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114. На основу члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 62/06) и члана 41. Статута 
града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.12.2009. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. лист града Ужица" број 6/09) мења се члан 6. тако што се брише став 4. 
 

Члан 2. 
Мења се члан 12. тако што уместо: "у 2009. години", треба да стоји: "у 2010.години". 
 

Члан 3. 
У тарифном броју 6. додаје се став 4. који гласи: 
"Сва предузећа која обављају делатност у објектима у границама Слободне зоне Ужице плаћају таксу утврђену овим 

тарифним бројем умањену за 50% и то на период од 3 године (рачунајући од издавања употребне дозволе) ако запошљавају 10 до 30 
радника, на период од 4 године ако запошљавају 30 до 50 радника и на период од 5 година ако запошљавају преко 50 радника". 

 
Члан 4. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 434-14/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р.   

115. На основу члана 8. Закона о финасирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 62/06) и члана 41. Статута града 
Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.12.2009. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о висини стопе пореза на имовину за 2009. годину ("Сл. лист града Ужица" број 11/08) мења се назив Одлуке, тако 
што ће уместо: "2009. година" стајати: "2010. година". 

Члан 2. 
Члан 1. Одлуке мења се, тако што уместо: "за 2009. годину" треба да стоји: "за 2010. годину". 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 436-11/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р.   

116. На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број135/04 и 36/09), члана 64, 65, 66 
и 67. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09) и члана 41. Статута града Ужица (''Службени лист града 
Ужица'', број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници од 23. децембра 2009. године, доноси 

 
О Д  Л  У К У 

О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ГРАДА УЖИЦА  
Оснивање Фонда  

Члан  1. 
 Овом одлуком оснива се Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Ужица (у даљем тексту: Буџетски фонд) 

 
Члан 2.  

 Овом одлуком уређује се: 
1. сврха оснивања Фонда, 
2. време на које се Фонд оснива, 
3. орган управе одговоран за управљање Фондом и  
4. извори финансирања Фонда. 

Сврха оснивања Фонда 
 

Члан 3. 
 Сврха оснивања Фонда је финансирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, 
заштите и унапређивања животне средине на територији града Ужица (у даљем тексту: Град). 
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Средства Фонда користиће се и за финансирање локалних акционих и санационих планова, у складу са стратешким 
документима које доноси Град. 

Време на које се Фонд оснива 
 

Члан  4. 
 Фонд се оснива на неодређено време. 

 
Орган управе одговоран за управљање Фондом 

 
Члан  5. 

Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове одговорна је за законито и наменско коришћење средстава 
Фонда. 

Градска управа за послове финансија, рачуноводоства и привреду одговорна је за контролу и управљање средствима 
буџетског Фонда.  

 
Извори финансирања и средства за пословање Фондом 

 
Члан 6. 

Средства за рад Фонда обезбеђују се из: 
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета Града за текућу годину; 
2. дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине које загађивач плаћа, у складу са чланом 85. Закона о 

заштити животне средине ( у даљем тексту: Закон); 
3. дела средстава остварених од накнаде у складу са чланом 84. Закона; 
4. средстава остварених од накнаде у складу са чланом 87. Закона; 
5. прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са републичким органима на 

програмима, пројектима и другим активностима у области заштите животне средине; 
6. прилога, донација, поклона и помоћи,  
7. средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте и 
8. других средстава у складу са Законом. 

Коришћење средстава Фонда 
 

Члан 7. 
Средства буџетског фонда користе се наменски за финансирање програма заштите животне средине, локалних акционих и 

санационих планова у складу са Националним програмом, програмима из чл.65 и 66 Закона, а користиће се према посебном Програму, 
који доноси Градско веће за текућу годину. 

Програме предлаже Одељење за планирање, развој и заштиту животне средине – Одсек за одрживи развој и заштиту животне 
средине, које је дужно да на предлог програма коришћења средстава Фонда прибави сагласност Министарства надлежног за заштиту 
животне средине. 

Члан 8. 
Начелник Градске управе за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове овлашћен је за располагање средствима са 

евиденционог рачуна Фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење. 
 

Члан 9. 
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна Фонда преносе се у наредну годину. 

 
Члан 10. 

Фонд као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, у оквиру раздела Управа Града код Градске управе за 
урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, отвара градоначелник Града.  

 
Члан 11. 

Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове и 
Градска управа за послове финансија, рачуноводоства и привреду. 

 
Члан 12. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Друштвеног фонда за екологију (''Службени лист 
Општине Ужице'', број 4/90 и 5/07). 

Фонд за заштиту животне средине, основан Одлуком из претходног става, престаје са радом закључно са 31. децембром 
2009.године, када се отвара Буџетски фонд. 

Градске управе из члана 11.ове одлуке преузимају права, обавезе, опрему, средства за рад и архиву од Фонда за заштиту 
животне средине. 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 400-114/09,23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 117. На основу члана 155.став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09), члана 
41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23. децембра 
2009. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА 

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком уређују се начин и услови поверавања послова техничког прегледа изграђеног објекта на територији града 
Ужица за које је грађевинску дозволу,  односно одобрење за изградњу и потврду о пријему документације издала надлежна градска 
управа, начин обављања тих послова и друга питања од значаја за технички преглед изграђеног објекта. 
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Члан 2. 

 Технички преглед објекта, постројења, уређаја и опреме који припадају том објекту или су у њега уграђени, као и изведених 
грађевинских радова врши се према одредбама Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон) и Правилника о садржини и 
начину вршења техничког прегледа објекта и издавању употребне дозволе (у даљем тексту: Правилник), ако за одређене врсте објеката 
нису донети посебни прописи о техничком прегледу. 

