
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXI      04. септембар 2015. године     Број 22/15 

 

104. На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној 04.09.2015. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1.Утврђује се престанак мандата одборнице Скупштине града Ужица Данице Марјановић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – '' 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС) И ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)'', 

због поднете оставке 

 

2. Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 06-45/15, 04.09.2015. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

105. На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 04.09.2015.године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1.Потврђује  се мандат одборнику Скупштине града Ужица, Миловану Ристановићу који је изабран на изборима одржаним 

06.маја 2012.године, са изборне листе ПАМЕТАН ИЗБОР! ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ – ТИХИ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 06-45/15, 04.09.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                          Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

106. На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 04.09.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1.Потврђује  се мандат одборнику Скупштине града Ужица, Стојиши Марковићу који је изабран на изборима одржаним 06.маја 

2012.године, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – '' СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 

ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС) И ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 06-45/15, 04.09.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                          Радиша Марјановић, с.р. 
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 107. 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 и 145/2014), 

члана 2. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 67.тачка 6. Статута града Ужица 

(“Службени лист града Ужица”, број 16/13), на предлог Градског већа града Ужица, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за 

планове, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.09.2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ПРВИ ПАРТИЗАН'' УЖИЦЕ-БЕЛА ЗЕМЉА 
 

Назив плана 
Члан 1. 

 Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације ''ПРВИ ПАРТИЗАН''УЖИЦЕ-БЕЛА ЗЕМЉА, у даљем 

тексту: План детаљне регулације.  
Оквирна граница Плана детаљне регулације 

Члан 2. 
 Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије града Ужица обухватајући кат. парцелу број 

734/1 КО Љубање оријентационе површине 73 ha, која се са са југозападне стране граничи са територијом општине Чајетина, са 

северозападне делом парцеле који се поклапа са границом ГУП-а града Ужица до 2020.г (Сл.лист града Ужица бр.14/11) односно граница 

ПГР-а Бела Земља (Сл.лист града Ужица бр.5/12) и са јужне стране део државног пута II реда А реда бр. 195 Бела Земља – Љубиш – 

Јасеново.  
 Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом 

припреме и верификације нацрта плана.  
 Саставни део ове одлуке је графички приказ са прелиминарном границом обухвата Плана детаљне регулације.  
 

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних подлога за план 
 

Члан 3.  
 Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 22/10),  
 У циљу проширења планираних капацитета будуће фабрике за комплетирање муниције,а у складу са прописаним безбедоносним 

растојањима између појединих објеката и безбедоносним растојањима до комуникацијских и других објеката, спроводене су активности на 

изналажењу адекватне локације како по површини тако и по просторним и локацијским параметрима.  
 За потребе Плана детаљне регулације, користиће се катастарско - топографски план израђен од стране Геодетског бироа ''Кљајић''. 
 

Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације 
 

Члан 4.  
 С обзиром да је предмет обраде у Плану детаљне регулације изградња објеката одбране који се могу градити на шумском 

земљишту на основу урбанистичке разраде, постоји усаглашеност са плановима ширег подручја.  
 

Визија и циљ израде плана 
Члан 5.  

 Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског 

основа за: 
 утврђивање површине јавне намене, односно доношења решења о утврђивању јавног интереса; 
 издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама из планова ширег подручја, локационим условима и условима 

надлежних институција. 
 

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења земљишта 
Члан 6. 

 Планом детаљне регулације реализоваће се друга фаза инвестиционог пројекта који подразумева измештање производње из 

подземног објекта и индустријске зоне Крчагово, односно изградња фабрике за комплетирање и паковање муниције са свим пратећим 

садржајима.  
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду 

Члан 7. 
 Средства за израду Плана детаљне регулације сноси Привредно друштво “Први партизан” а.д.Ужице,Милоша Обреновића 2.  
 Носилац израде је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, а обрађивач Плана детаљне 

регулације је ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице.  
 Рок за израду нацрта Просторног плана износи 150 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, не урачунавајући време потребно за 

спровођење законске процедуре.  
Место и начин обављања јавног увида 

Члан 8. 
 Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и 

изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања. 
 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. 
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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. 
 

Остали елементи 
Члан 9. 

 За потребе израде Плана детаљне регулације, 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 10. 

 План детаљне регулације израдиће се у шест (5) истоветих примерка у штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у 

дигиталном облику.  
Члан 11. 

 Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица”. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 350-52/15-II, 04.09.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                          Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 108. На основу члана 2., 3., и 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011), члана 20 ст.1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007), члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и  члана 67. Статута Града Ужица (,, Сл. 

лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.09.2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном уређењу (“Службени лист града Ужица”, бр.6-1/2008, 21/2008-др. Одлука, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 

13/2011, 17/2012 и 12/2013), у даљем тексту: Одлука,  у члану 2. на крају члана пре речи "одржавање и заштита" брише се "и" и додаје се 

текст: " и трасе старе железничке пруге у клисури реке Ђетиње од Градске плаже до бање у Стапарима"." 
 

Члан 2. 

У члану 5. ст.1. тач. 7. Одлуке после речи: "уклањање" додаје се: "регистрованих, ". 
 

Члан 3. 

Члан 6. Одлуке мења се и гласи:  

 "Јавне површине у смислу одредаба ове Одлуке су површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и друге јавне 

површине, у складу са законом. 

 Површина  јавне намене, као део јавне површине, јесте простор утврђен планским документом за уређење или изградњу јавних 

објеката или јавних површина (улице - коловоз и тротоари, тргови, скверови, мостови, јавна степеништа, паркинг простори између зграда - 

површине јавног саобраћаја;  паркови, травњаци и друге уређене зелене површине; аутобуске станице, аутобуска стајалишта, бензинске 

станице и железничке станице; пијаце, отворени тржни центри, плаже; спортски, рекреативни терени и терени за организовање забавних 

игара; гробља и спомен гробља; обале и уређени простори поред водотокова; јавна паркиралишта, површине око објеката јавне намене, 

просветних културних, научних, социјалних установа и организација, као и других објеката за чију изградњу се може утврдити јавни 

интерес у складу са законом и сл.). 

 Површина у јавном коришћењу, као део јавне површине, је површина која планским документом није одређена као површина 

јавне намене, а доступна је већем броју грађана  (изграђене и уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између зграда, пролази 

између зграда и сл.) 

 Друге јавне површине, као део јавне површине су површине које нису обухваћене ставом 2. (остало грађевинско земљиште на 

коме Град има право коришћења, ако је у функцији коришћења земљишта из става 2. овог члана и сл.). " 
 

Члан 4. 

 У члану 22. Одлуке додаје се нови став 6. који гласи: 

 "У новоизграђеним и дограђеним пословним и објектима за вишепородично становање постављање комуналне опреме за 

одлагање смећа врши се у складу са условима које издаје предузеће, односно предузетник коме су поверени послови изношења смећа."  
 

Члан 5. 

 После члана 22. Одлуке додаје се нови члан 22а. који гласи: 

" Члан 22а. 

 Прикупљање и депоновање неопасног отпада може вршити правно лице или предузетник који је регистрован за обављање 

наведене делатности. 

 Одобрење за локацију за постављање посуде за прикупљање неопасног отпада издаје градска управа надлежна за комуналне 

делатности. 

 Забрањено је пребирање и прикупљање неопасног отпада и секундарних сировина из посуда за кућно смеће." 
 

Члан 6. 

 После члана 22а. Одлуке додаје се нови члан 22б. који гласи: 

" Члан 22б. 

 Правно лице или предузетник у чијем обављању делатности настаје неопасни отпад дужан је да исти сакупља у одговарајуће 

посуде у оквиру сопствене парцеле, односно објекта у коме обавља делатност.  
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 Изузетно од одредбе става 1. овог члана правно лице или предузетник може вршити одлагање и на другој локацији, односно 

неопасни отпад уклањати на други начин, уз предходно прибављено одобрење градске управе надлежне за комуналне делатности." 
 

Члан 7. 

Члан 41. став 1. Одлуке мења се и гласи:  

 У члану 41. ст.1. речи "суседне објекте и инсталације" замењују се речима "комуналну и другу инфраструктуру". У члану 41.ст.1. 

после речи "дрворедних и других садница", додају се речи "на јавним површинама."  

 У члану 41. ст.2. после речи " члана 40. ове Одлуке" додаје се зарез и речи: "осим у случају угрожавања обављања комуналне 

делатности." 

Члан 8. 

