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XLVIII      28. јун 2013. године     Број 14/13 

 
103. На основу члана 15. тачка 35. и члана 45. став 3. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), 

Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.06.2013. године, доноси  
 

 
ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2013. ГОДИНИ 

 
I Образује се Комисија Скупштине града за јавну набавку ТВ преноса седница Скупштине града у 2013. години ( у даљем тексту: Комисија), 

у саставу: 
 
За председника: 

1. Весна Стјеповић, одборница 
Славица Димитријевић, заменик председника 

 
  За чланове: 

2. Марија Марковић, одборница 
Александар Печеничић, заменик 

3. Миливоје Ристановић, одборник 
Драгиша Станојчић, заменик 

4. Недељко Милановић, одборник 
Тања Анђић, заменик 

5. Тијана Мутавџић, одборница 
Данијел Вукајловић, заменик 

6. Снежана Јањић, одборница 
Рајко Радосављевић, заменик 

7. Маја Вермезовић, одборница 
Радмила Ћирковић, заменик 

 
II Задаци Комисије су: 

 
- да донесе Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности ТВ преноса седница Скупштине Града у 2013. години 
- да именује стручну Комисију која ће спровести поступак јавне набавке ТВ преноса седнице Скупштине у 2013. години. 
- да донесе Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ТВ пренос седница Скупштине града у 2013. години и достави је 

Скупштини града. 
 

III Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
104. На основу члана 41. тачка 9а. Статута града Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13) и члана 8. и 9. 

Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), 
Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.06.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 

 
I Именује се Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
 За председника 
1. Ивана Стојиљковић, дипл.инг.пејзажне архитектуре, представник града, 

За чланове 
2. Оливера Маричић, дипл.економиста, представник града,  
3. Владан Виријевић, економски техничар, представник града, 
4. Весна Марковић, дипл. економиста, представник града, 
5. Петар Вујадиновић, дипл. правник, представник Сталне конференције градова и општина 
II За секретара Комисије именује се Драгана Каркалић, дипл. правник 
III Комисија се именује на период од 3 године 
IV Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће Градска управа за послове органа града, општу управу и 
друштвене делатности 
V Решење се објављује у ''Службеном листу града Ужица''. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-17/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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105. На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 41. тачка 9б. Статута Града 
Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013.године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' УЖИЦЕ 

 
1. Тиосав Тарабић, дипл. инг. електротехнике, именује се за члана надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ужице из реда 

запослених 
2. Мандат члана надзорног одбора траје 4 године 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
106. На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 41. тачка 9б. Статута Града 

Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013.године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ 
 

1. Милорад Топаловић, дипл. инг. пољопривреде, именује се за члана надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице,  из реда запослених 
2. Мандат члана надзорног одбора траје 4 године 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-42/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
ж 
 
107. На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 41. тачка 9б. Статута Града 

Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ 
 
1. Љубомир Јовановић, дипл.инжењер рударства, именује се за члана надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице,  из реда запослених 
2. Мандат члана надзорног одбора траје 4 године 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-46/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
108. На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 41. тачка 9б. Статута Града 

Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013.године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ 
 
1. Миливоје Миловановић, дипл. машински инжењер, именује се за члана надзорног одбора ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице,  из реда 

запослених 
2. Мандат члана надзорног одбора траје 4 године 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-43/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

109. На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 41. тачка 9б. Статута Града 
Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013.године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''СТАН''УЖИЦЕ 
 
1. Мирко Росић, дипл. грађевински инжењер, именује се за члана надзорног одбора ЈП ''Стан'' Ужице из реда запослених 
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2. Мандат члана надзорног одбора траје 4 године 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-44/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
110. На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 41. тачка 9б. Статута Града 

Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013.године, доноси 
  

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ 

 
1. Динко Жувела, професор разредне наставе, именује се за члана надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице,  из реда запослених 
2. Мандат члана надзорног одбора траје 4 године 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-23/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
  
111. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 

именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице. 

 
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-23/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
112. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 

именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Водовод'' Ужице. 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Водовод'' Ужице. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-27/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

113. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ 
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Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Биоктош'' Ужице. 

