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ГРАДА УЖИЦА 
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218. На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-други закон и 

47/2018 ) и чланова 67. став 1. тачка 13, 93. и 94. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина 

града Ужица на седници одржаној 26.12.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
 

Ι Марку Стевановићу, пејзажном архитекти, престаје функција заменика председника Скупштине града Ужица, због поднете писане 
оставке. 

ΙΙ Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Ι број 013-9/18, 26.12.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                   Бранислав Митровић, с.р. 

 

219. На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-други закон и 

47/2018 ) и члана 67. став 1. тачка 13. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица 

на седници одржаној 26.12.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
 

Ι Стефан Максимовић, саобраћајни инжењер, бира се за заменика председника Скупштине града Ужица. 
 
ΙΙ Мандат заменика председника Скупштине траје до истека мандата Скупштине. 
 
ΙΙΙ Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 013-9/18, 26.12.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                            Бранислав Митровић, с.р. 

 

220. На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-други закон и 

47/2018 ) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и члана 31. Пословника Скупштине града 
Ужица на седници одржаној  26.12. 2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 

Ι Сањи Јанковић, престаје мандат члана Градског већа града Ужица, због поднете писане оставке. 
 
ΙΙ Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 119-15/18, 26.12.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                              Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 221. На основу члана 45 и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 47/2018) и члана 

101. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

26.12.2018.године, доноси  
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ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 

 I Марко Стевановић, пејзажни архитекта, бира се за члана Градског већа. 
  
 II Мандат члана Градског већа траје до истека мандата Скупштине. 
  
 III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 119-15/18, 26.12.2018. године 

                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                               Бранислав Митровић, с.р. 

 

222. На основу члана 46. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11) чланом 45.став 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-др. закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и чланом 102. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 26.12.2018.године, доноси   

 

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине града Ужица Марку Стевановићу,  са изборне листе Др. Војислав Шешељ – 

Српска радикална странка, због избора на другу функцију. 
 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 06-62/18, 26.12. 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

223. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број  09-01/31-18 од 30.11.2018.године. 
 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-173/18, 26.12. 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

224. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Водовод'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број  01-3/33-1 од 30.11.2018.године. 
 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-175/18, 26.12. 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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225. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Градска топлана Ужице'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број  1140-2 од 30.11.2018.године. 
 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-171/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

226. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Нискоградња'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број  01-9/35-1 од 30.11.2018.године. 

 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-172/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

227. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Дубоко'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број  120/4 од 05.12.2018.године. 
 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-182/18, 26.12.2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

228. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број  07-409/1 од 06.12.2018.године. 
 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-180/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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229. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Стан'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор усвојио 

Одлуком број  1197/2 од 30.11.2018.године. 
 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-170/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

230. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број  908 од 30.11.2018.године. 

 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-174/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

231. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Посебни Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број  908/1 од 30.11.2018.године. 
 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-174/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

232. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број  01-129/6-2018 од 30.11.2018.године. 
 
2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-179/18, 26.12. 2018. године 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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233. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. 

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

26.12.2018.године, доноси  

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Посебни Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2019. годину, са финансијским планом који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број  01-129/7-2018 од 30.11.2018.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-179/18, 26.12. 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

234. На основу члана 11. став 1 и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени динарски износ, 125/14 – усклађени динарски износ, 95/15 – усклађени динарски износ, 83/16, 91/16 – 
усклађени динарски износ, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени динарски износ.и 89/18– усклађени динарски износ) и  члана 67. став 1. тачка 3. 
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на  седници  одржаној 26.12.2018. 
године,  доноси 

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 Овом  Oдлуком  уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају правна и физичка лица за коришћење 
права, предмета и услуга на територији града Ужицa и утврђују се висина, олакшице, рокови и начин плаћања. 
 Висина комуналне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове oдлуке. 
 

Члан 2. 
 Комуналне таксе уводе се за: 

 1. Истицање фирме на пословном простору; 
 2. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

 3. Држање средстава за игру („забавне игре“), 
 

Члан 3. 
 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
 Обавеза из члана 1. ове Oдлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе. 
 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 
 

Члан 5. 
Комуналне таксе се не плаћају за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и 

организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 6. 
Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу 

најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне таксе.  
Уз пријаву за утврђивање обавезе за истицање фирме на пословном простору обвезник подноси и доказ о висини годишњег прихода 

оствареног у претходној години.  
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене.  
У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима надлежни орган ће донети решење на основу акта органа који врши 

упис у регистар, као и на основу података других надлежних органа. 
 