 У члану 42. ст.1. Одлуке после речи: "и друге комуналне објекте" уместо зареза ставља се тачка, а речи "уз претходно прибављену 

сагласност стручне комисије из члана 40. ове Одлуке, осим у случајевима хитних интервенција, када се уклањање стабала или делова 

стабала може извршити по налогу комуналног инспектора." бришу се. 

 После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 "Уколико предузеће, односно предузетник  не поступи по обавезама из става 1. овог члана комунални инспектор донеће решење 

којим се то налаже."  

Члан 9. 

 У члану 43. ст.1. тач.5. Одлуке после речи: " осим возила предузећа, односно предузетника " додају се речи: "коме је поверено 

одржавање зелене површине." 

Члан 10. 

 Члан 48. ст.3. Одлуке мења се и гласи: 

 "Забрањено је раскопавање јавне површине без одборења надлежног органа. Изузетно, радови могу да отпочну и без одобрења, 

само у случају више силе или у случају квара на објектима комуналне инфраструктуре."  
 

Члан 11. 

 Члан 72.ст.3. Одлуке мења се и гласи: "Забрањено је постављање реклама без одоборења које издаје орган управе надлежан за 

послове урбанизма." 

Члан 12. 

 У члану 79.ст.1. Одлуке на крају текста додају се речи: "на основу одобрења надлежног градског органа". 
 

Члан 13. 

После члана 79. Одлуке додаје се нови члан 79а. који гласи: 

 "Програмом за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града 

Ужица утврђују се локације и услови за постављање: 

 - киоска и мањих монтажно демонтажних објеката,  

 - превозних средства реконструисаних у монтажне објекте прилагођене за обављање комерцијалне делатности (вагони, сплавови 

и сл.), 

 - летњих башти,  

 - објеката за продају робе ван продајног места (тезге, колица и др.), 

 - уређаја за кокице, друге печењарске производе и сл,  

 - расхладних уређаја за безалкохолна пића и сладолед, изузев расхладних уређаја испред трговинских објеката за продају 

прехрамбених поизвода и посластичарница, 

 - аутомата за сладолед и друге производе, 

 - објеката за извођење забавних, спротских и дечијих програма, локација дечијих паркова и игралишта, локација за организовање 

изложби и манифестација на отвореном, локација за повремену продају робе (пољопривредни производи, продаја на вашарима, празнична 

продаја и сл.), 

 - билборда и других рекламних ознака изузев покретних рекламних паноа и пултова,  

 - јавних телефонских говорница. 

 Постављање осталих објекта и уређаја, као и остала заузећа јавних површина из члана 6. ове Одлуке, врши се на основу одобрења 

надлежног градског органа, уз услов да не угрожавају безбедност саобраћаја, несметано кретање пешака, несметан улаз у стамбене и 

пословне објекте, као и приступ хидрантима и комуналним објектима."  
 

Члан 14. 

 У члану 83.став 1. Одлуке мења се и гласи:  

 " Одобрења из члана 81. издају се најдуже на период до годину дана, ако овом Одлуком, односно Програмом није другачије 

прописано."  

 У члану 83.став 2. Одлуке мења се и гласи:  

 "Објекти и уређаји постављени на јавној површини без одобрења надлежног органа, противно  условима који су наведени у 

одобрењу, који се користе супротно утврђеној намени и којима је истекао рок закупа морају се уклонити на основу и у року одређеном 

решењем комуналног инспектора."  

 У члану 83.став 3. Одлуке мења се и гласи:  

 "Уколико се објекти и уређаји из предходног става не уклоне у остављеном року уклањање ће се извршити принудним путем о 

трошку извршеника." 

Члан 15. 

Наслов изнад члана 85. Одлуке мења се и гласи: "1. Киосци и мањи монтажно-демонтажни објекти" 
 

Члан 16. 

 Члан 88. Одлуке мења се и гласи: 

 "Летња башта је објекат који се поставља на јавној површини у складу са Програмом испред угоститељских објеката, 

посластичарница и објеката у којима се врши производња и продаја пецива и колача. 
 

Члан 17. 

 У члану 89. став 3. Одлуке мења се и гласи: 
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 "У оквиру летње баште постављање расхладних витрина, других уређаја, ограда, формирање подијума или платоа, односно 

денивелисање јавне површине на којој се поставља летња башта, затварање летње баште, дозвољено је у складу са условима прописаним 

одобрењем надлежног градског органа."  