Члан 3. 
 Технички преглед објеката из члана 1. ове одлуке може да обавља комисија коју образује градска управа (у даљем тексту: 
надлежни орган) или привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање послова 
техничког прегледа (у даљем тексту:правно лице). 

Члан 4. 
 Избор правног лица из члана 3. ове одлуке врши се сваке две године на основу јавног позива који Градско веће објављује у 
средствима јавног информисања. 
 

            Уз пријаву на јавни позив правно лице је дужно да достави: 
− доказ да је уписано у одговарајући регистар за обављање послова техничког прегледа, односно израду техничке 

документације за ту врсту објеката (извод из регистра), 
− решење о испуњености услова за вршење техничког прегледа, односно израду техничке документације (лиценцу) 
− доказ о стручној  оспособљености за обављање послова техничког прегледа, односно да има запослена лица у складу са 

прописима о раду, са одговарајућом лиценцом за одговорног пројектанта која имају одговарајуће стручне резултате у изради, 
односно вршењу техничке контроле техничке документације по којој су изграђени објекти те врсте и намене. 
Уговор о поверавању послова техничког прегледа изграђеног објекта са правним лицем закључује градоначелник. 

 
Члан 5. 

 Правно лице може да врши технички преглед изграђеног објекта ако није учествовало у изради техничке документације, 
вршењу стручног надзора или изградњи објекта који је предмет техничког прегледа. 
 Правно лице је дужно да у вршењу техничког прегледа изграђеног објекта у свему поступа према одредбама Закона, 
Правилника и да примењује и поштује правила струке. 

Члан 6. 
 За технички преглед изграђеног објекта правно лице образује Комисију чији се састав одређује зависно од врсте, намене и 
сложености изграђеног објекта. 
 Члан Комисије за технички преглед може да буде лице које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта, 
односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката. 
 У вршењу техничког прегледа, за објекте за које је рађена студија утицаја на животну средину, мора да учествује лице које је 
стручно из области која је предмет студија, а које има стечено високо образовање одговарајуће струке, односно смера, на студијама 
другог степена дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, односно на основним студијама у трајању од 
најмање пет година. 
 У вршењу техничког прегледа не могу да учествују лица која су запослена у предузећу, односно другом правном лицу које је 
израдило техничку документацију или су учествовали у изради техничке документације, лица која су била извођачи радова или 
учествовали у извођењу радова код инвеститора, лица која су вршила стручни надзор, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица 
која раде на пословима издавања одобрења за изградњу у органу надлежном за издавање одобрења за изградњу-грађевинске дозволе.   
 За технички преглед објеката код којих је уграђена најсавременија технологија, за члана Комисије правно лице може 
ангажовати одговарајуће стручњаке из те области. 

Не може се вршити технички преглед објекта или његовог дела, ни одобрити употреба ако је објекат, односно његов део, 
изграђен без грађевинске дозволе и главног пројекта. 

Члан 7. 
 О заказаном техничком прегледу изграђеног објекта правно лице је дужно да обавести орган надлежан за издавање употребне 
дозволе. Представник органа може да присуствује техничком прегледу изграђеног објекта. 
 

Члан 8. 
 Правно лице је дужно да обезбеди да се истовремено са техничким прегледом изграђеног објекта изврши и технички преглед 
инсталација, уређаја и опреме које обављају јавна комунална и друга предузећа. 
 

Члан 9. 
 Комисија води записник о свом раду. 
 У записнику се обавезно констатује: број и датум решења о образовању Комисије, имена чланова Комисије, назив 
инвеститора и извођача радова и имена њихових представника који учествују у раду Комисије, као и имена других лица која учествују 
у раду Комисије или присуствују њеном раду, место, време и начин рада Комисије, предмет техничког прегледа, која је и каква 
документација стављена на располагање Комисији, налаз, мишљење и предлог Комисије за издавање, односно одбијање издавања 
употребне дозволе, као и издвојена мишљења појединих чланова Комисије. 
 Записник потисују чланови Комисије, као и лица која су учествовала у раду Комисије. 
 

Члан 10. 
 Правно лице је дужно да у року од 15 дана од дана пријема захтева изврши технички преглед и да у даљем року од 5 дана од 
дана завршеног техничког прегледа сачини записник и достави органу надлежном за издавање употребне дозволе. 
 Уз записник се достављају и сагласности јавних комуналних и других јавних предузећа о усклађености изведеног стања 
инсталација, уређаја и опреме са грађевинском дозволом, односно са пројектима и техничким условима. 
 Уколико правно лице не изврши технички преглед или га не заврши у року из става 1.овог члана, дужно је да о томе обавести 
надлежни орган у року од 3 дана уз навођење разлога. 
 

Члан 11. 
 Правном лицу припада накнада за извршен технички преглед. 
 Инвеститор је дужан да трошкове техничког прегледа уплати правном лицу одмах по пријему рачуна, а најкасније до доставе 
записника о извршеном техничком прегледу органу надлежном за издавање употребне дозволе. 
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Члан 12. 
 Правно лице је дужно да Градском већу доставља годишњи извештај о извршеним техничким прегледима до краја јануара 
текуће године за претходну годину. 
 Градско веће на основу извештаја правног лица подноси Скупштини града Ужица годишњи извештај о обављеним техничким 
прегледима. 
 