Члан 7. 
 Локална комунална такса из члана 2. ове oдлуке утврђује се: 

- у годишњем износу за локалне комуналне таксе из тачке 1. и 2. и 
- сразмерно времену коришћења за локалну комуналну таксу из тачке 3. 

 
Члан 8. 

 Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода прописане Правилником о условима и 
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
 

Члан 9. 
Саставни део ове oдлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге.  
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, прекршајних 

одредби и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезима на имовину, Закона о 
пoрезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит правних лица. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом oдлуком примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи.  
 

Члан 10. 
Утврђивање, наплату и контролу комуналних такси из члана 2. став 1. тачке 1. и 3. врши Градскa управa за финансијe. 

 
Члан 11. 

 Подручја, односно зоне града утврђене су Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
градског земљишта ("Службени лист града Ужица", број 6/03, 4/04, 10/05, 6 – 1/06 и 1/10 и 25/10). 
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Члан 12. 
Висина комуналних такси утврђена овом Одлуком може се изменити једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета града за 

наредну годину. 
Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом одлуком може се изменити и у случају доношења, односно измена закона или другог 

прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 
 

Члан  13. 
Новчаном казном у износу од 500.000 динара казниће се таксени обвезник- правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 динара 

предузетник који у прописаном року не пријаве постојање основа за плаћање таксе и не плате таксу.   
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара. 

 
Члан 14. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама («Службени лист града Ужица» број  
42/16 и  43/17). 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном  листу  града Ужица", а примењиваће се од  01.01.2019. 

године. 
ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни број 1 
За истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина) такса се утврђује зависно од врсте делатности, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по зонама, а сразмерно времену обављања делатности, и то: 
1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица и предузетнике, 

а обављају делатност  банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека, таксу плаћају у годишњем износу, и то: 

- у првој А зони...............319.000,00 динара     
- у првој зони.................. 207.000,00 динара 
- у другој  зони ………...135.000,00 динара 
- у трећој  зони ……….... 88.000,00 динара 
- у четвртој зони ……....  57.000,00 динара 
- у петој зони …………...38.000,00 динара 
- у шестој зони ……….....24.000,00 динара 
1а. За делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте такса се утврђује у  годишњем износу, и то: 
-  за сваку пословну јединицу, која се  налази уз магистрални пут у износу од 319.000,00 динара, 
-  за остале пословне јединице зависно од зоне у којој се налазе, у износима који су наведени у тачки 1. 
2. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у микро и мала правна лица (а не 

обављају делатности под тачком 1. и 1а), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору.  

3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници, микро и 
мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (а не обављају делатност под тачком 1. и 1а), плаћају таксу у 
годишњем износу, и то: 

- у првој А зони................64.000,00 динара    
- у првој зони..................  58.000,00 динара 
- у другој  зони ……… ...45.000,00 динара 
- у трећој  зони ………....39.000,00 динара 
- у четвртој зони …….....32.000,00 динара 
- у петој зони …………  .29.000,00 динара 
- у шестој зони ………....26.000,00 динара 
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (а не обављају делатност под 

тачком 1. и 1а), плаћају таксу у годишњем износу, и то: 
- у првој А зони...............96.000,00 динара   
- у првој зони.................. 91.000,00 динара 
- у другој  зони ……… ...87.000,00 динара 
- у трећој  зони ……… ...82.000,00 динара 
- у четвртој зони …….….77.000,00 динара 
- у петој зони ………..…  72.000,00 динара 
- у шестој зони ……….…67.000,00 динара.               
5. Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се занатске радње старих заната и домаће радиности у смислу члана 3. и 4. 

Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину 
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата (“Сл.гласник РС”, број 56/12). 

6. Правна лица и предузетници која су на основу акта о регистрацији регистривани код надлежног органа за обављање производне 
делатности, плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 20%, осим обвезника који су регистровани за обављање производње хлеба 
и пецива који плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 50%. 

7. Правна лица и предузетници који делатност обављају у више издвојених пословних јединица, имају умањење 50% на сваку следећу 
истакнуту фирму, осим за делатности под тачкaма 1. и 1а. Првом истакнутом фирмом сматра се фирма истакнута на пословном простору у 
највишој зони.  

