
SLU@BENI LIST 

GRADA U@ICA 
XLVII      26. новембар 2012. године     Број 17/12 

 

 135. На основу члана 41. тачка 5. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 26.11.2012. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

1. Усваја се ревизија Програма развоја општине 2008-2015. година, под називом Стратегија одрживог развоја локалног развоја града Ужица 
2012-2016. година. 

2. Одлука о усвајању са Стратегијом и Акционим планом, објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 30-3/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 136. На основу члана 11 и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 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 26.11.2012.године,  донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист града Ужица“ број 6/09, 20/09, 26/10 и 19/11) мења се члан 2.тако да гласи: 
„Комуналне таксе уводе се за: 

1. истицање фирме на пословном простору; 
2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.); 
3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 
4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија, у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности,  
5. држање средстава за игру (забавне игре), 
6. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима; 
7. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења: 
8. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 6. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
„Уз захтев за истицање фирме на пословном простору обвезник подноси и доказ о висини годишњег прихода оствареног у претходној години.“ 
 
 Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 
 

Члан 3. 
 Члан 12. брише се. 
 Досадашњи члан 13. постаје члан 12, а члан 14. постаје члан 13. 
 

Члан 4.  
У делу Таксена тарифа – Тарифни број 3 – брише се. 

 
Члан 5. 

 У делу таксена тарифа - Тарифни број 6: 
 

Став 1. тачка 2а брише се. 
 Став 1. тачка 3. мења се и гласи: 
„За пословни простор већи од 3.000 м2, у износу од 98.330 динара, без обзира на зону.“ 

Став 1. тачка 4. после речи „услуга“ брише  се „као и други облици организовања који немају својство парвног лица по Закону о привредним 
друштвима“, а додју се речи: „а имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, плаћају таксу у годишњем износу од:“ 

Став 1. тачка 5. после речи „и сл.)“ додају се речи:“ а  имају годишњи приход преко 50.000.000 динара“ 
Став 1. тачка 6. после речи „Таксисти“ додају де речи: „ који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара“ 
Став 1. тачка 7. после речи „вештаци и др.) додају се речи: „ који имају годишњи приход преко 50.000.000 динара“ 

 
НАПОМЕНА: 
 
После тачке 4. додаје се тачка 6. која гласи: 
 
„Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица , а имају годишњи приход до 
50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) од 01.10.2012.године 
 
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврставана у велика правна лица плаћају фирмарину на годишњем нивоу, највише 
до 3 просечне зараде од 01.01.2013.године. 
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Правна лица која су према заонону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица и предузетнике, а обављају 
делатности  банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 
производима, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
елетропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, плаћају фирмарину на 
годишњем нивоу највише до 10 просечних зарада, од 01.01.2013.године.“ 
 
Досадашња тачка 6. постаје тачка 7. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица. 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 434-7/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

  

 137. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11") и члана 41. Статута града Ужица 
("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 26.11.2012. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", број 6-1/08, 21/08, 17/09, 14/10, 15/10 и 13/11), после члана 48. додаје се члан 48а, 
који гласи: 
Члан 48а. 
 "Раскопавање изграђених, односно реконструисаних саобраћајних површина не може се вршити пре истека периода од три године од дана 
завршетка радова, осим у случајевима из члана 48. ове Одлуке. 
Изузетно, раскопавање изграђених, односно реконструисаних саобраћајних површина може се одобрити и пре истека периода из става 1. овог члана ако 
за то постоје оправдани разлози." 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 352-169/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

138. На основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (''Службени лист града Ужица'', број 6/09) и на основу  члана 41. Статута града 

Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 26.11.2012. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању посебних јавних паркиралишта у члану 5. додаје се нова алинеја која гласи: "у Улици Видовданској, од раскрснице 
са Косовском улицом, до раскрснице са улицом Марије Маге Магазиновић". 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 139. Скупштина града Ужица, на основу члана 75. Закона о здравственој заштити (''Службени  гласник РС'', број 107/2005, 88/2010, 99/2010 
и 57/2011) и Одлуке о оснивању Апотеке ''Ужице'' у Ужицу (''Службени  лист града Ужица'', број 22/06), на седници одржаној дана 26.11.2012. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ  АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком град Ужице, као оснивач, утврђује распоред рада, почетак и завршетак радног времена  Апотеке ''Ужице'' из Ужица. 
Члан 2. 