Члан 13. 
 Правно лице је дужно да Градском већу доставља сваку промену података о регистрацији и испуњености услова за вршење 
техничког прегледа објеката у року од 15 дана од дана настанка промене. 
 

Члан 14. 
 Правно лице је дужно да, на захтев органа надлежног за издавање употребне дозволе, подноси појединачне информације и 
извештаје током године.  

Члан 15. 
 Орган надлежан за издавање употребне дозволе може, у циљу контроле, да образује комисију из члана 3. ове одлуке са 
задатком  да изврши технички преглед већ прегледаног објекта. 
 Уколико се на основу техничког прегледа из става 1. овог члана утврди да технички преглед није стручно обављен, односно 
да постоје одступања од издатог одобрења за изградњу и главног пројекта, односно грађевинске дозволе, трошкове поновног 
техничког прегледа сноси правно лице које је обавило првобитни технички преглед и истом ће се ускратити даље обављање ових 
послова. 
 Уколико се на основу поновно обављеног техничког прегледа утврди да не постоје одступања од издатог одобрења за 
изградњу и главног пројекта, трошкови поновног техничког прегледа покривају се из буџета града Ужица. 
 

Члан 16. 
 Нестручно извршен технички преглед и неизвршавање обавеза из члана 12 и 14. ове одлуке су основ за раскид уговора из 
члана 4.став 3.ове одлуке. 

Члан 17. 
 Градско веће ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке објавити јавни позив из члана 4.ове одлуке и 
закључити уговоре са изабраним правним лицима. 
 До избора правног лица из претходног става послове техничког прегледа изграђеног објекта вршиће Висока пословно-
техничка школа струковних студија из Ужица. 

Члан 18. 
 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Ужица”. 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 351-410/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
118. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009), члана 32 став 1.тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и  члана 15. Статута града Ужица ('' Сл. лист града Ужице број 11/08), 
Скупштина града Ужица  на седници одржаној 23.12.2009.  године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2010. годину 
 

I   ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

  Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ужица за 2010.годину(у даљем тексту: буџет), састоје се од: 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 
                                   У динарима 

Укупни приходи и примања остварени 
По основу продаје нефинансијске имовине 

1.655.000.000 

Укупни расходи и издаци за набавку 
Нефинансијске имовине 

1.753.424.000 

Буџетски суфицит/дефицит -98.424.000 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од вредности) 

26.576.000 

Укупан фискални суфицит/дефицит 125.000.000 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од задуживања 120.000.000 
Примања од продаје финансијске имовине 5.000.000 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(за набавку домаћих хартија од вредности) 

- 

Издаци за отплату главнице дуга 26.576.000 
Нето финансирање 98.424.000 
Укупан фискални суфицит/дефицит 
Плус нето финансирање 

0 

В.ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ  
    КОРИСНИКА 

81.977.140 

  
                       Приходи и примања,расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
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       ОПИС                                                       Економ.класификација         Средства из буџета         

                      1       2    3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВИНЕ         1.655.000.000              
 1.Порески приходи         71   1.009.700.000    
1.1Порез на доходак и добит                                     711   690.000.000 

1.2Самодопринос                                                      711180   - 

1.3Порез на имовину                                                  713   180.000.000 

1.4Порез на добра и услуге         714   96.700.000 

1.5Остали порески приходи                                       716   43.000.000 

2. Непорески приходи  
(осим нак. које се користе преко Буџ.фонда)        74                                   304.800.000 

-поједине врсте прихода са одређ.наменом        10.100.000 

3. Донације        731+732                            7.000.000                     - 

4. Трансфери                                                               733   323.400.000 

5.Примања од продаје нефин.имовине                   8                                     -                     
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФ.  
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                  1.780.000.000  

1.Текући расходи                                                            4         1.270.711.350    

1.1.Расходи за запослене                                              41      397.241.320 

1.2.Коришћење роба и услуга                                     42      530.884.888 

1.3.Отплата камата                                                      44                                       16.474.000 

1.4.Субвенције                                                               45        60.150.000 

1.5.Социјална заштита из буџета                               47        29.675.000 

1.6.Остали расходи                                                      48+49        80.145.000 

2.Трансфери             463      156.141.142 

3.Издаци за набавку нефин.имовине           5       482.712.650 

4.Издаци за набавку фин.имовине(осим 6211)           62                                    - 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  
1. Примања по основу отплате кредита и    
продаје финансијске имовине                                      92   5.000.000 

2.Задуживање                                                                91   120.000.000 

2.1.Задуживање код домаћих кредитора                     911   120.000.000 

2.2.Задуживање код страних кредитора                      912   - 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ  

3.Отплата дуга                                                                61   26.576.000 

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима                      611   26.576.000 

3.2.Отплата дуга страним кредиторима                      612   - 

3.3.Отплата дуга по гаранцијама                                  613   - 

4.Набавка финансијске имовине                                 6211   - 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ  
РАНИЈИХ ГОДИНА(кл. 3,извор 13)                                           3                               - 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА(кл.3,извор 14)                                   3                                   - 

  
Члан 2. 

 Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 98.424.000,00 динара,за 
финансирање отплате дуга у износу од 26.576.000,00 динара обезбедиће се  из приватизационих примања у износу од 5.000.000,00 
динара и кредита у износу од 120.000.000,000 динара. 