Уколико обвезник остварује умањење по више основа, максимално умањење не може бити веће од 50% од обавезе која би била 
утврђена по овом тарифном броју.  
 

НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се за седиште, представништво и сваку пословну јединицу, односно за сваку истакнуту фирму. 

      Фирма у смислу ове таксене тарифе јесте сваки истакнути назив или име који упућује на то да правно или физичко лице обавља 
одређену делатност. 
     Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 
      Ако се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају одређену делатност и имају истакнуту фирму, 
такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму.  
 2. Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Градска управа за финансијe. 

3. Такса се плаћа тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја на уплатни рачун јавних прихода број 840-716111843-35. 
 

Тарифни број 2     
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се комунална такса у 

једноктарном износу на годишњем нивоу и то: 
 

1)  - за теретна возила: 
 - за камионе до 2 т носивости -  1.730,00 динара  
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 - за камионе од 2 т до 5 т носивости -   2.300,00 динара  
 - за камионе од 5 т до 12 т носивости -  4.020,00 динара  
 - за камионе преко 12 т носивости -   5.740,00 динара 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) -  570,00 динара;     
3) за путничка возила: 

 - до 1.150 цм3  - 570,00 динара,                   
 - преко 1.150 цм3 до1.300 цм3   - 1.140,00 динара,  
 - преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3    --   1.720,00 динара,  
 - преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3   -  2.300,00 динара,  
 - преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  -   3.470,00 динара,  
 - преко 3.000 цм3  - 5.740,00 динара;    

4) за мотоцикле: 
 - до 125 цм3 -  460,00 динара,      
 - преко 125 цм3 до 250 цм3  - 680,00 динара,              
 - преко 250 цм3 до 500 цм3   - 1.140,00 динара,              
 - преко 500 цм3 до 1.200 цм3   _  1.390,00 динара,  
 - преко 1.200 цм3  - 1.720,00 динара;    

5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту;  
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

 - 1 т носивости  -  460,00 динара,    
 - од 1 т до 5 т носивости  -  800,00 динара,   
  - од 5 т до 10 т носивости  -  1.090,00 динара              
 - од 10 т до 12 т носивости  -  1.500,00 динара,              
 - носивости преко 12 т  -  2.300,00 динара;   

7) за вучна возила (тегљаче): 
 - чија је снага мотора до 66 киловата -  1.720,00 динара,   
 - чија је снага мотора од 66 - 96 киловата -   2.300,00 динара,     
 - чија је снага мотора од 96 - 132 киловата -   2.900,00 динара,   
 - чија је снага мотора од 132 - 177 киловата -  3.470 динара,     
 - чија је снага мотора преко 177 киловата -  4.610 динара;     
 8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила 
за превоз пчела 1.140,00 динара.    
 
 НАПОМЕНА: 
 1. Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а, санитетска возила, возила за изношење смећа 
и прање улица.  
 2. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга  превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 80 
и више процената инвалидности ако им возило служи за личну употребу. 
 3. Такса из овог тарифног броја умањена за 50% плаћа се: 
- за возила Удружења добровољних давалаца крви, 
- за путничка возила добровољних давалаца крви који су 20 и више пута дали крв . 
 4. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се једнократно приликом регистрације возила.  
 5.   Орган надлежан за регистрацију возила не може извршити регистрацију моторног возила без доказа о плаћеној такси. 
 6. Такса из овог тарифног броја плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-714513843-04. 
 

Тарифни број 3 
 За држање средстава за игру («забавне игре») (забавне игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, флиперима и другим 
сличним направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз 
наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара 
исте врсте) плаћа се такса по апарату у износу по 50,00 динара дневно. 
 

НАПОМЕНА: 
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или предузетник-физичко лице), које држи-приређује 

забавне игре на основу акта надлежног органа о регистрацији делатности. 
 2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава- апарата за забавну игру Градској управи за финансијe, која врши 
утврђивање обавезе по овом тарифном броју. 
               Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. Пријава 
се подноси у року од 15 дана од дана почетка коришћења апарата.   
 3. Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни рачун јавних 
прихода број 840-714572843-29. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ               
СКУПШТИНА ГРАДA  
I број  434-23/18, 26.12.2018. год. 

                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
              Бранислав Митровић, с.р. 

