

3м (од ивичњака),од продавнице „Идеа“ до зграде „кула“ ,од продавнице „Идеа“ па до улице Димитрија Туцовића,од 

зграде „кула“ па до старе робне куће(дијагонално),стаза од улице Петра Ћеловића ка пролазу испод стамбене зграде 

поред фонтане са припадајућим степеништем па до локације предвиђене за клизалиште и сва степеништа ... 

2. Чишћење стаза у малом парку ширине 2 m. 

3. Чишћење тротоара око Малог парка ширине 1,5 m (од ивичњака) од продавнице „Симпо“ до улице Трг Светог Саве  и 

плато испред чесме у улици Димитрија Туцовића и тротоар у Обилићевој улици целом ширином до Трга Светог Саве и 

то прскањем калцијум хлоридом односи се на мермерне плоче. 

4. Чишћење платоа испред Градске куће од ул. Петра Ћеловића (од почетка гранитних плоча ) до краја зграде Градске куће 

до  Обилићеве улице (место где се завршавају гранитне плоче) са калцијум хлоридом. 

5. Чишћење тротоара у Обилићевој улици од тржног центра „Сквер“ до раскрснице са Омладинском улицом (обе стране) 

ширине 2 m (од ивичњака). 

6. Чишћење тротоара на мосту код Аутобуске станице од краја моста до коловоза у Омладинској улици (пешачка острва и 

прелази за инвалиде) у ширини од  1 -1.5 m (од ивичњака) 

7. Чишћење тротоара у ул. Д.Туцовића од раскрснице са Обилићевом улицом до раскрснице са улицом Страхињића Бана, 

целом ширином прскање калцијум хлоридом. 

8. Чишћење тротоара  низ Доварје из правца града десна страна од раскрснице  улице Доварје и М. Обреновоћа до 

аутобуске станице "Болница'' у улици Милоша Обреновића (обухваћено аутобуско стајалиште под Доварјем) у ширини 

1,5 -2 m.( од ивичњака) 

9. Чишћење тротоара низ Доварје лева страна од Карађорђеве до уласка у болницу, (обухваћено аутобуско стајалиште 

испред  Милоша Обреновића 17а и испод Доварја) у ширини од 1 -1.5 m (од ивичњака). 

10. Чишћење тротоара од улице Николе Пашића до улице Доварје, целом ширином прскање калцијум хлоридом. 

11. Чишћење тротоара уз Доварје, лева страна од Музеја до улице Карађорђеве целом ширином, прскање калцијум 

хлоридом. 

12. Чишћње тротоара од раскрснице Обилићеве улице и улице Димитрија  Туцовића до улице Момчила Тешића целом 

ширином где су мермерне плоче, прскање са калцијум хлоридом (осим платоа испред робне куће „Београд“). 

13. Чишћење тротоара у улици Димитрија Туцовића од броја 33, односно степеништа у улици Љубише Веснића до броја 45 

и тротоар испред апотеке 4 и прелази  на пешачком острву у ширини 1-1,5 m (од ивичњака)  

14. Чишћење Цветног трга и улазног платоа за пијацу (штампани бетон)  гранулатом калцијум хлорида, и тротоар од 

продавнице „Сретен Гудурић“ до  улице Николе Пашића у  целој ширини . 

15. Чишћење тротоара  у ул. Сланушка код ''Дома здравља'' од краја апотеке 2 до краја Хитне помоћи и плато у ширини 1-1,5 

m.( од ивичњака) 
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16. Чишћење тротоара у ул. Косовска испред „Дома за мајку и дете“ (од АТД диспанзера до краја зграде односно до 

степеништа које се спаја са Видовданском улицом  у ширини од 1 m ( од ивичњака ). 

17. Чишћење тротоара испред чесме на Слануши (стазе и степеништа на платоу) у ширини 1-1,5 m (од ивичњака). 

18.  Чишћење тротоара на мосту на Међају (од краја моста до коловоза у Омладинској улици) цела ширина тротоара. 

19. Чишћење приступне рампе (особама са инвалидитетом) са тротоара ка пешачком прелазу и обрнуто целом дужином на 

свим правцима, где се чисте тротоари у А зони (целом ширином приступне рампе). 

20. Чишћење пролаза поред Хитне помоћи и степеништа ка ОШ „Нада Матић“ у ширини 1-1,5 m. 

21. Чишћење тротоара око ОШ „Краља Петра II“ (од краја школе у улици Димитрија Туцовића до краја зелене површине у 

улици Кнеза Лазара) у ширини од 2 m ( од ивичњака). 

