
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIX      17. новембар 2014. године     Број 37-1/14 

 

149/1.Нa основу члана 15. став 2. Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист општине Ужице", број 

3/07) градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу Градског  већа града Ужица, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

1. Овим Решењем се врши повећавање административних такси утврђених решењем председника општине Ужице број 434-

4/08, изражених у динарском износу. 

2. Тарифа локалних административних такси представља саставни део овог решења. 

3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

Тарифни број 1. 

За захтев: 

1) молбу и предлог, пријаву и други поднесак   290 

2) давање мишљења о примени општинских прописа          770 

НАПОМЕНА:  

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом 

захтеву, односно поднеску. 
 

Тарифни број 2. 

1) За решења, ако овом Тарифом није друкчије прописано     400  

НАПОМЕНА:  

Ако се решење доноси по захтеву више лица - обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју обвезника 

таксе, којима се решење уручује. 
 

Тарифни број 3. 

За жалбу против решења                                                          430 

НАПОМЕНА:  

Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране више лица - обвезника таксе, такса се 

плаћа према броју решења која се оспоравају жалбом. 
 

Тарифни број 4. 

За уложене ванредне правне лекове                                      1.100 
 

Тарифни број 5. 

1) За уверења                                                                               290 

2) За уверења, по спроведеном поступку                               1.000 
 

Тарифни број 6. 

1) За издавање одобрења за постављање привремених 

 објеката на јавној површини                                                   1.000 

2) За издавање одобрења за заузеће и раскопавање 

  јавних површина                                                                     1.000 

3) За издавање одобрења за заузеће јавних  

површина која захтевају забрану кретања возила и 

пешака и паркирање возила                                                      2.500 

4) За издавање одобрења за утовар и истовар робе                   900 

НАПОМЕНА:  

  У случају раскопавања јавних површина и забране кретања возила и пешака и паркирање возила, такса се плаћа само по 

тачки 3. овог тарифног броја. 
 

Тарифни број 7. 

1) За решење о исељењу лица које без правног основа 

 користи стан или заједничку просторију                              2.000 

2) За административно извршење решења из тачке 1. 

 овог тарифног броја                                                                 2.500 

Тарифни број 8. 

1) За акт о урбанистичким условима за објекте: 

     до 30м²                                                                                   2.500 

     од 31-150м²                                                                            3.500 
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     од 151-300м²                                                                          7.000 

     од 301-500м²                                                                        15.000  

     од 501-800м²                                                                        25.000 

     од 801-1500м²                                                                      36.000 

     од 1501-5000м²                                                                    48.000 

     преко 5000м², за сваких 100м² плаћа се по                        3.000  
 

2)-За решење о локацијској дозволи за изградњу водова 

 техничке инфраструктуре до 1000м (за водовод Ø 200,  

 за канализацију до Ø 300, за електромрежу до 35kV, за  

 телефонско-телеграфску мрежу до 600x4)                           38.000 

     -За решење о локацијској дозволи за изградњу водова 

 техничке инфраструктуре преко 1000м и већих 

 капацитета                                                                                66.000 
 

3) За решење о одбијању захтева за издавање решења о локацијској дозволи 

                                                                                                     1.500 

4) За информацију о локацији                                                   2.500 

5) Потврда  пројекта  парцелације и препарцелације             5.500 

6) Потврда урбаниситичког пројекта                                       7.500 

7) Потврда о усаглашености идејног, односно 

главног пројекта                                                                          500 

8) Издавање спецификације станова из техничке 

документације                                                                             2.000 

9) Уверење о етажирању 

  -  по стану                                                                                   2.000 

   - по пословном простору                                                         4.400 

10) Решење о давању у закуп грађевинског земљишта           4.300 

11) Решење о одређивању земљишта за редовну  

употребу објекта                                                                           5.000 

12)Решење о конверзији права коришћења у право 

својине на грађевинском земљишту у државној својини: 

   - стечено ради изградње     1.000 

   - стечено у поступку приватизације, стечаја, 

 извршном   поступку и слично                                                   5.000  

13) Решење о установљењу права службености на 

земљишту у јавној својини града Ужица   4.000 

11) Уверење о старости објекта                                                   550 
 

Тарифни број 9. 

1) За венчање                                                                               1.000   

2) За излазак у просторије у којима се обавља венчање,  

ван зграде градских управа                                                        10.000  
 

НАПОМЕНА:  

Такса се не плаћа ако се на лице места излази због болести лица- таксеног обвезника 
 

Тарифни број 10. 

За излазак Комисије за категоризацију соба за 

изнајмљивање кућа и станова за одмор                                   450 
 

Тарифни број 11. 

За решења о продужењу радног времена  

угоститељских објеката                                                            2800 
 

Тарифни број 12. 

За издавање ИД картица за таксисте                                       1.100  
 

Тарифни број 13. 

1) За увид у списе предмета који се налази у архиви              340 

2) За увид у пројектну документацију која је у архиви           420 
 

Тарифни број 14. 

За  решење о сагласности за уношење назива «Ужице» 

у пословно име привредног субјекта                                       15.000 
 

Тарифни број 15. 

