
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLXIII      3. фебруар 2017. године     Број 5/17 

 

 20. На основу чл.103. Статута града Ужица  ("Сл. лист града Ужица", бр. 16/13 – пречишћен текст), Градско веће града 

Ужица, на седници одржаној 03.02.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА  ЗА САОБРАЋАЈ 
 

I  Лијескић Милун, саобраћајни инспектор града Ужица разрешава се чланства у Савету за саобраћај града Ужица. 

II  Јелена Ђокић, саобраћајни инспектор града Ужица, именује се за члана Савета за саобраћај града Ужица . 

III У осталом делу решење бр. III 344-324/16 од 09. 09. 2016. године остаје неизмењено. 

IV Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III 344-324-16-1, 03. 02. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 

 21. На основу члана 103. Статута града Ужица ("Сл.лист града Ужица", бр. 16/13-пречишћен текст), Градско веће града 

Ужица, на седници одржаној 03. 02. 2017. године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 
 1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» на Одлуку Надзорног одбора бр. 09-1-56-17 од 27. 01. 2017. године којом се утврђује  

 

ЦЕНОВНИК 

за услуге депоновања комуналног отпада на 

територији града Ужица 

 

Ред. 
број 

 
НАЗИВ УСЛУГА 

  Цена без 
 ПДВ 

1 2  3 

 I Физичка лица   

1. Стамбени простор, месечно дин/м2   2,00 

 II Правна лица по површини 
   пословног простора (дин/м² месечно) 

  

1. Пословни простор чија је површина до 80 м2  8,02 
2. Пословни простор површине од 80 до  

2000  м2  
  

4,92 
3. Пословни простор површине од 2001 до 10.000  м2    

3,95 

4. Пословни простор чија је површина преко 10.000  м2   2,25 

5. Магацински простор преко 80  м2   1,65 

6. Одређени корисници пословног простора 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 

 

 
1,83 

 III Правна лица месечни паушал   

1. Пословни простор чија је површина до 40 м2, трговина 
прехрамбеном робом и аутоделова, књижаре, апотеке, пољ. 
апотеке и угоститељство  

  
 

643,05 

2. Пословни простор чија је површина од 40  
до 80 м2, трговина, прехрамбеном робом и 
 угоститељство   

  
1.286,13 
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1 2  3 

3. Пословни простор чија је површина до  40 м2, златари, сарачи, 
сајџије, кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, 
трафике, продавци сладоледа, салони забавних игара, мењачнице, 
кладионице, фоторадње, видеотеке, канцеларије  

  
 
 

320,36 

4.  Пословни простор чија је површина од 40-80 м2, златари сарачи, 
сајџије, кројачи, обућари, зубарске и лекарске ординације, 
трафике и штампарије  

  
 

643,08 

5. Пословни простор чија је површина до 40 м2, адвокатске, 
књиговодствене и друге интелектуалне услуге, аутошколе, 
магацински простор, агенције  

  
 

208,95 

6. Пословни простор чија је површина од 40 - 80 м2, адвокатске, 
књиговодствене и друге интелектуалне услуге, аутошколе, 
магацински простор  

  
 

294,74 

7. Пословни простор до 40 м2, СТКР, текстилне радње, фризерски 
салони, рибаре и месаре, продаја брзе хране, штампарије, цвећаре  

  
 

504,25 

8. Пословни простор од 40 - 80 м2, СТКР, текстилне радње, 
фризерски салони, продаја брзе хране, салони забавних игара, 
видеотеке, штампарије и цвећаре 

  
 

1.015,11 

9. Пословни простор од 40 - 80 м2, рибаре и месаре   
1,744,97 

10. Пословни простор до 40 м2, сервис за разне поправке, 
аутомеханичари, аутоелектричари, сервиси за Р и ТВ, 
вулканизери, аутоперионице  

  
 

435,58 

11. Пословни простор од 40 -80 м2, сервис за разне поправке, 
аутомеханичари, аутоелектричари, сервис за Р и ТВ, 
аутоперионице, вулканизери  

  
 

868,96 

12. Пословни простор, сале за издавање, дрвопрерађ.стоваришта и 
аутоотпади 

  
1.094,94 

13. Инвеститори изградње грађев.објеката (док траје изградња)  1.094,94 

 IV Правна лица по уговору   

1. Еко Србија ад Београд  3.177,71 

2. Команда ВП 3706  3.702,36 
3. Марк МД Бела Земља  3.896,30 

4. Сматса доо Београд  2.203,43 

5. Јеремић доо Ужице  3.562,92 

6. Пахуљица СЗР Бела Земља  3.902,71 

7. Пантовић доо Ужице  3.562,92 

8. Здравствени центар Ужице  89.840,71 

9. Проперта доо Нови Сад   по контејнеру 1,1 м³ 644,99 

 V Правна лица по количини   

1. Фонд за заштиту животне средине  цена по 
тони 

1,384,20 

 VI Правна лица по броју тура   

1. Цена једне туре  2.931,81 

 

 НАПОМЕНА: Цене су без ПДВ-а. ПДВ ће бити обрачунат у складу са Законом. 

 Овај ценовник ступа на снагу даном прибављања сагласности Градског већа. 