22. Чишћење тротоара у улици Петра Ћеловића од броја 4 до раскрснице са улицом Љубе Стојановића у ширини 2-2,5м и 

тротоар у улици Краљa Петра I од улице Петра Ћеловића до улице М.М.Магазиновића у ширини од 2м. 

23. Чишћење платоа испред  главног улаза у цркву Светог Ђорђа  и платоа код чесме на тргу Светог Саве гранулатом 

калцијум хлорида. 

24. Чишћење степеништа и пролаза од тржног центра „Париз“ до ОШ „Душан Јерковић“, односно до Трга Светог Саве у 

ширини 1-1,5 m. 

25. Чишћење тротоара са десне стране улице Николе Пашића од тротоара поред цркве Светог Марка до краја дома „Петар 

Радовановић“ и тротоар у Николе Пашића ка Медицинској школи ширине 1,5м где припада пешачка стаза ка Медицинској 

школи.  

26. Чишћење степеништа и то:  

 Основна школа ''Стари град''; 

 Основна школа ''Слободан Секулић''(од улице Ужичких хероја до уласка у школу) 

 Од улице Ужичких хероја , поред вртића , до улице В.Маринковића. 

27. Чишћење  дела тротара у ул.Хероја Дејовића изнад вртића целом ширином од Соколске улице до улице Миливоја 

Марића. 

 

Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети истовремено  

са почетком падавина а исте морају бити очишћене у року од 24 сата по престанку падавина.  

 

 II ПРИОРИТЕТ 

 

1. Чишћење тротоара на Ложионичком мосту лева и десна страна у ширини       1 -1,5 m ( од ивичњака ). 

2. Чишћење степеништа испред „Републичког завода за социјалну заштиту радника“ и канал поред степеништа од улице 

Војводе Демира до уласка у ОШ „Нада Матић“ у ширини 2,5 -3 m гранулатом калцијум хлорида. 

3. Чишћење моста изнад Саобраћајне школе до коловоза у улици Николе Пашића у ширини од 3 m. 

4. Чишћење степеништа у Ускоковићевом пролазу у ширини од 5 m. гранулатом калцијум хлорида 

5. Чишћење степеништа у пролазу код Гимназије у ширини од 5 m. гранулатом калцијум хлорида 

6. Чишћење леве стране тротоара у Омладинској од раскрснице са Обилићевом до бр.30 (обухваћено Аутобуско стајалиште 

код старог Дечјег диспанзера) у ширини 1 -1,5 m.( од ивичњака) 

7. Чишћење тротоара у улици Ужичке Републике целом дужином (обухваћено и  степениште на Алексића мосту) у ширини 

од 1,5-2м .  

8. Чишћење тротоара у улици Вука Караџића (целом дужином улице односно десна страна улице до раскрснице са 

Крцуновом улицом и тротоар од Крцунове улице до улице Димитрија Туцовића у ширини од 1-1,5м 

9. Чишћење аутобуских стајалишта (простор од стајалишта до коловоза) и то: 

 на Теразијама; 

 кривина у Коштици; 

 испред ''Треске'' на Алексића мосту; 

 код Јавне гараже; 

 у ул.Николе Пашића испод апотеке бр.4  

 код болнице 

 код зелене пијаце (са обе стране) 

 

10. Чишћење тротоара у улици Хероја Дејовића и Миливоја Марића  потез од       цркве до поште целом ширином 

11. Чишћење  тротоара око окретнице у ул.Миливоја Марића целом ширином. 

12. Чишћење  дела тротоара у ул.Александра Вучковића лева страна  у ширини         1 -1,5 m.( од ивичњака) 

     Чишћење и уклањање снега са јавних површина мора се започети  истовремено са почетком падавина а исте морају бити 

очишћене у року од 48 сати по престанку падавина 

 

        ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА 

  За период 01.12 .- 15. 03.  

ПРВА СМЕНА ОД 6,00 ДО 15,00 часова   

  - радника  ..... 9 

 

  Трактор са раоником и трактор са приколицом се ангажује по потреби. 
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НАПОМЕНА : 

За старање о  ПРОГРАМУ  

 ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА 

И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА СЕЗОНУ 

2021 . / 2022 . – задужено је ЈП „Ужице развој“      

За старање о  ПРОГРАМУ  

 ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА  

ТРОТОАРА И  ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА СЕЗОНУ 

2021 . / 2022 . – задужена  је Градска управа  за инфраструктуру и развој 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број: 06-79/21-1, 1. 11.2021. године 

            ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

          Др  Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
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