Члан 3. 
 Примања буџета у износу 1.780.000.000,00 динара по врстама , односно економским класификацијама, утврђена су у следећим 
износима : 
 

Ек.клас. ПРИХОДИ                                                        2010.год         

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 690,000,000 
   Део пореза на зараде  (40%) 525,000,000 
   Порез на приходе од самосталних делатности 50,000,000 
   Порез на приходе од имовине(непокретност, 
земљиште,закуп.покрет. ствари,пољ.и шумарство) 

45,000,000 

   Порез на друге приходе  70,000,000 
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713 Порез на имовину 180,000,000 
  Порез на имовину        100,000,000 
  Порез на наслеђе и поклоне 10,000,000 
  Порез на пренос апсолутних права  70,000,000 

714 Порез на добра и услуге 96,700,000 
  Средства за противпожарну заштиту 1,000,000 
  Ком. такса за држање мот. возила 25,500,000 
  Годишња накнада за друмска моторна возила, 18,200,000 
  Накнада за загађивање животне средине 9,100,000 
 Накнада за зашт. и унапр. животне средине 35,700,000 
  Боравишна такса 7,200,000 

716 Други порези 43,000,000 
 Такса за истицање фирме           43,000,000 

732 Капиталне донације 7,000,000 
 Капиталне донације 7,000,000 

733 Трансфери од других нивоа власти 323,400,000 
 - текући трансфери 243,000,000 
 -текући трансфери прихватном центру Забучје 5,400,000 
 -капитални трансфери од Републике 75,000,000 

741 Други приходи 96,000,000 
 Приходи буџета општине од камата на средства буџета 
укључена у депозит банке 

10,000,000 

  Комуналне таксе 15,000,000 
 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 70,000,000 
 Комунална такса за заузеће јав.површ.грађ.материјалом 1,000,000 

742 Приходи од продаје добара и услуга 188,900,000 
 Приходи од давања  у закуп односно на коришћење 
непокретности  у државној својини 

7,000,000 

 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист 
нивоа града 

4,000,000 

 Градске админис.таксе 3,500,000 
 Накнада за уређење грађевинског земљишта (70.000.000 за 
уређење и 103.000.000приходи од легализације) 

173,000,000 

 Приходи који својом делатношћу остваре органи 1,400,000 

743 Новчане казне 1,000,000 
 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку 

1,000,000 

744 Капит. и доброво. транс.од физ. и правн. лица у корист 
нивоа општ 

18,000,000 

 Капитални и добровољни трансфери-од других општина за 
депонију Дубоко 

18,000,000 

745 Мешовити и неодређени приходи 10,000,000 
 Остали приходи у корист нивоа општине   10,000,000 

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000 
 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000 

  I У к у п н о текући приходи: 1,655,000,000 
II Примања од задуживања и продаје домаће финансијске 

имовине 
125,000,000 

911 Примања од задуживања код пословних банака у земљи 120,000,000 

921 Примања од приватизације 5,000,000 
 Укупно  I +II 1,780,000,000 

 
Члан 4. 

 Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то : 
 

Економска 

класификација 

О п и с Средства из буџета 

1 2 3 

41 Расходи за запослене 397.241.320 
411 Плате и додаци запослених 316.668.320 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 57.071.000 
413 Накнаде у натури 1.239.000 
414 Социјална давања запосленима 18.865.000 
415 Накнаде за запослене 3.198.000 
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416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200.000 
42 Коришћење услуга и роба 530.884.888 
421 Стални трошкови 55.128.888 
422 Трошкови путовања 20.525.000 
423 Услуге по уговору 41.006.000 
424 Специјализоване услуге  45.671.000 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 338.532.000 
426 Материјал 30.022.000 
44 Отплата камата 16.474.000 
441 Отплата домаћих камата 13.700.000 
444 Пратећи трошкови задуживања  2.774.000 
45 Субвенције 60.150.000 
451 Субвенције јавним непрофитним предузећима и организацијама 60.150.000 
46 Донације и трансфери 156.141.142 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 156.141.142 
47 Права из социјалног осигурања 29.675.000 
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 29.675.000 
48 Остали расходи 72.145.000 
481 Дотације невладиним организацијама 63.945.000 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом 
4.838.000 

483 Новчане казна и пенали по решењу судова и судских тела 3.362.000 

49 Резерве 8.000.000 
499 Средства резерве 8.000.000 
51 Основна средства  482.712.650 
511 Зграде и грађевински објекти 475.482.650 
512 Машине и опрема 7.000.000 
515 Остала основна средства 230.000 
61 Отплата главнице 26.576.000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 26.576.000 

 У к у п н о:  1.780.000.000 
 
II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 
 
 Средства буџета у износу од 1.780.000.000,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника 
средства буџета у укупном износу од 81.977.140,00 динара , распоређују се по корисницима и врстама издатака,и то: 

 

 
Раз 
део 

Глава Функ

ција 
Екон.
клас 

ОПИС Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 

1 1.0   СКУПШТИНА ГРАДА   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 1.100.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 200.000  
   415 Накнаде за запослене 110.000  
   421 Стални трошкови 60.000  
   422 Трошкови путовања 50.000  
   423 Услуге по уговору 3.020.000  
   426 Материјал 350.000  
   481 Дотације невлад. организацијама 600.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 5.490.000  
    Укупно за функцију 111 5.490.000  
    Укупно за раздео I : 5.490.000  