 
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Биоктош'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-19/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
114. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС''број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 

именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Градска топлана Ужице'' 

Ужице. 
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Градска топлана Ужице'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-20/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

115. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Нискоградња'' Ужице. 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Нискоградња'' Ужице. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-21/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

116. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Предузећа ''Стан'' Ужице. 

 
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Предузећа ''Стан''Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-22/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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117. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице. 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице. 

Члан 3. 
Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-26/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

118. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских 

објеката ''Велики парк'' Ужице 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката 

''Велики парк'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-24/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 

119. На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 3. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 28.06.2013.  године, доноси 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Предузећа ''Градска стамбена агенција'' Ужице. 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Предузећа ''Градска стамбена агенција'' Ужице. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука објављује се у Службеном листу града Ужица. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-25/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
 

120. На основу члана 25. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012 и 42/2013),члана 20. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист 
града Ужица'' број 11/08 и 17/11 ), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06. 2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 О ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације ''Аеродром Поникве''  (у даљем тексту: План). 
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Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица и део територије општине Бајина Башта, у укупној  површини од око 

231ха и 32ара. 
План обухвата део територије града Ужица површине око 154ха и то: делове катастарских  парцела  број 4466/1, 4466/2 и 4466/3, све КО 

Стапари, површине око 61ха, делове катастарских  парцела  број 897/1 и 897/2, обе КО Биоска, површине око  93ха, и део територије општине Бајина 
Башта површине 77ха и 32ара, и то:  делове  катастарских парцела 3540/1 и 3540/2, обе  КО Злодол, површине око 77ха и део кат. парцеле 6756/3 КО 
Заглавак, површине 32 ара.  

Ближи опис граница Плана биће дат у нацрту Плана. 
 

Члан 3. 
 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, стварање планског 
основа за: претварање аеродрома „Поникве“ у цивилни, реконструкцију постојећих објекта, изградњу објекта за потребе цивилног саобраћаја и 
изградњу хелиодрома. 

План садржи нарочито: 
1) границе плана и обухват грађевинског подручја; 
2) поделу простора на посебне целине и зоне. 
3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
4) гегулационе и грађевинске линије; 
5)  потребне нивелационе коте раскрсница, улица и површина јавне намене; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру ; 
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина; 
8) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења; 
9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат; 
10) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације 
11) друге елементе значајне за спровођење плана.  

Члан 4. 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 

 
Члан 5. 

 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне Града Ужица ( у даљем тексту: носилац израде). 
Израда плана поверава се ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице. 
Рок за предају нацрта Плана је 120 дана од дана верификације концепта Плана  у поступку стручне контроле Комисије за планове. 

Члан 6. 
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 од дана оглашавања у дневним и локалним средствима јавног информисања. 
Јавни увид ће се истовремено обавити у граду Ужицу и општини Бајина Башта.  
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. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, носилац израде  доставља Скупштини града 

Ужица нацрт Плана ради доношења истог. 
Члан 7. 

На Плана генералне регулације ''Аеродром Поникве''  после јавног увида прибавиће се сагласност министра надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма, у погледу усклађености са планским документима ширег подручја, Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', 
бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013) и прописима донетим на основу наведеног закона. 

Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета. 
 

Члан 9. 
План ће се израдити у 6 (шест) примерка оригинала у аналогном облику и 7 (седам) у дигиталном облику и по овери ће се по један примерак 

у аналогном и један у дигиталном  облику предати општини Бајина Башта, а пет примерка у аналогном и пет у  дигиталном облику предати  граду 
Ужицу, а  један примерак у дигиталном облику  доставити Министарству грађевинарства и урбанизма, као органу надлежном за вођење Централног 
регистра планских докумената.  

Члан 10. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 

 
Члан 11. 