 2. Решење ступа на снагу даном објављивања  у "Службеном листу града Ужица".  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III бр. 09-113/1-17, 03.02.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 
 
 

 22. На основу чл. 103. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 16/13- пречишћен текст) Градско веће на седници 

03.02.2017. године доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора  ЈКП «Дубоко» бр. 103/5  од 07. 12. 2016. године којом се утврђују  

 

ЦЕНОВНИК 

ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 
 Приликом закључивања појединачних уговора о одлагању и начину наплате накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног 
одлагања комуналног отпада између сваког од оснивача, локалног, односно локалних комуналних предузећа, и ЈКП „Дубоко“ Ужице, 
цена одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију Дубоко у периоду од 01.01.2017. године утврђује се на на нивоу из 2016. 
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године и износи 1.815,00 динара по тони отпада допремљеног и измереног на ваги ЈКП „Дубоко“ Ужице,  за просечне месечне 
количине утврђене  Програмом пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину. 
 Уговором из става 1 ове одлуке ЈКП „Дубоко“ Ужице, локална јавна комунална предузећа оснивача и оснивачи регулишу 
међусобна права и обавезе у вези реализације, односно у вези одлагања отпада и начина наплате накнаде услуге транспорта, третмана 
и безбедног одлагања отпада са територије оснивача. 
 Уговором из става 1 и 2 ове одлуке може се утврдити да део месечне цене који представља разлику између количине утврђене 
Програмом пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину и месечне количине отпада допремљеног и измереног на ваги ЈКП 
„Дубоко“ Ужице, иде на терет оснивача. 
 Приликом закључивања појединачних уговора о одлагању и начину наплате накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног 
одлагања комуналног отпада између сваког од оснивача, локалног, односно локалних комуналних предузећа, и ЈКП „Дубоко“ Ужице, 
локална јавна комунална предузећа су у обавези да у име и за рачун ЈКП „Дубоко“ Ужице издају и депонују регистровану бланко 
меницу. 
 ЈКП (локално јавно комунално предузеће) се обавезује да суву фракцију комерцијалног и комуналног отпада (ПЕТ амбалажа, 
пластичне фолије, пластичне кесе, пластична бурад, пластични џакови, други пластични производи, папир, картон, стиропор, тетрапак 
амбалажа, лименке од алуминијума, лименке од гвожђа, разни метални делови, текстил, обућа и стаклена амбалажа) одлажу у посебне 
контејнере на трансфер станицу или привремену претоварну станицу одређену одлуком надлежног органа ОПШТИНЕ /ГРАДА.  
 Уговором из става 1 и 2 ове одлуке утврђује се и динамика враћања дуга локалних јавних предузећа и оснивача према ЈКП 
“ДУБОКО” УЖИЦЕ из претходног периода, што укључује могућност да се већ закључени споразуми о враћању дуга из претходног 
периода имплементирају у овај уговор.  
 Уговором из става 1 и 2 ове одлуке утврђују се начин и динамика измирења обавеза оснивача  ЈКП “ДУБОКО” УЖИЦЕ 
према  ЈКП “ДУБОКО” УЖИЦЕ по основу инвестиција, утврђених Програмом пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину. 
 ЈКП “ДУБОКО” УЖИЦЕ се обавезује да месечне фактуре за пружене услуге из претходног става умањује на име количине 
допремљене суве фракције отпада из овог уговора под условом да сваки појединачни контејнер на ваги у ЈКП “ДУБОКО” УЖИЦЕ 
буде тежи од 2,5 тона и не садржи више од 8 % мокрог отпада. Под мокрим отпадом подразумева се све што овим уговором није 
утврђено као сува фракција комерцијалног и комуналног отпада.  
 ЈКП “ДУБОКО” УЖИЦЕ се обавезује да месечне фактуре и месечне захтеве за плаћање са максималним роком плаћања до 60 
дана доставља ЈКП (локално јавно комунално предузеће)/ОПШТИНИ/ГРАДУ до 5-тог у месецу за претходни месец тако што ће 
накнаду по цени из овог уговора  применити на месечне количине отпада допремљеног и измереног на ваги ЈКП Дубоко Ужице. 
 Задужују се оснивачи да обезбеде услове да се уговор из става 1 и 2 ове одлуке закључи до 31.01.2017. године. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Ужица. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III 327-1/17-2, 03. 02. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

23. На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' број 21/2016), Градско веће, на седници одржаној 03.02. 2017.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ  

 
I Образује се Жалбена комисија, као колегијални другостепени орган у следећем саставу: 
 
ПРЕДСЕДНИК  
 

1. Божо Вуковић, дипломирани правник 
 
ЧЛАНОВИ 

2. Славица Ћирковић, дипломирани економиста 
3. Милош Јелисавчић , дипломирани правник 
4. Светозар Никитовић, дипломирани правник 
5. Драган Стевановић, дипломирани економиста 

 
Председник и чланови Жалбене комисије, именују се на пет година и могу бити поново именовани. 

 
II Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и 

о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 
Жалбена комисија има свој печат и доноси Пословник о раду. 
 

III Административно техничке послове за потребе Жалбене комисије обављаће секретар комисије Слађана Митровић, 
дипломирани правник, запослена у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. 
 

IV Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад, која ће бити одређена посебном Одлуком 
Градског већа. 
 

V Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 
Даном ступања на снагу овог решења, престаје да важи Решење III број 06-79/16 од 26.12.2016.године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број 06-79/16, 03.02. 2017.године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
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