2 2.0   ГРАДОНАЧЕЛНИК   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 3.000.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 540.000  
   421 Стални трошкови 300.000  
   422 Трошкови путовања 750.000  
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   423 Услуге по уговору 8.400.000  
   426 Материјал 400.000  
   472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 13.100.000  
   499 Средства резерве 8.000.000  
    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 34.490.000  
    Укупно за функцију 111 34.490.000  
    Укупно за раздео II : 34.490.000  
3 3.0   ГРАДСКО ВЕЋЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 4.300.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 800.000  
   413 Накнаде у натури 50.000  
   421 Стални трошкови 230.000  
   422 Трошкови путовања 210.000  
   423 Услуге по уговору 1.500.000  
   426 Материјал 260.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 7.350.000  
    Укупно за функцију 111 7.350.000  
    Укупно за раздео III : 7.350.000  
4 4.0   ГРАДСКЕ УПРАВЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 96.312.480  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.302.936  
     413 Накнаде у натури 1.000.000  
   414 Социјална давања запосленима 16.000.000  
   415 Накнаде за запослене 1.000.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 200.000  
   421 Стални трошкови 17.584.888  
   422 Трошкови путовања 1.070.000  
   423 Услуге по уговору 1.230.000  
   426 Материјал 7.250.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.300.000  
   512 Машине и опрема 1.800.000  
   515 Нематеријална имовина 100.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 163.150.304  
    Укупно за функцију 111 163.150.304  
 4.1 133  Остале опште услуге   
   421 Стални трошкови 1.750.000  
   423 Услуге по уговору 4.610.000  
   424 Специјализоване услуге 3.020.000  
   425 Текуће поправке и одржавање  6.300.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000  
    Извори финансирања за функцију 133   
   01 Приходи из буџета 19.680.000  
   13 Вишак прихода из ранијих година   
    Укупно за функцију 133 19.680.000  
 4.2 160  Опште јавне услуге које нису квалификоване на 

другом месту 
  

   481 Дотације невладиним организацијама 380.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 3.000.000  
    Извори финансирања за функцију 160   
   01 Приходи из буџета 3.380.000  
    Укупно за функцију 160 3.380.000  
 4.3 170  Трансакције везане за јавни дуг   
   441 Отплата домаћих камата 13.700.000  
   444 Негативне курсне разлике 2.774.000  
   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 26.576.000  
    Извори финансирања за функцију 170   
   01 Приходи из буџета 43.050.000  
    Укупно за функцију 170 43.050.000  
 4.4 830  Услуге емитовања и издаваштва   
   423 Услуге по уговору 1.000.000  
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    Извори финансирања за функцију 830   
   01 Приходи из буџета 1.000.000  
    Укупно за функцију 830 1.000.000  
 4.5 421  Пољоприв.,шумарство,лов и риболов   
   424 Специјализоване услуге 1.850.000  
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 15.150.000  
    Извори финансирања за функцију 421   
   01 Приходи из буџета 17.000.000  
    Укупно за функцију 421 17.000.000  
 4.6 760  Здравство неквалификовано на другом месту   
   424 Специјализоване услуге 2.500.000  
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 1.000.000  
    Извори финансирања за функцију 760   
   01 Приходи из буџета 3.500.000  
    Укупно за функцију 760 3.500.000  
 4.7 620  Развој заједнице   
   423 Услуге по уговору 11.500.000  
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 43.000.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 45.282.650  
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 92.782.650  
   05 Донације од иностраних земаља 7.000.000  
    Укупно за функцију 620 99.782.650  
 4.8 160  Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
  

   421 Стални трошкови 2.230.000  
   423 Услуге по уговору 300.000  
   424 Специјализоване услуге 200.000  
   425 Текуће поправке и одржавање 5.010.000  
   426 Материјал 1.120.000  
    Извори финансирања за функцију 160   
   01 Приходи из буџета 8.860.000  
    Укупно за функцију 160 8.860.000  
 4.9   Туристичка организација   
  473  Туризам   
   411 Плате и додаци запослених 2.310.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 420.000  
   421 Стални трошкови 562.000 120.000 
   422 Трошкови путовања 350.000  
   423 Услуге по уговору 2.110.000 500.000 
   424 Специјализоване услуге 535.000 50.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 65.000 15.000 
   426 Материјал 445.000 65.000 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  
    Извори финансирања за функцију 473   
   01 Приходи из буџета 6.808.000  
   04 Сопствени приходи 750.000  
    Укупно за функцију 473 7.558.000  
  4.10  Туристичка организација регије Западне Србије   
  473  Остале делатности   
   411 Плате и додаци запослених 865.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 160.000  
   421 Стални трошкови 37.000  
   422 Трошкови путовања 70.000  
   423 Услуге по уговору 60.000  
   426 Материјал 33.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1000  
    Извори финансирања за функцију 473   
   01 Приходи из буџета 1.226.000  
    Укупно за функцију 473 1.226.000  
  4.11  Градско  јавно правобранилаштво   
  360  Јавни ред и мир неквалификован на другом месту   
   411 Плате и додаци запослених 3.200.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 570.000  
   414 Социјална давања запосленима 420.000  
   421 Стални трошкови 155.000  
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   422 Трошкови путовања 48.000  
   423 Услуге по уговору 85.000  
   425 Текуће поправке и одржавање 10.000  
   426 Материјал 50.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 6.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  
    Извори финансирања за функцију 360   
   01 Приходи из буџета 4.545.000  
    Укупно за функцију 360 4.545.000  
    Укупно за раздео IV : 372.731.954  
5 5.0   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 70206   
  912  Основно образовање   
   422 Трошкови путовања ученика 9.000.000  
   426 Материјал 300.000  
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  84.161.142  
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 900.000  
    Извори финансирања за функцију 912   
   01 Приходи из буџета 94.361.142  
    Укупно за функцију 912 94.361.142  
    Укупно за раздео V : 94.361.142  
6 6.0   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 70207   
  922  Средње образовање   
   422 Трошкови путовања ученика 8.500.000  
   426 Материјал 120.000  
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  64.860.000  
    Извори финансирања за функцију 922   
   01 Приходи из буџета 73.480.000  
   13 Вишак прихода из ранијих година   
    Укупно за функцију 922 73.480.000  
 6.1   Центар за професионално усавршавање просветних 