Ова Одлука ће се примењивати након усвајања од стране Скупштине града Ужица и Скупштине општине Бајина Башта. 
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у ''Службеном листу Града Ужица''. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 250-44/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

121. На основу члана 92. и 93. Закона о изградњи и планирању (Службени гласник РС  број 121/2012), Одлуке о грађевинском земљишту 
града Ужица и члана 41. Статута града Ужица (Службени гласник града Ужица број 11/08, 17/11, 11/12 и 11/13), на седници Скупштине града Ужица 
одржаној  28.06.2013. године, донета је  

 

ОДЛУКА 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА, 
МЕРИЛИМА, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА   
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Члан 1. 
''Мења се Одлука о критеријумима, мерилима, висини и начину плаћања накнада за коришћење грађевинског земљишта ("Службени лист 

општине Ужице" број 6/03 и 10/05)  тако што се после члана 8. додаје нови члан 8а. који гласи: 
 

"8а. 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта на подручју III, IV, V и VI зоне, обрачуната по овој одлуци, може се умањити до 99,99% у 

периоду до 5 година, привредном субјекту који је инвеститор пословног простора, привредном субјекту који користи пословни простор као закупац или 
привредном субјекту који због тешке материјалне ситуације има потребу за смањењем броја запослених и то под следећим условима: 

1. За изградњу пословног објекта до 300 м2, привредни субјект се обавезује да на сваких започетих 100 м2 пословног простора запосли 
најмање једног незапосленог с тржишта рада, а за изградњу пословног објекта преко 300 м2, привредни субјект се обавезује да на сваких започетих 200 
м2 пословног простора запосли најмање једног незапосленог с тржишта рада. Као доказ подносилац захтева је дужан да уз захтев достави: грађевинску 
дозволу и уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта (закључен са ЈП Дирекцијом за изградњу).  

 
2. За закуп пословног објекта до 300 м2, закупац се обавезује да на сваких 100 м2 закупљеног пословног простора запосли најмање једног 

незапосленог с тржишта рада, а за закуп пословног објекта преко 300 м2, привредни субјект се обавезује да на сваких 200 м2 закупљеног пословног 
простора запосли најмање једног незапосленог с тржишта рада. Привредни субјект који користи пословни простор као закупац дужан је да уз захтев 
приложи доказе о склопљеном уговору о закупу са закуподавцем и нето површини закупљеног пословног простора. 

 
  3. За помоћ због тешке материјалне ситуације привредни субјект, подноси захтев по доношењу програма решавања вишка запослених, а пре 
доношења одлуке о проглашењу дела запослених технолошким вишком. Као доказ подносилац захтева доставља предлог програма решавања вишка 
запослених сачињен у складу са одредбама Закона о раду.'' 

Члан 2. 
 После члана 8а. додаје се нови члан 8б. који гласи: 
    

''Члан 8б. 
 Привредни субјект из члана 8а. губи право на умањење накнаде за коришћење грађевинског земљишта ако:  
 - у року од 60 дана не достави доказ о пријему у радни однос довољног броја незапослених са тржишта рада, 
 - ако смањи број запослених испод броја запослених у моменту испуњења услова за умањење из члана 8а.  
 Привредни субјект је дужан да пријави смањење броја запослених у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Право на умањење престаје даном настанка промене'' 
 
Члан 3. 

После члана 8б додаје се нови члан 8в који гласи: 
''8в. 

Градска управа надлежна за послове финансија проверава испуњеност услова за утврђивање и остваривање права на умањење накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта. '' 

Члан 4. 
 После члана 8в. додаје се нови члан 8г. који гласи: 

''8г. 
 О захтеву за умањење накнаде за коришћење грађевинског земљишта и висини умањења одлучује Скупштина града Ужица." 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 418-6/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

122. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени лист РС'' број 72/2009,24/2011 и 121/2012),  члана 62. Одлуке о 
грађевинском земљишту (''Службени лист града Ужица'' број 6/03,3/04,4/04 и10/05) и члана 41. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 
број 11/08,17/11,11/12 и 11/13) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013. године доноси 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

I Програм мањих монтажних објеката привременог карактера  на површинама јавне намене на територији града Ужица (''Службени лист 
града Ужица'' број 7/10,6/11 и 5/12) мења се и допуњује: 
 

СВЕСКА 1 – КИОСЦИ, ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА, ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД И ОБЈЕКТИ МАЛЕ 
ПРИВРЕДЕ 
 

ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД 
 
ЛОКАЦИЈА Л 15: мења се и гласи : ''Трг Светог Саве испред цркве – предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа са сунцобраном. 