Члан 18. 

 Члан 90. Одлуке мења се и гласи: 

 "Слободностојеће и зидне витрине су објекти направљени од одговарајућег материјала, који се постављају на јавним површинама 

са наменом за излагање и рекламирање робе испред пословних просторија.  

 Постављање слободностојећих и зидних витрина врши се на основу одобрења надлежног градског органа, ако су испуњени 

услови из члана 79а. ст.2.. 

 Слободностојеће витрине не могу се одобрити за пословни простор у тржном центру."  
 

Члан 19. 

 У члану 92. ст.1. Одлуке после речи: "доказ о власништву" додају се речи: "односно закупу." 
 

Члан 20. 

 У члану 93. ст.1. тач. 2. алинеја 1. Одлуке  речи: "1. јануара" замењују се речима:" 15.јануара". 

 У члану 93. ст.1. тач. 2. алинеја 2. Одлуке  речи: "од 5. до 10.марта" замењују се речима: "од 28.фебруара до 10.марта". 
 

Члан 21. 

Члан 94. Одлуке мења се и гласи:  

 "Изложбени пулт је монтажна конструкција која заузима највише 3 м2 јавне површине и поставља се уз пословни објекат ради 

излагања робе која се продаје у објекту, максимално у ширини објекта и уз обезбеђивање услова из члана 79а. ст.2.." 
 

Члан 22. 

У члану 100. став 3. Одлуке мења се и гласи: 

 "Испред киоска, односно мањег монтажно-демонтажног објекта, у овиру локације утврђене Програмом могу да се поставе 

расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа, освежавајућих безалкохолних напитака, уз услов да укупан број постављених 

уређаја и другог  продајног мобилијара (продајне полице и сл.) на локацији не буде већи од четири." 
 

Члан 23. 

 Наслов поглавља  "IV УКЛАЊАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПРЕДМЕТА И СТВАРИ" мења се  гласи: IV УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА, 

ПРЕДМЕТА И СТВАРИ" 
 

Члан 24. 

 Члан 109. Одлуке мења се и гласи: 

 " Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно комунални полицајац утврди да су напуштени и 

дотрајали предмети и ствари (слупани и хаварисани аутомобили, аутомобили који нису у возном стању или без регистарских таблица, 

делови аутомобила, мотоцикли, бицикли, стари киосци, шупе и сл, старе ствари и други стари предмети) остављени на јавним површинама 

противно одредбама ове и других одлука, наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно 

предмете, под претњом принудног извршења. 

 Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно комунални полицајац утврди да се остављењим 

стварима и другим предметима или на други начин, угрожава јавна површина, односно омета вршење комуналне услуге или коришћење 

комуналних објеката, наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под 

претњом принудног извршења. 

 Ако се лице из става 1. и става 2. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без саслушања странке, донети 

решење којим ће наложити да се ствари и други предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте. 

 Решење из става 3. овог члана лепи се на ствари, односно предмете уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра 

да је достављање извршено, а доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања. 

 Ако лице из става 1. и става 2.  овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће одредити да се ствари и други 

предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место које је за то одређено. 

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење." 
 

Члан 25. 

 Члан 110. Одлуке мења се и гласи: 

 "Уколико комунални инспектор или комунални полицајац затекне возило паркирано или заустављено на јавној површини 

противно одлукама града Ужица, или на јавним и другим површинама на којима се возилом омета комунални ред, обављање комуналне 

делатности или отежава, односно онемогућава коришћење комуналних објеката, наредиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони 

возило, под претњом принудног извршења. 

 Уколико возач није присутан на лицу места из става 1. овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац ће донети 

решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три минута. Примерак решења о налагању 

уклањања возила поставља се на видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог 

решења не утиче на ваљаност његове доставе.  

 Жалба против овог решења  не одлаже његово извршење. 

 Уколико возач, у року одређеном решењем из предходног става овог члана, не уклони возило, комунални инспектор ће одредити 

постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возило уклони на за то одређено место о трошку возача 

или власника, односно корисника возила. 

 Код блокирања возила предузеће или предузетник коме је поверена комунална делатност уклањања возила је дужан да на предње 

ветробранско стакло, односно на друго видљиво место на возилу, стави налепницу да је возило блокирано са упутством шта возач, односно 

власник возила мора даље чинити.  