радника 
  

  980  Образовање неквалификовано на другом месту   
   411 Плате и додаци запослених 1.960.000 340.000 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 350.000 62.000 
   414 Социјална давања запосленима  50.000 
   421 Стални трошкови 470.000 184.000 
   422 Трошкови путовања 72.000 220.000 
   423 Услуге по уговору 107.000 2.788.000 
   424 Специјализоване услуге  100.000 
   425 Текуће поправке и одржавање  100.000 
   426 Материјал 64.000 430.000 
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  
    Извори финансирања за функцију 980   
   01 Приходи из буџета 3.024.000  
   04 Сопствени приходи 4.274.000  
    Укупно за функцију 980 7.298.000  
    Укупно за раздео VI : 80.778.000  
7 7.0   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ   
  911  Предшколско образовање   
   411 Плате и додаци запослених 84.262.840 33.520.000 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.591.064 4.300.500 
   414 Социјална давања запосленима 530.000 1.060.000 
   415 Накнаде за запослене 575.000 1.166.000 
   421 Стални трошкови 5.020.000 3.180.000 
   422 Трошкови путовања  318.000 
   423 Услуге по уговору 460.000 1.590.000 
   424 Специјализоване услуге 460.000 1.060.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 1.750.000 1.090.000 
   426 Материјал 13.600.000 2.276.140 
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 4.600.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  
   512 Машине и опрема 1.000.000 1.000.000 
    Извори финансирања за функцију 911   
   01 Приходи из буџета 127.849.904  
   04 Сопствени приходи 50.560.640  
    Укупно за функцију 911 178.410.544  
    Укупно за раздео VII : 178.410.544  
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8    КУЛТУРА 70209   
 8.0 820  Услуге културе   
   411 Плате и додаци запослених 78.200.000 1.888.800 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.705.000 230.200 
   413 Накнаде у натури 132.000  
   414 Социјална давања запосленима 1.345.000 505.000 
   415 Накнаде за запослене 1.150.000  
   421 Стални трошкови 12.320.000 1.759.500 
   422 Трошкови путовања 155.000 900.000 
   423 Услуге по уговору 2.339.000 1.145.000 
   424 Специјализоване услуге 21.106.000 4.000.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 2.642.000 510.000 
   426 Материјал 3.180.000 300.000 
   431 Употреба основних средстава  88.000 
   482 Порези,обавезне таксе и казне 112.000 70.000 
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 6.000.000  
   512 Машине и опрема 4.100.000  
    Извори финансирања за функцију 820   
   01 Приходи из буџета 146.491.000  
   04 Сопствени приходи 11.396.500  
    Укупно за функцију 911 157.887.500  
    Укупно за раздео VIII : 157.887.500  
9    ФИЗИЧКА КУЛТУРА   
 9.0 810  Услуге рекреације и спорта   
   411 Плате и додаци запослених 11.610.000 3.982.000 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.080.000 713.000 
   414 Социјална давања запосленима  200.000 
   415 Накнаде за запослене  270.000 
   421 Стални трошкови 5.240.000 522.000 
   422 Трошкови путовања  210.000 
   423 Услуге по уговору 135.000 530.000 
   424 Специјализоване услуге 2.900.000 3.227.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 775.000 630.000 
   426 Материјал 190.000 1.110.000 
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.305.000  
   481 Дотације невладиним организацијама 30.000.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 190.000 805.000 
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000  
    Извори финансирања за функцију 810   
   01 Приходи из буџета 55.427.000  
   04 Сопствени приходи 12.199.000  
    Укупно за функцију 810 67.626.000  
    Укупно за раздео IX: 67.626.000  
10 10.0   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 70205   
  070  Соц. помоћ угроженом становништву некласифик. 

на другом месту 
  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  7.120.000  
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 8.600.000  
    Извори финансирања за функцију 070   
   01 Приходи из буџета 15.720.000  
    Укупно за функцију 070 15.720.000  
 10.1 090  Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
  

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.170.000  
    Извори финансирања за функцију 070   
   01 Приходи из буџета 1.170.000  
    Укупно за функцију 090 1.170.000  
    Укупно за раздео X: 16.890.000  
11 11.0   ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 70204 
  