Рок коришћења локације је 01.04 -01.10.'' 
 
После локације Л 26 додаје се нова локација Л 27 која гласи: 

 
''ЛОКАЦИЈА Л 27: Улица Југ Богданова 1, испред продавнице ''Слатка кућа''  – предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа у 
оквиру мера 1.3м x 0.8м  
Рок коришћења локације је 01.04-01.10.'' 

 
СВЕСКА 2 – ЛЕТЊЕ БАШТЕ, ТЕЗГЕ И ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 

 
ЛЕТЊЕ БАШТЕ 

 
ЛОКАЦИЈА Л 16 – улица Димитрија Туцовића, бр. 93 – СЕ БРИШЕ. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 18:  улица Димитрија Туцовића, бр. 41 – уместо '' 4.00м x 7,00м'' треба да стоји : ''4.00м x 3,00 м'' 
 
ЛОКАЦИЈА Л 29 - улица Димитрија Туцовића, бр. 43 – уместо ''4.00м x 3,00м'' треба да стоји: ''2,00м x 3.00м'' 
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ЛОКАЦИЈА Л 39 - улица Омладинска бб, код Стадиона – СЕ БРИШЕ 
 
ЛОКАЦИЈА Л 47 – улица Страхињића Бана – уместо ''2.20м x 1.00м'' треба да стоји ''5.00м x2.50м'' 
 
ЛОКАЦИЈА Л 49 – мења се и гласи: 
'' ЛОКАЦИЈА Л 49: улица Димитрија Туцовића – предвиђено је постављање избаченог пулта и столова испред СЗУР ''Цветић баш'', на површини у 
оквиру мера 1.90м x 0.80м + 1.90м x 1.30м. 
Рок коришћења локације  је 01.04.-31.10.'' 
 
После ЛОКАЦИЈЕ Л 49 додају се нове локације Л 50, Л 51, Л 52, Л 53, Л 54 И Л 55, које гласе:  
''ЛОКАЦИЈА Л 50: улица Николе Пашића 30- предвиђено је постављање столова испред објекта брзе хране и пицерије ''C'est la vie'' на површини у 
оквиру мера 1.00м  x 2.00м. 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 51: улица Николе Пашића 37- предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа ''Ника'' на површини од око 21м2 

Рок коришћења локације је 01.04.-31.10. 
НАПОМЕНА: Због неравног терена потребно је поставити лаку конструкцију како би се извршило нивелисање простора који је предвиђен за 
постављање летње баште – столова, али тако да у сваком тренутку мора бити омогућен приступ шахтовима. Конструкција мора бити уклоњена ван 
периода предвиђеног за постављање столова, а постављање тенде није дозвољено. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 52: улица Омладинска 50- предвиђено је постављање столова испред СУР ''Бела лађа'' на површини 3.30м x2.00м. 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10 
 
ЛОКАЦИЈА Л 53: улица Страхињића Бана - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред УР '' Smiley UE'', на површини у оквиру 
мера 2.50м x2.50м. 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10 
 
ЛОКАЦИЈА Л 54: улица Дечанска бб - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред УО ''Billiard Pub'', на површини у оквиру мера 
1.50м x 1.20м + 3.30м x 1.20м + 2.00м x 1.20м. 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10 
 
ЛОКАЦИЈА Л 55: улица Дечанска бр. 21- предвиђено је постављање столова испред СУР ''Каспер'', на површини 1.50м x 5.00м  
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10'' 
 
ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
ЛОКАЦИЈА Л 16: улица Димитрија Туцовића на потезу стамбено пословног комплекса ''Бели двор''  – у ставу 1. иза речи ''Излагање се може 
одвијати'' додају се речи – '' 4 пута у току године'' 
 
ЛОКАЦИЈА Л 17: Међај, ул. Михајла Пупина и Међај, простор од моста краља Александра I до Новог моста – иза става 1. додаје се нови став 2. 
који гласи: ''Површина локације је око 2900м2'', а постојећи став 2. постаје став 3. 
 
СЕВОЈНО 

 
ЛОКАЦИЈА Л 1: улица Вишелава Бугариновића бр. 7-9 – СЕ БРИШЕ. 