За опомену којом се  обвезник позива да плати таксу             260 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

II број 434-19/14, 17.11.2014 године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с,р, 
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 149/2. На основу члана 5. и  9.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 

135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи(''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013– одлука УС, 50/2013– одлука УС, 54/2013 и 98/2013) и члана 52. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС" број 129/07) Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, доноси   

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ „КОТЛАРНИЦА НА МЕЂАЈУ“  
 

Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“ (у 

даљем тексту: План), на животну средину. 
 

Члан 2. 

Поступак стратешке процене спровести по поступку утврђеном Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010). 
 

Члан 3. 

Стратешка процена се ради за подручје  Плана које обухвата део територије града Ужица у површини од око 62 ара. 

План обухвата кат. парцеле 8496/3 и 8507/2, обе КО Ужице и делове кат. парцела 8496/5 и 8506/2 (део улице Михаила 

Пупина), обе КО Ужице. 
 

Члан 4. 

Стратешка процена утицаја подразумева припрему извештаја о стању животне средине, спровођење поступка одлучивања и 

доношења или усвајања одређених планова и програма, а врши се ради приказа утицаја Плана на животну средину са описом мера за 

спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину, односно, степена утицаја на друге 

планове и програме. 

Извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже уз План и садржи идентификацију, опис и 

процену могућих значајних утицаја на животну средину због реализације Плана, као и варијанте разматране и усвојене на основу 

циљева и обухвата Плана 
 

Члан 5. 

У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју 

обухваћеном Планoм, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију, посебно 

утицај на аерозагађење и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих 

значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.  

У оквиру стратешке процене утицаја узети у обзир чиниоце животне средине укључујући податке о: ваздуху, земљишту, 

клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету, 

заштићеним природним добрима, становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, инфраструктурним и другим објектима 

или другим створеним вредностима. 
 

Члан 6. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну 

средину до којих може доћи имплемнетацијом Плана и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. 

Извештај о стратешкој процени садржи: 

1. полазне основе стратешке процене; 

2. опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 

3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину; 

4. смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројекта на животну 

средину; 

5. програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма (мониторинг), 

6. приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 

7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог Плана са аспекта разматраних варијантних решења и 

приказ начина на који су питања животне средине укључена у план; 

8.закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности; 

9. друге податке од значаја за стратешку процену. 
 

Члан 7. 

Носилац израде извештаја о стартешкој процени може бити правно  лице или предузетник које је уписано у одговарајући 

регистар за обављање делатности просторног планирања и израде планских докумената, односно планирања и израде урбанистичких 

планова. 

Носилац израде извештаја о стратешкој процени ће се одредити у поступку одређеном Законом о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/2012), који ће спровести ЈКП „Градска топлана Ужице“ из Ужица, као наручилац Плана. 

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана може за израду извештаја о стратешкој процени утицаја образовати 

мултидисциплинарни тим састављен од стручних лица квалификованих за анализу сваког од елемената стратешке процене. 

Рок за израду извештаја о стратешкој процени је 60 дана. 

Трошкови израде сноси наручилац Плана. 
 

Члан 8. 

Орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку 

припремања  одлуке о изради стратешке процене, у поступку разматрања извештаја о стратешкој процен и на јавни увид и у поступку 

прибављања сагласности на извештај о стратешкој процени, на начин утврђен законом из члана 2. Одлуке. 
 

Члан 9. 

Извештај о стратешкој процени се разматра на јавном увиду, који траје 30 дана, и јавној расправи. 
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Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и 

достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак доношења 

плана и програма. 
 

Члан 10. 

Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности, у року од 

30 дана од дана завршетка јавне расправе и садржи образложење о свим прихваћеним или неприхваћеним мишљењима. 
 

Члан 11. 

Орган за припрему Плана доставља надлежном органу за заштиту животне средине на сагласност извештај о стратешкој 

процени са извештајем о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности. 

По добијању извештаја из става 1. Овог члана, орган надлежан за послове заштите животне средине може прибавити 

мишљење других овлашћених организација или стручних лица за поједине области. 

Орган надлежан за послове заштите животне средине врши оцену извештаја из става 1. Овог члана на основу критеријума 

садржаних у Прилогу II који је саставни део Закона о стратешкој процени. На основу оцене орган даје сагласност на извештај о 

стратешкој процени или одбија захтев за давање сагласности, у року од 30 дана од дана пријема захтева органа надлежног за припрему 

плана и програма. 

Орган за припрему плана не може упутити План у даљу процедуру усвајања без сагласности на извештај о стратешкој 

процени добијене од надлежног органа за заштиту животне средине. 
 

Члан 12. 

Предлог Одлуке заједно са захтевом за давање мишљења достављено je заинтересованим органима и организацијама, 

сагласно одредбама члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
 

Члан 13. 

Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Котларница на 

Међају“ је саставни део Одлуке Скупштине града Ужица о изради плана детаљне регулације „Котларница на Међају“.   
Члан 14. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД  УЖИЦЕ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ 

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

VI број 350-78/14-02, 13.11.2014. године 

НАЧЕЛНИК 

Зоран Деспић, с,р, 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} 

- Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon 590-151- Teku}i ra~un za pretplatu: 840-

93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - Godi{wa akontaciona pretplata za 

2014. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