 

235. На основу члана 6. тачка 5. и члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, 

број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени динарски износ, 125/14 – усклађени динарски износ, 95/15 – усклађени динарски износ, 83/16, 91/16-

усклађени динарски износ, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени динарски износ, и 89/18– усклађени динарски износ), члана 239. став 3. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“  број 95/18) и члана 67. став 1. тачка 3. Статута града Ужица („Службени лист 

града Ужица број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној  26.12.2018. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за територију града Ужица, олакшице, начин достављања и 

садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  
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Члан 2. 
Накнаде за коришћење јавне површине, су:  
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;  
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине 

и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку 
другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу. 
Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте површина утврђена планским документом 

јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 
- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 
- трг;  
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 
-  јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине). 
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  у смислу става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне 

површине: 
- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за 

продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска 
говорница  и слични објекти, башта угоститељског објекта;  

 - за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата , фестивала и других манифестација, за одржавање спортских 
приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1. овог члана односи се на привремено 
коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 
Обвезник накнаде 

Члан 3. 
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 
Основица 

Члан 4. 
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (m2).  

 
Висина накнаде 

Члан 5. 
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор који се користи, која је 

утврђена посебном одлуком Скупштине града, као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за 
постављање објеката.  

 
Начин утврђивања и плаћања 

Члан 6. 
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог 

простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта.  
   Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Градска управа за финансије, Одељење за локалну пореску администрацију. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је 
обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности послови финансија, прeкo 
надлежног Одељења за локалну пореску администрацију. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано 
овом Одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 
 

Ослобођења 
Члан 7. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава. 
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe 

aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe 
пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у 
функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.  
 

Уплата прихода од накнада 
Члан 8. 

Накнаде за коришћење јавних површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода. 
 

Припадност прихода 
Члан 9. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету града Ужица. 
 

Члан 10. 
Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина. 

 
Члан 11. 

Контролу заузећа или коришћења простора на јавним површинама врше комунална инспекција и комунална полиција града Ужица. 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'', а примењује се од 1. јануара 2019. 

године. 
 

ТАРИФА 
 

Тарифни број 1. 
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 
 

1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада дневно 
сразмерно времену коришћења, и то: 

1) за киоске и друге привремене монтажне објекте:  
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динара 
- I А зона 5,00 
- I зона  4,00 
- II зона 3,00 
- III зона 2,00 

       
 2) за покретне тезге,столове и слично на којима се врши продаја робе:                                  

динара  
- I А зона 45,00 
- I зона  29,00 
- II зона 22,00 
- III зона 16,00 

 
3) за уређаје и конзерваторе за сладолед,кремове,кокице и освежавајућа безалкохолна пића као и друге уређаје за производњу хране 

намењене продаји:                          
динара  

- I А зона 102,00 
- I зона  67,00 
- II зона 54,00 
- III зона 44,00 

 
 4) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа:  

динара  
-Трг партизана 20,00 
-Ул. Димитрија Туцовића (на потезу од раскрснице са улицом 

Страхињића бана до раскрснице са улицом Николе Пашића) 
15,00 

- I А зона 8,00 
- I зона  5,00 
- II зона 3,00 
- III зона 2,00 

 
4а) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа, такса се утврђује у износу увећаном 50% у 

односу на таксу утврђену у тачки 4. 
5) за коришћење јавних површина у комерцијалне и друге сврхе, осим оних наведених у тачкама 1,2,3,4,6,7.8,9,10 овог Тарифног броја 

такса се плаћа у дневном износу од 110,00 динара од сваког целог или започетног квадратног метра коришћеног простора.                  
6) за  коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила, мотора, возића и слично, такса се плаћа по возилу дневно и то: 
- дечји аутомобили и мотори................................................17,00 динара 
- дечји возићи и слично.........................................................50,00 динара. 
7) за коришћење јавне површине за продају цвећа, такса се плаћа дневно, по квадратном метру у износу од  3,00 динара. 
8) за делатност која се повремено обавља ван седишта радње, на вашерима, прославама и слично, плаћа се такса у износу од 122,00 

динара. 
Обвезник плаћања ове накнаде је организатор коме је решењем надлажне Градске управе одобрена организација вашара, прослава и 

слично. 
 Обвезник је у обавези да наплаћена средства уплати на уплатни рачун јавних прихода по овом тарифном броју. 