 
СВЕСКА 3 – РЕКЛАМНИ ПАНОИ, ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ 
 
РЕКЛАМНИ ПАНОИ – БИЛБОРДИ УЖИЦЕ 
 
Иза ЛОКАЦИЈЕ Л 35 додаје се нова локација Л 36, која гласи: 
''ЛОКАЦИЈА Л 36: улица Краља Петра I, на платоу испред позоришта – предвиђа се постављање слободностојеће рекламе димензија 4.00м x 3.00м 
са бетонираном темељном стопом у складу са статичким прорачуном.'' 
Рок коришћења локације је 5 (пет) година.'' 

 
 II Измена и допуна Програма ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 353-143/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

  
 123. На основу члана 15. тачка 21. и члана 41. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица», бр. 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 28.06.2013.године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
Члан 1. 

 Одређује се градоначелник града Ужица, као орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица. 

 
Члан 2. 

 Одређује се градоначелник града Ужица, као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Ужица. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 320-9/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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 124. На основу члана 87. Закона о заштити животне средине ( ''Службени гласник РС'', бр. 135/2004, 36/2009-др.закон и 72/2009-др.закон), 
Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 109/09 и 8/2010), Уредбе о критеријумима за 
утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Службени гласник РС“, бр.111/09) члана 20. став 1. 
тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07),   и члана 41. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', бр. 
11/08), по прибављеном мишљењу Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине број 401-00-00512/2013-01 од 14.05.2013.године, 
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013.године, утврдила  је 

 

 
ОДЛУКУ 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: накнада) на територији града Ужица, утврђују 

обвезници, висина, рокови, начин плаћања накнаде, као и начин коришћења средстава од накнаде.  
Циљ доношења ове одлуке је стварање материјалних услова за остваривање права и обавеза града Ужица у области заштите и унапређивања 

животне средине у складу са Законом о заштити животне средине. 
 

Члан 2. 
Накнадом за заштиту и унапређивање животне средине у смислу одредаба ове Одлуке, подразумева се новчани износ који обвезници плаћају 

на име заштите и унапређивања  животне средине. 
Средства обезбеђена  од накнаде су приход  Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ужица и користиће се за финансирање 

програма и пројеката у области заштите животне средине. 
Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање накнаде су: 
1. површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање 

пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката (у даљем тексту: непокретност) и 
2. остварени приход од обављања одређених активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: активности).  

 
Члан 4. 

Обвезници плаћања накнаде су : 
1) Власници, односно закупци стамбеног простора, 
2) Власници, односно закупци пословног простора,  
3) Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне делатности и  
4) Правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину у складу са Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче 

на животну средину.  
 

Члан 5. 
Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана, породичне стамбене зграде, односно куће за одмор и 

рекреацију, која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 
Под пословним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина простора у коме се обавља пословна делатност, која 

представља основ за утврђивање пореза на имовину. 
Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина неизграђеног земљишта, односно 

земљишта на коме постоји привремена грађевина, а које правна лица и предузетници користе за обављање редовне делатности, која представља основ 
за утврђивање пореза на имовину. 

Ако се за обављање редовне делатности не користи целокупно земљиште које представља основ за утврђивање пореза на имовину, накнада 
се плаћа према стварној површини земљишта које се користи за обављање редовне делатности. 

Земљиште из претходног става не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште. 
Под активностима које утичу на животну средину у смислу ове одредбе сматрају се активности утврђене Уредбом из члана 4. тачка 4. ове 

Одлуке, а односе се на пројекте за које је обавезна процена утицаја на животну средину, односно за које се може захтевати процена утицаја. 
 
 

Члан 6. 
 Висина накнаде одређује се на следећи начин:  

1. власници односно закупци стамбеног простора-0,50 динара по м2, месечно, 
2. власници односно закупци  пословног простора: 
3. -површине до 100 м2 – 2.50 динара по м2, месечно, 

-површине од 101 до 500 м2 – 2,00 динара по м2, месечно, 
-површине од 501 до 2000м2 – 1,50 динара по м2, месечно, 
-површине преко  2001 м2 – 1,00 динара по м2, месечно. 