  133  Остале опште услуге   
   481 Дотације невладиним организацијама 32.770.000  
    Извори финансирања за функцију 133   
   01 Приходи из буџета 32.770.000  
    Укупно за функцију 133 32.770.000  
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    Укупно за раздео XI: 32.770.000  
12    КОМУНАЛНА ОБЛАСТ   
 12.0   Дирекција за изградњу града   
  620  Развој заједнице   
   411 Плате и додаци запослених 29.548.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.352.000  
   413 Накнаде у натури 57.000 100.000 
   414 Социјална давања запосленима 570.000  
   415 Накнаде за запослене 363.000  
   421 Стални трошкови 9.170.000 516.000 
   422 Трошкови путовања 250.000  
   423 Услуге по уговору 4.150.000 100.000 
   424 Специјализоване услуге  540.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 680.000  
   426 Материјал 2.660.000 433.000 
   481 Дотације невладиним организацијама 195.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.220.000 200.000 
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 250.000 100.000 
   512 Машине и опрема 100.000 500.000 
   515 Остала основна средства 130.000 108.000 
   611 Отплата главнице  200.000 
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 55.695.000  
   04 Сопствени приходи 2.797.000  
    Укупно за функцију 620 58.492.000  
 12.1 510  Управљање отпадом-чистоћа   
   425 Текуће поправке и одржавање 90.000.000  
    Извори финансирања за функцију 510   
   01 Приходи из буџета 90.000.000  
    Укупно за функцију 510 90.000.000  
 12.2 640  Улична расвета   
   425 Текуће поправке и одржавање 47.000.000  
    Извори финансирања за функцију 640   
   01 Приходи из буџета 47.000.000  
    Укупно за функцију 640 47.000.000  
 12.3 520  Управљање отпадним водама   
   425 Текуће поправке и одржавање 3.200.000  
    Извори финансирања за функцију 520   
   01 Приходи из буџета 3.200.000  
    Укупно за функцију 520 3.200.000  
 12.4 451  Друмски транспорт   
   425 Текуће поправке и одржавање 154.900.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 100.000  
    Извори финансирања за функцију 451   
   01 Приходи из буџета 155.000.000  
    Укупно за функцију 451 155.000.000  
 12.5 660  Стамбени развој и развој заједнице некласификован 

на другом месту 
  

   425 Текуће поправке и одржавање-одржавање осталих 
објеката 

26.200.000  

    Извори финансирања за функцију 660   
   01 Приходи из буџета 26.200.000  
    Укупно за функцију 660 26.200.000  
 12.6 620  Развој заједнице   
   424 Специјализоване услуге 4.000.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 419.100.000  
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 423.100.000  
    Укупно за функцију 620 423.100.000  
    Укупно за раздео XII: 802.992.000  
13    ФОНДОВИ   
 13.0   Фонд за противпожарну заштиту   
  320  Услуге противпожарне заштите   
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 1.000.000  
    Извори финансирања за функцију 320   
   01 Приходи из буџета 1.000.000  
    Укупно за функцију 320 1.000.000  
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 13.1   Фонд за солидарну стамбену изградњу   
  610  Стамбени развој   
   511 Зграде и грађевински објекти 100.000  
    Извори финансирања за функцију 610   
   01 Приходи из буџета 100.000  
    Укупно за функцију 610 100.000  
 13.2   Буџетски  фонд за заштиту животне средине   
  560  Заштита животне средине   
   424 Специјализоване услуге 9.100.000  
    Извори финансирања за функцију 560   
   01 Приходи из буџета 9.100.000  
    Укупно за функцију 560 9.100.000  
    Укупно за раздео XIII: 10.200.000  
    Укупно за раздео  I-XIII 1.861.977.140  

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
Члан 6. 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Ужица. 
 Наредбодавац за извршавање буџета је Градоначелник града Ужица. 
 

Члан 7. 
 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер(руководилац),односно лице које је 
одговорно за управљање средствима,преузимање обавеза,издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа,као и за 
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 
 

Члан 8. 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком,поред функционера односно руководиоца 
директних и индиректних корисника буџетских средстава,одговорни су начелници градских управа. 
 

Члан 9. 
 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише 
Градоначелника (Градско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног,односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градоначелник (Градско веће) усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 
 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 
 

Члан 10. 
 Директни крисник средстава буџета Града образује финансијску службу која припрема и извршава буџет и задатке који се 
односе на управљање имовином коју користе локалне власти, за коју су директни корисници одговорни, у складу са одредбама члана 
12. Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије 54/09). 
 

Члан 11. 
 Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси Градоначелник града.  
 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за 
финансије доноси Градоначелник града.   

Члан 12. 
 Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника средстава буџета,као и других корисника јавних 
средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 13. 
 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2010.години по посебном акту(решење)који доноси Градоначелник града,на 
предлог надлежног органа за финансије, стручних комисија и градског већа, у оквиру следећих раздела: 
 Раздео...2 позиција  18 Медијске услуге радија и телевизије 
 Раздео...4 позиција  79 Противградна заштита 
 Раздео...4 позиција  80 Субвенције у пољопривреду 
 Раздео...8 позиције  234-238 Програми у култури 
 Раздео...9 позиције  261-266 Средства за спорт 
 Раздео...11позиције  276,277,281,282,283 хуманитарне и друштвене организације. 
 

Члан 14. 
 Приходи од накнада за коришћење и уређење градског грађевинског земљишта, накнада за коришћење и одржавање локалних 
путева и комунална такса за моторна возила преносе се Дирекцији за изградњу града до висине остварених прихода. 
 

Члан 15. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у 
свом годишњем финансијском плану на који сагласност даје градоначелник Града. 
 Корисник  буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета  и из других прихода,обавезан је да 
измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 
 Обавезе преузете у 2009.години у складу са одобреним апропријацијама у 2009.години, а неизвршене у току  
2009.године,преносе се у 2010.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом 
одлуком. 

Члан 16. . 
 Преузете обавезе и све финанијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора,осим ако је законом,односно актом Владе предвиђен другачији метод. 
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Члан 17. 
 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта,уколико 
законом није друкчије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском 
систему, не могу се извршавати на терет буџета. 
 

Члан 18. 
 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова,морају да поступе у складу са прописима који  уређују јавне набавке. 
 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је  процењена вредност од 290.000 до 
2.900.000 динара. 
 