 9) за објекте забаве за децу где се локација добија по основу огласа, плаћа се дневно по квадратном метру 7,00 динара. 
10) за приређивање изложби, за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи плаћа се дневно по квадратном метру 7,00 

динара. 
 
НАПОМЕНА:  
1. Накнаду по овом тарифном броју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних 

прихода, а на основу претходно издатог одобрења надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и по извештају о коришћењу простора на 
јавној површини сачињеном од стране надлежног органа. 

2. Накнада за коришћење простора на јавној површини плаћа се месечно, до 15-ог у месецу за претходни месец, а за месеце за које је 
обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

3. За постављање киоска Удружења лица са инвалидитетом регистрованих за одређене делатности у којима делатност обављају лица са 
инвалидитетом, накнада се плаћа у висини 10% од прописаног износа у ставу 1.тачка 1. овог тарифног броја. 

4. Накнаду из овог тарифног броја за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним објектима за време 
одржавања, вашара, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване непрофитне организације, 
плаћају у висини 20% од прописаног износа у ставу 1.тачки 1. овог тарифног броја. 

 5. Накнаду по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета града Ужица. 
6. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја. 

7. За остала насељена места таксе из тачке 1, 2, 3 и 4. износе 50% од таксе која се плаћа за III зону. 
 

Тарифни број 2. 
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење 

површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост 
квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе 

 
 1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за сваки цео и започети м2  
простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

     1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама путем јавног конкурса, накнада се 
утврђује:  

динара  
- I А зона 30,00 
- I зона  27,00 
- II зона 20,00 
- III зона 18,00 

 
 

 2) За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже накнада се 
утврђује : 
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динара  
- I А зона 12,00 
- I зона  10,00 
- II зона 7,00 
- III зона 5,00 

 
 2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај 
на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за сваки цео и започети м2  простора који се користи, утврђује се накнада 
дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, 
подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним 
објектима који се постављају на другим површинама : 

динара  
- I А зона 20,00 
- I зона  18,00 
- II зона 15,00 
- III зона 13,00 

 
НАПОМЕНА: 
1. Накнаду по овом тарифном броју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних 

прихода, а на основу претходно издатог одобрења надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
2. Накнада за коришћење простора на јавној површини плаћа се месечно, до 15-ог у месецу за претходни месец, а за месеце за које је 

обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 
 

 Тарифни број 3. 
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

 за извођење грађевинских радова и изградњу  
 
 За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки 
цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, и то: 
 
  1. При изградњи објеката ....................40,00 динара  
  2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара...................50,00 динара 
   3. При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и паркирања возила............180,00 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 1. Накнаду по овом тарифном броју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, контролу и наплату јавних 
прихода, а на основу претходно издатог одобрења надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
 2.Накнада из овог тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења. 
 3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 
100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa 
изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo 
извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 
 4. Накнаду из тачке 1. плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења писменог захтева за технички пријем зграде, 
односно до довршетка градње. 
 5. Накнаду из подтачке 2. и 3. овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији захтев је одобрено заузеће, односно раскопавање 
јавне површине 
 6. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања накнаде из овог тарифног броја. 
 7. Накнаде из тачки 2. и 3. овог тарифног броја умањену у износу од 50% од прописане накнаде плаћа инвеститор радова ако се 
раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због изградње и реконструкције или санације комуналне примарне 
инфраструктуре. Под комуналном примарном инфраструктуром подразумевају се објекти комуналних делатности побројаних у Закону о 
комуналним делатностима, до мерног инструмента потрошача. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 434-24/2018, 26.12.2018.године   

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Бранислав Митровић, с.р.  

  

236. На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени 
динарски износ,125/14- усклађени динарски износ, 95/15- усклађени динарски износ, 83/16, 91/16- усклађени динарски износ,104/16-др.закон, 
96/17- усклађени динарски износ,и 89/18- усклађени динарски износ), члана 6а. став 4, 5 и 6. Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“, бр. 26/01, 80/02, 80/02-др.закон,  135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18), а у вези члана 33. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 95/18) и члана 67.став 1. тачка 3. Статута града Ужица 
(„Службени лист града Ужица“ бр. 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 26.12.2018.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, ЗА 

СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА 
У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се прописује да се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Ужица, које се користи искључиво за гајење 
биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основнице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у 
шумско земљиште. 

Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење (једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) 
биљака, односно гајење садног материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреде, шумарства и рибарства, а у 
складу са прописима којима се уређује класификација делатности. 
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Члан 2. 

За сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину за неизграђено грађевинско земљиште на територији града Ужица, 

које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, примењиваће се просечне цене квадратног метра 

одговарајуће непокретности по зонама (грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште), а које су утврђене Одлуком о утврђивању просечних 
цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Ужица I бр. 436-

18/2018 од 27.11.2018. године.    

 

Члан 3. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“ и на интернет страни www.uzice.rs.  

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“, а примењиваће се од 01. јануара 

2019. године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 436-20 /18, 26.12.2018. године 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                Бранислав Митровић, с.р. 

 

237. На основу члана 16. став 1. и члана 20. став 1. тачка 5. Закон о ознакама географског порекла ("Службени гласник РС", бр. 

18/2010 од 26.03.2010. године) и члана 12. Правилника о садржини захтева за регистровање ознака географског порекла и садржини захтева за 
признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла ("Службени гласник РС", бр. 93/2010 од 08.12.2010. године) и члана 67. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) на седници Скупштине града одржаној дана 26.12.2018. године 

доноси 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИМЕНА ПОРЕКЛА " ЗЛАКУСА " 
 

Члан 1.  

Ради установљења имена порекла и признања својства овлашћеног корисника  имена порекла аутентичне лончарије  „Злакусa“, формира се 

комисија у саставу: 
1. Представника града Ужица 

2. Представника Удружења лончара Злакуса 

3. Представника Регионалне развојне агенције ''Златибор''. 

4. Представника Народног музеја Ужице   

5. Представника Музеја на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, као надлежног координатора за нематеријално културно наслеђе западне 

Србије. 

Обавезују се институције из става 1.ове Одлуке , да у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, доставе имена својих 

представника градоначелнику града Ужица. 

Овлашћује се градоначелник града Ужица да донесе решење о именовању комисије из става 1.овог члана, у складу са достављеним 

предлозима. 

Члан 2.  
Задатак ове комисије састојаће се у  вршењу контроле традиционалног начин и поступака производње као и посебних својства и 

квалитета аутентичне лончарије „Злакуса“ који је регистрован код Завода за интелектуалну својину.  

 

Члан 3.  

Комисија ће приликом свог рада и одлучивања доносити одлуке већином гласова укупног броја чланова комисије. 

 

Члан 4.  

Комисија је дужна да изради свој Правилник о раду којим ће регулисати сва питања из свог домена, рада и одлучивања. 

Правилник о раду Комисија доставља Градском већу града Ужицу на давање сагласности. 

 

Члан 5.  
Мандат ове Комисије траје четири године. 

 

Члан 6.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањаа у "Службеном, листу града Ужица". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 313-61/18, 26.12. 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

238. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 32. 

став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014)) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени 
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лист града Ужица”, број 25/17), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

26.12.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉE ДОВАРЈE“ У  УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана  детаљне регулације „Гробље Доварје“ у Ужицу, у даљем тексту: План.  

 

Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица на Доварју, у површини од око 11ha 32a 50 m². 

Планом су обухваћене кат. парцеле број:  9817/1, 9823, 9795, 9816, 9796, 9799, 9800, 9801, 9802, 9805, 9806, 9810, 9812, 9811, 9813, 9814, 

9815 и 9794/4,  све КО Ужице. 
Члан 3. 

Плански основ за израду Плана је План генералне регулације „Ужице-централни део“ I фаза  (''Сл.лист Града Ужица'', број 9/15 и 

21/2015- исправка). 

Члан 4. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за: 

-проширење гробља „Доварје“; 

- заштиту јавног интереса; 

- рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана , 

-усклађивање планираних решења  са ситуацијом на терену; 

-дефинисање мреже јавне комуналне инфраструктуре; 

-дефинисање правила уређења и правила грађења. 
 

Члан 5. 

Финансирање израде Плана обезбедиће из буџета града Ужица. 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица. 

Рок за израду нацрта Плана износи  180 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским синмањима.Планско 

решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану овереним од стране овлашћеног геодестског бироа. 

 

Члан 7. 

Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке и израде основних концептуалних планских решења организује рани јавни увид у 

складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, који се оглашава у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања.Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 

Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и изградњи, 

План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима јавног информисања. 