 3.  власници односно закупци земљишта за обављање редовне делатности – 0,30 динара по м2, месечно 
 4.  по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину – 0,05% оствареног прихода на годишњем нивоу.    

 
Члан 7. 

Остварени приход из члана 6. став1. тачка 4. је износ који правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и 
производа у земљи и иностранству. 

Уколико правно лице, односно предузетник обавља активности на територији више јединица локалне самоуправе, накнада се утврђује 
сразмерно оствареном приходу на територији града Ужица. 

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већа од 0,40% 
оствареног прихода на годишњем нивоу. 

 
Члан 8. 

Ослобађају се плаћања накнаде: 
-установе чији је оснивач Република Србија, а чији се трошкови финансирају из буџета града Ужица, 
-органи, организације и установе према којима Град врши права оснивача, 
-правна лица чије се пословање у потпуности или више од 50% финансира из средстава буџета Града, 
-спортске организације и друге непрофитне организације и удружења грађана, 
-корисници социјалне помоћи, 
-лица која обављају делатност старих заната и  
-старачка домаћинства 
 Под старачким домаћинством у смислу става 1. подразумева се домаћинство које живи у непокретности (кућа или стан) површине до 60 м2, 
која није на градском грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју, не даје се у закуп, и  у којима станују само лица старија 
од 65 година.  
 Домаћинством се сматра заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода чланова те заједнице. 

 



"SLU@BENI LIST" BROJ 14/13 
 

 

366 

Члан 9. 
Утврђивање, наплату и контролу накнаде прописане чланом 6. ове Одлуке, врши Градска управа за послове финансија, рачуноводство и 

привреду, Одељење за локални пореску администрацију, доношењем решења за сваку календарску годину. 
Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја (15.02; 

15.05.; 15.08 и 15.11.). 
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје 

години која претходи години за коју се утврђује накнада. 
Орган из става 1. Одлуке вршиће утврђивање обавезе на основу пореских пријава. 
Обвезници који обављају одређене активности које утичу на животну средину  према Уредби о одређивању активности чије обављање утиче 

на животну средину, обавезни су да сваке године поднесу пријаву, најкасније до 15.марта. 
Обвезник је дужан да сваку насталу промену пријави у року од 15 дана од дана настале промене. 
Уколико обвезник не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података којима располаже Одељење за локалну пореску 

администрацију или путем  инспекцијске контроле, у складу са законом.  
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 

саставни је део ове Одлуке.  
Накнада се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода број 840-714562843-56. 

 
Члан 10. 

У погледу начина утврђивања накнаде, обрачуна камате, застарелости, принудне наплате и осталог што није регулисано овом Одлуко, 
сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 11. 

Ко не поднесе пријаву у року и не пријави промене, казниће се новчаном казном у следећем износу: 
-за правно лице – 100.000 до 600.000 динара 
-за одговорно лице у правном лицу – 5.000 до 30.000 динара 
-за физичко лице – од 5.000 до 50.000 динара. 

 
Члан 12. 

Градске управе, инспекцијске и друге службе и јавна предузећа, дужна су да податке од значаја за утврђивање накнаде по основу обављања 
активности које утичу на животну средину, а које су одређене Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени 
гласник РС“ број 109/2009 и 8/2010), доставља Одељењу за локалну пореску администрацију Града Ужица. 

 
Члан 13. 

Обвезник плаћања накнаде из члана 6. тачка 4. може се ослободити плаћања накнаде, сразмерно ефектима оствареним улагањем у средства за 
заштиту животне средине (опрема и постројења у служби заштите животне средине), као и за материјална и финансијска средства и услуге које за исту 
намену додели граду Ужицу путем спонзорства и донација. 

О ослобађању из става става 1. овог члана одлучује Градско веће Града Ужица, а на основу поднетог писменог и образложеног захтева 
обвезника, као и приложеног доказа од надлежног органа и овлашћене и акредитоване установе која врши контролу емисија у животну средину да је 
испунио услове у погледу заштите животне средине. 

  
Члан 14.  