 Приликом деблокирање возила,  предузеће или предузетник коме је поверена комунална делатност уклањања возила је дужан да 

изда рачун о преузимању возила, а возило ће се деблокирати након што се изврши и докаже уплата трошкова блокирања и других 

трошкова поступка. 

 Уклањање возила ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило. У том случају возач сноси 

трошкове претходно предузетих радњи према посебној одлуци  Градског већа. 

 Возило се уклања, односно блокира, након утврђивања да је заустављено, односно паркирано супротно одредбама ове Одлуке.  
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 Непрописно заустављено, односно паркирано возило комунални инспектор, односно комунални полицајац или лице које врши 

уклањање фотографише у моменту  када је решење о уклањању, односно блокирању возила уручено постављањем на возило и када је 

започето уклањање, односно блокирање возила. " 

Члан 26. 

 Члан 111. Одлуке мења се и гласи: 

"Трошкови уклањања, односно блокирања возила утврђују се одлуком Градског већа  и обухватају трошкове поступка, одношења, 

односно блокирања возила, трошкове лежарине и друге доспеле трошкове. 

Вршилац комуналне делатности као поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково возило, ствар и други 

предмет уклоњен по налогу надлежног органа, има право задржати га док му не буде исплаћено потраживање. " 
 

Члан 27. 

 У члану 112. ст.1. Одлуке број "30" мења се бројем "120". 
 

Члан 28. 

 У члану 117. ст.2. Одлуке после речи: " Буџетског фонда за заштиту животне средине", додаје се зарез и речи: "ЈКП "Биоктош"". 
 

Члан 29. 
  Члан 121. Одлуке мења се и гласи: 

"Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за комуналне послове. 
 Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врше комунална инспекција и комунална полиција у складу са законом 

и овом Одлуком. 
 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални полицајац је овлашћен да у складу са законом и овом 
Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме и друге мере за које је 
законом овлашћен. 

 Комунални инспектор, односно комунални полицајац  овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај предвиђена 
новчана казна у фиксном износу, oдносно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, сходно одредбама ове Одлуке." 

 
Члан 30. 

 Члан 122. Одлуке мења се и гласи: 
 "Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се предузеће или друго правно лице ако изврши прекршај из 
чл.4.ст.3; чл.8.; чл.9.; чл.14.; чл.21.ст.1.; чл.24.ст.2.; чл.26.; чл.27.ст.1.; чл.32.; чл.35.; чл.37.ст.2.; чл.42.; чл.48а. ст.1.; чл.52.; чл.53.; 
чл.54.ст.2.;  чл.58.ст.2.; чл.59.; чл.61.ст.2.; чл.62.; чл.64.; чл.68.; чл.70.; чл.77. и чл.120. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу.  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара предузетник. " 

 
Члан 31. 

 Члан 123. Одлуке мења се и гласи: 
 "Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице ако изврши прекршај из чл.10. ст.1. тач. 2, 3, 12 , 16 и 19; 
чл.22. ст.2.; чл.22а. ст.1. и ст.2.; чл.22б.;  чл.29. ст.1.; чл.39.; чл.43. ст.1. тач.5, 8 и 11.; чл.48. ст.3.; чл.54. ст.1.; чл.74. ст.1.; чл.79. ст.1.; чл.83. 
ст.3.; чл.100. ст.1., ст.2. и ст.3.; чл.109. ст.5.  и чл.114. ст.2. 
 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се новчаном казном од 60.000 динара предузеће или друго правно лице. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу.  
 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се предузетник новчаном казном од 30.000 динара. " 

 
Члан 32. 

 Члан 123а. Одлуке мења се и гласи: 
 "Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се физичко лице ако изврши прекршај из чл.7. ст.2.; чл.10. тач. 7., 9., 13., 15. 
и 17.;  чл.12.; чл.13.; чл.15.; чл.16.; чл.17. ст.3. и ст.4.; чл.20.; чл.27. ст.2.; чл.28.; чл.36. ст.3.; чл.38.; чл.41.; чл.43. ст.1. тач.2., 3., 7. и 10.; 
чл.44.; чл.45.; чл.46.; чл.50.; чл.63.; чл.69.; чл.71.; чл.72.ст.3.; чл.78.; чл.83. ст.2.; чл.89. ст.3 и  ст.4.; чл.95.; чл.98.; чл.99.; чл.103.; чл.104.; 
чл.106.; чл.107.; чл. 109.ст.1. и ст.2.; чл.110. ст.4.;чл.113.; чл.114. ст.1. и чл.115. 
 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се новчаном казном од 30.000 динара предузеће или друго правно лице. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 динара одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу.  
 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се предузетник новчаном казном од 15.000 динара."  