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 

 

Члан 8. 

За потребе израде Плана, не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно обављеног 

поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010). 

 
Члан 9. 

План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један примерак у 

аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и 

два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за 

спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити органу надлежном за послове државног премера, као органу надлежном за 

вођење Централног регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог 
система планских докумената. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 350-89/2018  26.12.2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

 

239. На основу члана 27.став 10. и члана 28.став 2.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 67.тачка 19. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 25/17 – пречишћен текст), 

Скупштина града Ужица на седници одржаној 26.12. 2018.године, доноси 
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ I БРОЈ 463-121/11 ОД 01.11.2011.ГОДИНЕ  

О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ  КАСАРНА „4.ПУК“ НА ГРАД УЖИЦЕ 
 

I Тачка 3. Одлуке Скупштине града Ужица I број 463-121/11 од 01.11.2011.године мења се и гласи: 
 

 „Град Ужице се обавезује да на име накнаде преноса права својине непокретности Војног комплекса – Касарна „4.пук“ обезбеди 

одговарајући број и структуру станова и то на локацијама Турица, Крчагово, Царина и Севојно и према акту Министарства одбране – Сектор за 

материјалне ресурсе – Управа за инфраструктуру Инт.Бр.133-14/10 од 27. октобра 2011. године  на становима који ће се градити на кат.парцели 

број 3820/1 КО Ужице, а све у складу са уговором који ће се на основу ове одлуке и Закључка Владе Републике Србије закључити између 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије и града Ужица.“ 
 

II Тачка 4. Одлуке  мења се и гласи: 

„Град Ужице се обавезује да до краја 2024.године сукцесивно преноси станове у својину РС – Министарство одбране  према следећој 
динамици: 

Редни. 

број 
Активности на реализацији Уговора 

Почетак/ 

Датум  

Завршетак/ 

Датум  

1. 
Припрема тендерске документације за пројектовање свих неопходних 

станова. 
31.07.2018. 31.08.2018. 

2. 
Расписивање и спровођење тендера за израду техничке документације за 

станове.  

(Израда топографског плана, Геомеханичког елабората, Урбанистичког 

пројекта, Услови јавних предузећа итд). 

31.08.2018. 30.10.2018. 

3. 
Израда техничке документације 

(са техничком контролим). 
31.10.2018 31.07.2019. 

4. 
Припрема тендерске документације за извођење радова.  
Прва фаза – половина неопходног броја станова  

31.07.2019. 30.08.2019. 

5. Расписивање и спровођење тендера за извођење радова / прве фазе. 30.08.2019. 30.10.2019. 

6. Извођење радова/ прве фазе  1.11.2019. 30.06.2021. 

7. 
Припрема тендерске документације за извођење радова и расписивање 
тендера за извођење - друга фаза  радова за другу половину неопходног 

броја станова. 

30.09.2021. 31.03.2022. 

8. Извођења радова - друге фазе. 30.04.2022. 31.12.2024. 

 

III Тачка 5. Одлуке мења се и гласи: 

„Овлашћује се градоначелник града Ужица да на основу ове Одлуке закључи  Анекс Уговора о преносу права јавне својине овереног од 

стране Основног суда у Ужицу Ов.3 бр.1733/2011 од 16.12.2011.године, закљученог између Републике Србије – Републичке дирекције за 

имовину и града Ужица и предузме све неопходне радње потребне за реализацију и извршење уговорних обавеза.“ 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-121/11-1, 26.12.2018.ГОДИНЕ 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

240. На основу члана 27 и 28. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/11, 88/13  и 105/14-3) и члана 67. 

став 1. тачка 19. Статута града Ужица («Службени лист Града Ужица» број 25/17- пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници 

одржаној 26.12.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О  ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА ВОДОВОДА "РИБАШЕВИНА" У 

РИБАШЕВИНИ 
 

 1. Одобрава се прибављање у јавну својину града Ужица водовода "Рибашевина" у Рибашевини путем учествовања у поступку 

уновчења имовине стечајног дужника Акционарско друштво "Јелова Гора" дрвна индустрија и прерада неметала у стечају, путем оглашавања 

продаје непокретне и покретне имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда  за имовинску целину 10 – водовод  у  Рибашевини 

и то: 
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 Земљиште на катастарској парцели број 1566/2 КО Рибашевина укупне површине 615м², по врсти градско грађевинско земљиште ван 

грађевинског подручја и два објекта изграђена на предметној парцели, објекат број 1 Зграда водопривреде површине у основи 60м² и објекат број 

2 Зграда водопривреде површине у основи 14м²,  сви уписани у лист непокретности број 462 КО Рибашевина.  