Средства од накнаде, остварена у складу са одредбама ове одлуке, користе се наменски за заштиту и унапређивање животне средине према 
усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и санационим плановима, у складу са стратешким 
документима који се доносе на основу закона, а нарочито за: 

1) реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи; 
2) финансирање мониторинга буке у животној средини; 
3) праћење квалитета површинских вода II реда, јавних чесми, сеоских водовода и Градске плаже, одржавање уређаја за 
пречишћавање воде у сеоским школама; 
4) увођење мониторинга алергеног полена; 
5) контрола животних намирница – воћа и поврћа, на садржај пестицида и тешких метала; 
6) спровођење Локалног плана управљања отпадом; 
7) учешће у набавци контејнера и друге комуналне опреме у циљу унапређења примарне селекције и ширења зоне 
организованог прикупљања отпада; 
8) спровођење сталних акција чишћења што подразумева санацију и превенцију настанка дивљих депонија;  
9) уклањање отпадних возила непознатих власника; 
10) подстицање развоја и примене нових технологија за третман отпада; 
11) санацију дугогодишњег загађења отпадом (учешће у санацији депоније Сарића Осоје и других); 
12) одржавање и проширење локације за одлагање грађевинског отпада у Севојну;  
13) реализација програма заштите и развоја заштићених природних добара на територији града Ужица; 
14) реализацију подстицајних , превентивних и санационих програма и пројеката (очување и унапређење заштитног 
зеленила, израда катастра зеленила на територији града Ужица, подстицање уређивање дворишта и тераса, мере заштите животне 
средине у ванредним ситуацијама и друге подстицајне и санационе програме и пројекте); 
15) учешће у изради Елабората санитарне заштите акумулације „Врутци“; 
16) израда катастра јавних чесми, изворишта и сеоских водовода; 
17) интервентно одржавање јавних чесми; 
18) суфинансирање пројеката заштите животне средине које доприносе битном смањењу загађивања животне средине; 
19) подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије; 
20) учешће у уклањању јединог преосталог РА громобрана; 
21) суфинансирање научно-истраживачких и едукативних програма и пројеката, израда студијске и планске документације, 
издавање и публиковање радова и информативно-пропагандног материјала у циљу стицања знања и подизања свести о значају 
животне средине; 
22) подршка у реализацији пројеката реконструкције постојећих и изградње нових спортских садржаја рекреативног 
карактера намењених свим генерацијама; 
23) учешће у реализацији пројекта изградње трансфер станице за управљање споредним производима животињског 
порекла; 
24) спровођење мера систематске дератизације и дезинсекције; 
25) одржавање јавних површина у центрима сеоских месних заједница; 
26) одржавање јавних површина у граду које нису у редовном програму одржавања ; 
27) финасирање пројеката и програма кроз Конкурсе заштите и унапређења животне средине; 
28) одржавање мобилијара постављеног кроз Конкурсе заштите и унапређења животне средине. 
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Документи из претходног става обухватају: подстицајне, превентивне и санационе програме и планове, програме и планове праћења стања 
животне средине, програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији града, научноистраживачке програме и планове, образовне 
активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и 
трошкове реализације истих.  

 
Члан 15.  

Програме из члана 14. ове одлуке за сваку календарску годину доноси Градско веће града Ужица на предлог органа управе надлежног за 
заштиту животне средине. 

На основу програма из става 1.овог члана Градоначелник града Ужица, на предлог Градске управе, тромесечно утврђује приоритете за 
коришћење средстава буџетског фонда.  

За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Градоначелник или лице које он овласти, закључује уговор са корисником 
средстава који нарочито садржи: 

1. садржај програма односно пројекта, 
2. међусобна права и обавезе уговорних страна, 
3. рокове за извршење уговорних обавеза, 
4. износ средстава и начин плаћања, 
5. надзор над извршењем уговорних обавеза. 

 
Члан 16.  

Подстицајне, превентивне и санационе пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) и програме заштите и развоја заштићених 
природних добара,  као и надзор над извршењем уговорних обавеза и рализацију појединачних програма и пројеката врши Градска управа за 
урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. 

 
Члан 17.  

Градско веће града  Ужица, по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о реализацији програма и пројеката и утрошку 
средстава за заштиту и унапређивање животне средине.  

