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 96. На основу члана 52. ст.2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. 
гласник РС" број 53/10), члана 60, а у вези са чланом 6. 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 24.септембра 2010. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ 

ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе које су доспеле за 
плаћање до 31.децембра 2009.године (у даљем тексту: камата) по основу локалних јавних прихода, и то: 

- порез на имовину физичких лица.........уплатни рачун...........840-713121843-57 
- порез на имовину правних лица............уплатни рачун..........840-713122843-64 
- локална комунална такса на истицање фирме......уплатни рачун...840-716111843-35 
- накнада за коришћење грађевинског земљишта....уплатни рачун...840-741534843-98 

 
Члан 2. 

 Право на отпис камате на обавезе по основу изворних јавних прихода из члана 1. ове Одлуке (у даљем тексту: обавезе) 
остварује се на основу захтева обвезника, односно лица одговорног за испуњење пореске обавезе обвезника (у даљем тексту:  
подносилац захтева), по испуњењу услова прописаних чланом 3. поднете најкасније до 31.12.2010.године. 
 

Члан 3. 
 Захтев се подноси за сваку врсту обавезе из члана 1. ове Одлуке посебно, на обрасцу ЗОК (који је саставни део Одлуке) 
Градској управи за послове финансија, рачуноводства и привреду, Одељењу за локалну пореску администрацију. 
 Отпис камате у складу са овом Одлуком врши се подносиоцу захтева – резиденту Републике Србије, који је: 
1)  на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. Одлуке за које  подноси 
захтев за отпис камате, доспелих за плаћање до 31. децембра 2009. године и 
2)  на прописане уплатне рачуне локалних јавних прихода уплатио главни дуг и камату по основу обавеза из члана 1. Одлуке за које 
подноси захтев за отпис камате, доспелих за плаћање од 01.јануара 2010.године до дана подношења захтева.  
 Уз захтев се подноси доказ из кога произилази да су испуњени услови за отпис камате (доказ о уплати главног дуга по основу 
обавеза на прописаним уплатним рачунима локалних јавних прихода). 
 

Члан 4. 
 Подносиоцу захтева који је испунио услове прописане чланом 3. Одлуке, отписаће се камата по основу обавезе коју је 
уплатио, и то: 

- 100% камате, ако је уплату извршио најкасније до 31.децембра 2010. године. 
 

Члан 5. 
 Право на отпис камате утврђује се решењем Одељења за локалну пореску администрацију, у складу са Законом и овом 
Одлуком. 
 Ово Одељење води евиденцију о остваривању права у складу са Одлуком и стара се о њеном спровођењу . 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица" 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  436-12/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 97. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 24.09.2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 
 

1. Момчило Вучковић, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу, као 
представник ЈП "Стан". 
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2. Недељко Тодосијевић, именује се за члана Надзорног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу, као представник 
ЈП "Стан". 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица", 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  119-27/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 98. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.09.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ 
 

1. Мира Диковић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ "Ђура Јакшић", као представник родитеља. 
2. Слободан Јевђић, именује се за члана Школског одбора ОШ "Ђура Јакшић", као представник родитеља. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  610-12/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 99. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.09.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ "СТАРИ ГРАД" 
 

1. Станојка Миливојевић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ "Стари град", као представник родитеља. 
2. Драган Анђић, именује се за члана Школског одбора ОШ "Стари град", као представник родитеља. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  610-11/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 100. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.09.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ "СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ" У УЖИЦУ 
 

1. Славица Пејић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ "Слободан Секулић", као представник запослених. 
2. Љиљана Доганџић, именује се за члана Школског одбора ОШ "Слободан Секулић", као представник запослених. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  610-13/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 101. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.09.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ "ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II" У УЖИЦУ 
 

1. Биљана Ристић и Властимир Вељовић разрешавају се дужности чланова Школског одбора Прве основне школе Краља 
Петра II, као представници родитеља. 
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2. Вера Симић и Мирјана Лукић именују се за чланове Школског одбора Прве основне школе Краља Петра II, као 
представници родитеља. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  06-76/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 102. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.09.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У УЖИЦУ 
 

1. Др Момчило Арсенијевић и др Милош Божовић разрешавају се дужности члана Школског одбора Медицинске школе у 
Ужицу, као представници родитеља. 