2. Највиша цена коју ће град Ужице понудити за непокретност из тачке 1.Одлуке износи 321.827,00 динара. 
 3. Наведене непокретности могу се користити искључиво за снабдевање водом стновника насељеног места Рибашевина. 

 4. Овлашћује се градоначелник да у име и за рачун града Ужица, након успешно спроведеног поступка по огласу из тачке 1. Одлуке, 

закључи Уговор о куповини непокретности из тачке 1. ове Одлуке. 

 5. Саставни део ове одлуке је Продајна документација за имовинску целину 10 Водовод у Рибашевини. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 463-85/18, 26.12.2018. године 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                 Бранислав Митровић, с.р. 

  

241. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-други закон и 

47/2018), чл. 24. став 3 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. тачка 11. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 26.12. 2018. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. СЛАВИША ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипломирани инжењер машинства, из Ужица, именује се за директора Јавног предузећа 
''Аеродром Поникве'' Ужице, на период од четири године. 

 

2. Ово решење ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној интернет 

страници града Ужица www.uzice.rs. 

 

3. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', а именовани кандидат је дужан да ступи на рад 
у року од осам дана од дана објављивања решења. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/2007, 83/2014-други закон и 47/2018),члану 24. став 3. и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), 

члану 67. став 1. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и члану 26. Одлуке о начину и 

поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)  

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.  

Чланом 41. став 3. Закона је предвиђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе, припрема предлог акта о именовању првог 

кандидата са ранг листе и доставља га надлежном органу за именовање директора јавног предузећа. 

Чланом 67. став 1. тачка 11. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града именује и разрешава директоре и надзорне одборе 

јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом. 
Чланом 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице, прописано је да Градско 

веће припрема предлог акта о именовање првог кандидата са Ранг листе и доставља га, ради усвајања, Скупштини града. 

  Скупштина града Ужица је на основу Закона о јавним предузећима донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 31/17). 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице спровела је Јавни конкурс за избор 

кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' број 95/2017 од 
25.10.2017.године, у дневном листу ''Вечерње новости'' и на званичном сајту града Ужица. 

Рок за подношење пријава био је 24. новембар 2017.године. 

 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 24. октобра 2018.године, констатовала да су на 

Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице, благовремено поднете четири пријаве, 

које су поднели Срђан Радовић, Саша Савић, Зоран Ковачевић и Славиша Димитријевић.  
Кандидат Зоран Ковачевић је повукао пријаву и одустао од кандидатуре за директора ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице. 

Пријаве које су поднели Срђан Радовић, Саша Савић и Славиша Димитријевић су потпуне и разумљиве. 

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, Комисија је 24.12.2018.године, спровела изборни поступак са кандидатима у 

коме је оцењивала стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа (''Службени гласник РС'' број 65/2016) и Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град 

Ужице. 

 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 24.12.2018. године, констатовала да је кандидат Саша Савић, 

који је благовремено обавештен о дану и времену спровођења изборног поступка, одустао од кандидатуре за избор директора ЈП ''Аеродром 

Поникве'' Ужице, обзиром да се није одазвао позиву нити оправдао одсуство и утврдила резултате кандидата и уврстила у Ранг листу, кандидате, 

Славишу Димитријевића и Срђана Радовића. 
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Ранг листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о изборном поступку, Комисија је доставила Градском већу ради припреме 

Предлога акта о именовању Славише Димитријевића, за  директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице, као најбоље рангираног 

кандидата. 

На основу достављене Ранг листе и Записника, на седници Градског већа, одржаној 25.12.2018.године, утврђен је Предлог решења о 
именовању Славише Димитријевића, као најбоље рангираног кандидата, за директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице. 

 

Поука о правном средству:  

Ово Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба.  

Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 119-10/17, 26.12. 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

242. На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 12. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и члана 41. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавно комуналног 

предузећа ''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)  Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 26.12.2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ 
 

1. Радош Којадиновић, именује се за члана Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, као представник оснивача. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-12/18, 26.12. 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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