Члан 19. 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.Ако се у току 
године примања смање,издаци буџета извршаваће се по приоритетима,и то:обавезе утврђене законским прописима на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 5. ове одлуке,могу 
користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена,а за намене утврђене овом одлуком. 
 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе,утврђене у члану 5. ове одлуке,апропријације утврђене из 
тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 20. 
 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета,преносе се на основу њиховог захтева и у складу 
са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
 Уз захтев,корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање(копије). 
 

Члан 21. 
 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2010.години само у складу са чланом 10. Закона о 
буџетском систему,при чему су,у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти,одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

Члан 22. 
 Градско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава,укључујући и одређене 
критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину Града. 
 Корисник буџетских средстава не може,без претходне сагласности Градоначелника, засновати радни однос са новим лицима 
до краја 2010.године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу 
са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. 
 

Члан 23. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из 
буџета,обрачунаваће амортизацију средстава за рад у  2010.години, сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава 
остварених по основу донација. 

Члан 24. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава,не плаћају закуп у 2010.години. 
 

Члан 25. 
 На захтев органа надлежног за извршење буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и доставе 
податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући 
и сопствене приходе. 
 Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење обавеза по правоснажним судским одлукама и 
судским поравнањима, неће се извршавати на терет буџета. 
 Корисник буџетских средстава дужан је да органу надлежном за извршење буџета достави сваку промену о броју запослених 
а да надлежни орган о томе обавести Скупштину града.  

Члан 26. 
 Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више 
уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено. 

Члан 27. 
 Овлашћује се градоначелник Града да може да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са прописаним 
класификацијама(економском и функционалном).  

Члан 28. 
 За финансирање дефицита текуће ликвидности,који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, Градоначелник може се задужити у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу(«Службени гласник РС»,број 
61/2005). 

Члан 29. 
 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.јануара 2010.године,средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2009.години,која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2009.годину. 
 

Члан 30. 
 Изузетно, у случају да се буџету града Ужица из другог буџета(Републике, Покрајине, друге општине)определе актом 
наменска трансферна средства,укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,као и у 
случају уговарања донације,чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке ,орган управе надлежан за 
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу у складу са чланом 5.Закона о 
буџетском систему. 
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Члан 31. 
 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о 
буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на финансијски план на начин прописан законом,односно актом Скупштине града и уколико тај план нису доставили 
Управи за трезор. 

Члан 32. 
 Ову Одлуку објавити у службеном гласилу Града и доставити Министарству финансија. 
 

Члан 33. 
 Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица", а примењиваће се од 
01.01.2010. године.  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 400-109/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
119. На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број  129/07) и члана 41.  тачка 18. 

Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица на седници одржаној 23.12.2009. године, 
доноси  

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, 

ЗАНАТСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 
У члану 10. Одлуке о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица («Сл. 

лист општине Ужице», број 3/02) додају се нови ставоти који гласе:  
«Угоститељски објекти за исхрану и пиће, објекти за организовање игара на срећу, трговинске, занатске и друге радње и 

пословни простор у Тржном центру «Аутобуска станица», могу почети са радом најраније у 04 сати и завршити са радом 
најкасније до 23 сата сваког дана. 

Чекаоница на Аутобуској станици отворена је непрекидно 24 сата».  
 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 130-9/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

120. На основу члана 18. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/05) и члана 41. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица на седници одржаној 23.12.2009. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ 
 
1. ЗОРАН ВИДОВ ЦВЕТИЋ,  дипл.сликар, професор ликовне културе, именује се за директора Градске галерије Ужице.  
2. Мандат директора траје  (4) четири године. 
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-94/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
121. На основу члана 52. и 56. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица на седници 

одржаној 23.12.2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 
I Драгана Марковић  и Зоран Филиповић, разрешавају се дужности чланова Комисије за пољопривреду, због престанка 

мандата. 
II Ана Ђокић и Иван Милутиновић,  именују  се за чланове Комисије за пољопривреду. 
III Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-94/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
122. На основу члана 5. Одлуке о начину коришћењу станова и средстава на којима је општина Ужице носилац права 

располагања («Сл. лист општине Ужице», број 13/05), и члана 41. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), 
Скупштина града Ужица на седници одржаној 23.12.2009. године, доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА  

СТАМБЕНА ПИТАЊА  
 
I Зоран Станић, разрешава се дужности члана Комисије за стамбена питања, због престанка мандата. 
II Првослав Бабић, именује се за члана Комисије за стамбена питања.  
III Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-94/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
123. На основу члана 49. и 56. Статута града Ужица («Сл. града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица на седници 

одржаној 23.12.2009. године, доноси 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 
I Јелена Читаковић, разрешава се дужности члана Комисије за буџет и финансије.  
II Велимир Кнежевић, именује се за члана Комисије за буџет и финансије  
III Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-94/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
124. На основу члана 48. и 56. Статута града Ужица («Сл. града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној 23.12.2009. године, доноси 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
 
I Гордана Радовановић, разрешава се дужности члана Комисије за прописе, због престанка мандата.  
II Зоран Милић, именује се за члана Комисије за прописе.  
III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-94/09, 23.12.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
125. На основу члана 55. и 56. Статута града Ужица («Сл. града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној 23.12.2009. године, доноси 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 
I Весна Кулашевић, разрешава се дужности члана Комисије за равноправност полова, због престанка мандата.  
II Марија Марковић, именује се за члана Комисије за равноправност полова.  
III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
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