Апотека ''Ужице'' из Ужица обавља примарну здравствену делатност кроз фармацеутску делатност у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 
Члан 3. 

Рад се организује у  оквиру летњег и зимског радног времена, у две смене. 
Летње радно време почиње првог радног дана месеца маја и траје до 30. септембра календарске године. 
У току летњег радног времена радно време Апотеке почиње у 07,00 сати а завршава се у 21,00 сат. 
Зимско радно време почиње 01. октобра и траје до 30. априла календарске године. 
У току зимског радног времена радно време Апотеке почиње у 07,00 сати а завршава се у 20,00 сати. 

 
Члан 4. 

У оквиру дневног радног времена запослени користе одмор у трајању од 30 минута на начин којим се обезбеђује непрекидан рад са 
корисницима. 

Члан 5. 
У циљу обезбеђења непрекидног рада, 24 сата, односно обезбеђења континуитета у пружању здравствене заштите, у Апотеци ''Ужице'' из 

Ужица, организују се и дежурства: ноћу, недељом, државним и верским празницима. 
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Дежурства се организују у складу са одлуком директора Апотеке.  
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 140. На основу члана 40. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 26.11.2012. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА 

ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ, ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
И УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника Градске скупштине, чланова Градског већа и управних и надзорних одбора јавних 
предузећа и установа ("Сл. лист града Ужица", број 2/09 и 7/10), мења се члан 2. алинеја 1. тако да уместо "2.000,00 динара", треба да стоји "7% од 
просечне месечне зараде по запосленом (без пореза и доприноса), Републике Србије, (у даљем тексту просечне месечне зараде), а у алинеји 2. уместо 
"2.500,00", треба да стоји "8% просечне месечне зараде". 
 

Члан 2. 
 У члану 3. и 4. бришу се речи "у привреди". 
 

Члан 3. 
 Члан 6. мења се и гласи "Чланови Градског већа који нису на сталном раду имају право на месечну накнаду за рад у износу од 80% од 
просечне месечне зараде". 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 141. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 15. Одлуке о оснивању 
установе Центар за развој интегрисаног универзитета у Ужицу ("Сл. лист града Ужица", број 19/11 и 5-2/12), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 26.11.2012. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут Центра за развој интегрисаног универзитета у Ужицу I број 612-20/12 који је Управни одбор Центра за развој 
интегрисаног универзитета у Ужицу усвојио на седници одржаној 04.10.2012. године. 

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 612-20/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 142. На основу члана 64а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 26.11.2012. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 
 I У Савет за равноправност полова бирају се: 
За председника 

1. Снежана Јањић, одборница 
 
За чланове 

2. Радиша Марјановић, председник Скупштине 
3. Ана Ђокић 
4. Радмила Гујаничић 
5. Драгојле Божице 
6. Др Лидија Златић 
7. Снежана Матић 

 
 II Мандат Савета је четири године. 
 
 III Одлука ступа на снагу објављивањем у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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 143. На основу члана 49. и 55. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 26.11.2012. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 
 I Весна Средић разрешава се дужности члана Комисије за буџет и финансије. 
 
 II Недељко Милосављевић именује се за члана Комисије за буџет и финансије. 
 
 III Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 144. На основу члана 143. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 26.11.2012. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА У КОМИСИЈУ ЗА ИЗРАДУ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА 
 
 I У Комисију за израду измена и допуна Статута града Ужица именују се: 
Милија Кулашевић 
Петар Ристовић 
 
 II Овим Решењем врши се допуна састава Комисије именоване ставом 2. Одлуке I број 06-30/12 ("Сл. лист града Ужица", број 10/12). 
 
 III Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-64/12, 26.11. 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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