Члан 18.   
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине објављена у „Службеном листу града 

Ужица“ број 2/13. 
Члан 19. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 434-18/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

 125. На основу члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06 и 47/11), члана 15.а Закона о 
изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 93/12) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута града Ужица 
(„Службени лист града Ужица“ број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013..године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ТАРИФНОГ БРОЈА 1 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Тарифни број 1 Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист града Ужица“ број 19/12). 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 434-8/2013, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

  
 
 

126. На основу члана 70. став 2. и члана 145. став 1. Закона о енергетици («Сл. гласник РС», број 84/04), члана 58. Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 15/10) и члана 41. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 
11/12), Скупштина града Ужица  на седници одржаној 28.06.2013. године, доноси  

 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФНОГ СИСТЕМА  

ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 
 
 

Члан 1. 
 У тарифном систему за обрачун топлотне енергије и услуга («Сл. лист града Ужица», број 15/10), мења се члан 15., тако што се после 4. става 

додају се нови ставови  који гласе: 
 « Градско веће доноси одлуку који купац припада групи специфичних потрошача.  
Захтев за одређивање специфичног потрошача Градском већу подноси енергетски субјекат. 
Цена топлотне енергије за специфичне потрошаче не може бити нижа од економске цене, која је одређена ценовником».  
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица». 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 352-119/10, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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127. На основу члана 13.Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ужице( ''Службени лист општине Ужица'' број 11/02) и 

члана 41. Статута града Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица на седници одржаној 
28.06.2013.године, доноси 

 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 
 

1. Ивана Дејић, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације Ужице, као представник запослених 

2. Невена Миливојевић, именује се за члана Надзорног одбора Туристичке организације Ужице, као представник запослених 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-9/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
  

128. На основу члана 11.Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ужице( ''Службени лист општине Ужица'' број 11/02) и члана 
41. Статута града Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица на седници одржаној 
28.06.2013.године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 

 
1. Мирослав Ивановић, разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације Ужице, као представник 

запослених, јер му је престао радни однос у Туристичкој организацији Ужице 

2. Ивана Дејић, именује се за члана Управног одбора Туристичке организације Ужице, као представник запослених 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-9/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

  
 
  

129. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09 и 52/11) и 
члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06.2013. 
године, доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОШ ''КРАЉА ПЕТРА II” УЖИЦЕ 

 
1. Милан Цвијовић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Краља Петра II” Ужице , као представника града 

Ужица. 

2. Данијел Цвијовић, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Краља Петра II ' Ужице, као представника града Ужица. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 610-8/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
130. На основу члана 49. и 56. Статута града Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица 

на седници одржаној 28.06.2013. године, доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

1. Војо Ђоковић, разрешава се дужности члана Комисије за буџет и финансије, због престанка мандата одборника у Скупштини 
града Ужица 

2. Тања Анђић, именује се за члана Комисије за буџет и финансије 
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3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
131. На основу члана 54. и 56. Статута града Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 11/08,17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица 

на седници одржаној 28.06.2013. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА 

 
1. Владимир Илић, разрешава се дужности члана Комисије за сарадњу са градовима, на лични захтев 

2. Данијел Вукајловић, именује се за члана Комисије за сарадњу са градовима 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
132. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09 и 52/11) и 

члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08, 17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
28.06.2013. године, доноси 

 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  У УЖИЦУ 

 
1. Марија Ненадић, дипл.андрагог, именује се за члана Школског одбора Медицинске школе Ужицу, као представник града 

Ужица. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

133. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09 и 52/11) и 
члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08, 17/11, 11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
28.06.2013.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' УЖИЦЕ 
 
1. Ратомир Алексић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице, као представнк града Ужица. 

2. Данијел Радевић, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице, као представник града Ужица. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
134. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09 и 52/11) и 

члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08, 17/11,11/12 и 11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.06. 
2013.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''МИОДРАГ 

МИЛОВАНОВИЋ - ЛУНЕ'' КАРАН 
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1. Данијел Радевић разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Миодраг Миловановић - Луне'' Каран, као представнк 
града Ужица. 

2. Ратомир Алексић, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Миодраг Миловановић - Луне'' Каран, као представник града 
Ужица. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/13, 28.06.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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