 
Члан 33. 

 После члана 123а. Одлуке додаје се нови члан 123б.  и гласи: 

"Члан 123б. 
 "Новчаном казном у износу од 3.000 динара казниће се физичко лице ако изврши прекршај из чл.10. тач.1., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 
14., 18. и 20.; чл.17. ст.1. и ст.2.; чл.22а. ст.3.; чл.23. ст.2.; чл.25.; чл.43. ст.1. тач.1., 4., 6., 9. и 12.; чл.48. ст.4.; чл.73.; чл.74. ст.2.; чл.91.; 
чл.93. и чл.100. ст.4.. 
 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се новчаном казном од 20.000 динара предузеће или друго правно лице. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 3.000 динара одговорно лице у предузећу или другом правном 
лицу.  
 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара. " 

 
Члан 34. 

 У члану 124. у ставу 3. бришу се речи: " најкасније до 31.12. текуће године, за наредну годину." 

 У члану 124. став 5. брише се. 

Члан 35. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 352-143/15-IV, 04.09.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
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 109. На основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Ужица" број 6/09) и члана 67. Статута града 

Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13-пречишћени текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.09.2015. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
 

 

Члан 1. 

 У члану 3. ст.1. Одлуке о одређивању посебних паркиралишта ("Службени лист града Ужица" бр. 12/09), у даљем тексту: Одлука, 

на крају тачке 14 брише се везник "и".  

 У члану 3. ст.1. Одлуке додаје се нова тачка 16. која гласи:"-у улици Момчила Тешића и ". 

 У члану 3. ст.1 Одлуке додаје се нова тачка 17. која гласи:"- у улици Липа."  

 

Члан 2. 

 У члану 5. ст.1. Одлуке брише се тачка 8. 

 У члану 5. ст.1. Одлуке брише се тачка 9. 

 

Члан 3. 

 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 352-224/15-III, 04.09.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 110. На основу члана 26.  и 27. Закона о јавној својини ( ''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2012 и 105/2014), члана 28. 

Закона о становању  ("Службени гласник РС", број  50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011), Уредбе о 

решавању стамбених потреба изабраних , постављених и запослених  лица код корисника средстава у  државноj својини  ("Службени 

гласник РС", број 102/2010) и члана 67. тачкa 7. и 19.  Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица'', број 16/13),  Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној  04.09.2015. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА И СРЕДСТАВА 

НА КОЈИМА ЈЕ ОПШТИНА УЖИЦЕ НОСИЛАЦ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА 
 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о начину коришћења станова и средстава  на којима је општина Ужице носилац права располагања (''Службени лист 

општине Ужице'', број 13/05, 4/08 и ''Службени лист града Ужица'', број 7/09), у члану 10.,  речи ''право на материјално обезбеђење '' 

замењују се речима ''право на новчану социјалну помоћ'', а речи ''и обезбеђивању социјалне сигурности грађана '' бришу се. 

 

 У истом члану,  додаје се став 2, који гласи: 

 ''Лицима која су остварила право на новчану социјалну помоћ по прописима о социјалној заштити, Комисија може доделити стан 

изграђен донаторским средствима. Стан се може доделити у закуп, под условима и у складу са критеријумима утврђеним од стране 

донатора.'' 

Члан 2. 

 Члан 17 мења се и гласи: 

 '' Стамбене потребе лица из члана 10. став 1, решавају се давањем станова у закуп на одређено време од 5 година, без права 

куповине. 

 

 Стамбене потребе лица из члана 10. став 2,  решавају се давањем станова у закуп на одређено време, без права куповине, сем 

уколико донатор није другачије одредио. 

 

 Стамбене потребе лица из члана  8., 12., 14. и 16.  решавају се давањем станова у закуп на неодређено време са правом куповине.'' 

     

 

Члан 3. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 360-53/15, 04.09.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
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