2. Душан Спасојевић и Раде Радичић именују се за чланове Школског одбора Медицинске школе, као представници 
родитеља. 

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број  06-76/10, 24. септембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 103. На основу члана 14. Одлуке о месној самоуправи - пречишћен текст 01 број 110-2/06 од 28.02.2006. године и на основу 
Статута месне заједнице Центар, број 45/05 од 22.04.2005. године, Савет месне заједнице Центар, на седници одржаној дана 
22.06.2010. године, донео је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УПРАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ 
ВОДОВОДА "БЕЛА ЗЕМЉА-ВЕЛИКО ЗАБУЧЈЕ" 

 
Члан 1. 

Мења се члан 2. Одлуке о управљању, коришћењу и одржавању водовода "Бела Земља-Велико Забучје" и гласи: 
"Одбор има седам чланова. 
Чланове Одбора предлажу грађани по засеоцима, а именују их савети месних заједница. 
Савети месних заједница Центар и Бела Земља именују по два члана, а Савет месне заједнице Љубање именује три члана. 
Чланови Одбора бирају председника". 

 
Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласним таблама месних заједница Центар, Љубање и Бела 
Земља. 

 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ ЦЕНТАР 

Миљко Синђић, с.р. 
 
 

 104. На основу члана 1. Одлуке о управљању, коришћењу и одржавању водовода "Бела Земља-Велико Забучје" ("Службени 
лист општине Ужице", број 12/06), Савет месне заједнице Центар, на седници одржаној дана 22.06.2010. године, и Савет месне 
заједнице Бела Земља, на седници одржаној дана 31.05.2010. године, донели су 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О УПРАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ 
ВОДОВОДА "БЕЛА ЗЕМЉА-ВЕЛИКО ЗАБУЧЈЕ" 

 
Члан 1. 

Мења се члан 4. Правилника о управљању, коришћењу и одржавању водовода "Бела Земља-Велико Забучје" и гласи: 
"Критеријуми за избор чланова Одбора за одржавање водовода су: 

− да заједничко домаћинство има прикључак на водовод. Сваки пунолетни члан домаћинства може бити 
биран у Режијски одбор водовода, 
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− да поседује имовину на територији једне од месних заједница МЗ Центар или МЗ Љубање или МЗ Бела 
Земља, 

− да уредно измирује финансијске и све друге обавезе у вези функционисања водовода, 
− да члан Одбора може бити лице које је корисник само воде са водовода "Бела Земља-Велико Забучје". 

 
Члан 2. 

 Члан 19. се мења и гласи: 
"Уколико потрошач не плаћа воду шест месеци узастопно или не дозволи очитавање водомера овлашћеном представнику 

Одбора, Одбор ће му извршити искључење са водоводне мреже, а трошкове искључења и поновног укључења сноси потрошач воде. 
Ако потрошач не плати воду у року од 15 дана од дана искључења, Одбор ће донети одлуку о покретању поступка, коју ће, са 

документацијом, доставити Градском јавном правобраниоцу. 
Потрошач који није редовно измиривао своје обавезе, плаћа утрошену воду по цени која важи у месецу у ком измирује 

заостале обавезе." 
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана када га донесу савети две месне заједнице. 
 Правилник ће се објавити на огласним таблама месних заједница Центар, Љубање и Бела Земља. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ ЦЕНТАР 
Миљко Синђић, с.р. 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ БЕЛА ЗЕМЉА 
Биљана Стевановић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADR@AJ BROJ 20/10 
 

Red. 
broj 

 Strana 

96. Одлука о отпису камете на доспеле обавезе по основу изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе........................................... 173 
97. Решење о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу............................................... 173 
98. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Ђура Јакшић" Равни....................................................................... 174 
99. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Стари град"..................................................................................... 174 
100. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Слободан Секулић" у Ужицу......................................................... 174 
101. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора ОШ "Прве основне школе Краља Петра II" у Ужицу................................ 174 
102. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Медицинске школе у Ужицу....................................................................... 175 
103. Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању, коришћењу и одржавању водовода "Бела Земља-Велико Забучје"................................... 175 
104. Правилник о измени и допуни Правилника о управљању, коришћењу и одржавању водовода "Бела Земља-Велико Забучје".................... 175 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2010. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


