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135. На основу члана 15. тачка 10. и члана 41. тачка 5. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), 
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.12.2010. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

1. Усваја се План капиталних инвестиција града Ужица за период 2010. - 2015. година. 
2. Овлашћује се Градско веће да може вршити допуне Плана на основу предлога Комисије за израду Плана капиталних 

инвестиција и о томе известити Скупштину. 
3. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 30-18/10, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

136. На основу члана 15. тачка 10. и члана 41. тачка 5. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), 
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.12.2010. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

1. Усваја се Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2011. годину. 
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 06-94/10, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

137. На основу члана 11. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник РС”, број 62/06) и члана 41. 
став 3. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица» број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
29.12.2010.године,  доноси 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1 

 Члан 6. став 4. Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Ужица“ број 6/09) - брише се. 
 

Члан 2. 
 У члану 9. после речи: „Градске управе“, додају се речи: „за послове финансија, рачуноводства и привреду“.  
 

Члан 3. 
 У члану 10. после речи :“вршићe се“, додају се речи: „Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију и 
Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду“. 
 

Члан 4. 
 У члану 14. на крају члана додају се речи: „а примењиваће се од 01.01.2011.године“. 
 
ТАКСЕНА ТАРИФА 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 1  
 
тачка 9. уместо:7,00 динара, треба да гласи: „10,00 динара“ 
 
НАПОМЕНА: 

1. Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако фактичко заузимање и коришћење јавних површина, без обзира да ли је 
корисник простора, односно обвезник таксе прибавио за то потребно одобрење.  

 2. Таксу по овом тарифном броју утврђује, контролише и наплаћује Градска управа за послове финансија, рачуноводства и 
привреду, Одељење за локалну пореску администрацију, а на основу решења Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-
правне послове.  
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3. Такса за коришћење тротоара и јавног простора од стране угоститељских предузећа и самосталних радњи плаћа се 
месечно, до 15-ог у месецу за текући месец, а за остале обвезнике по овом тарифном броју- по пријему решења. 

4. За постављање киоска Удружења инвалидних лица регистрованих за одређене делатности у којима делатност обављају 
инвалидна лица, плаћа се такса умањена за 50% од прописане. 

 5. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета града Ужица, организатори 
манифестација  када је покровитељ град Ужице и јавна предузећа и установе  чији је оснивач град Ужице на јавним површинама које 
су им поверене на управљање, коришћење и одржавање. 

 6. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. 

 Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности продаје и нека 
друга роба, онда се такса плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја. 

 7. Комуналну таксу из овог тарифног броја за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним 
објектима за време одржавања вашара, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване 
непрофитне организације, плаћају у висини 20% од прописаног износа у тачки 1. овог тарифног броја.  

8. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741531843-77 . 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 
 
НАПОМЕНА 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће односно самостални угоститељ, у чијем се угоститељском 
објекту приређује музички програм, сразмерно броју дана у којима је приређен музички програм у току месеца.  

2. Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање музичког програма Градској управи за послове финансија, 
рачуноводства и привреду која врши утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју. 

3.   Пријава се подноси до 5-ог и месецу за текући месец и садржи: назив фирме и седиште таксеног обвезника, име и презиме 
одговорног лица, односно власника угоститељског објекта и број дана у месецу у којима се приређује музички програм. 

4.. Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни рачун 
јавних прихода број 840-714421843-39. 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 6. 
 
У ставу 1. уместо речи „на годишњем нивоу“треба да стоји: „сразмерно времену проведеном у обављању делатности“. 
 
После тачке 1. додаје се став који гласи: 
„За делатност у области поштанских услуга обавеза се утврђује у износу од 70%  од наведених износа, и то за 2011.годину.“ 
После тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 
„Обвезници који обављају пекарску делатност плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем, умањену за 50%.  
Тачка 4. напомене постаје тачка 5. и испред речи „наплату“, додају се речи : „Утврђивање, контролу и“ 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 434-23/10, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

138. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 63. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 9/02, 87/02, 66/05 и 85/06), и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 
11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.12.2010. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
 

1.Утврђује се просечна тржишна цена непокретности по квадратном метру на територији града Ужица за 2011. годину, као 
један од основних елемената за утврђивање основице при обрачуну пореза на имовину физичких лица, и то: 

 
− станови и стамбене зграде............................................ 56.710,00 динара 
− пословни простор.......................................................... 207.180,00 динара 
− зграде за одмор.............................................................. 66.875,00 динара 
− гараже и други грађевински објекти............................ 32.100,00 динара 

 
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица", а примењиваће се од 

01.01.2011. године. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 436-5/10, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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139. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 29.12.2010. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНИХ ТЕЛА ЗА 
ПРИПРЕМУ ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 
I У Одлуци о образовању радних тела за припрему Плана за интегрисано управљање отпадом 01 број 352-29/06 од 25.05.2006. 

године, мења се тачка 3. тако што се: 
у Радну групу за припрему Плана именују се: Прентовић Драгољуб и Живковић Зоран, представници ЈКП "Биоктош", уместо 

Лијескић Милијана, због одласка у пензију. 
II Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 352-17/09, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

140. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08) и члана 5. Статута Сталне конференције 
градова и општина - Савеза градова и општина Србије, а у складу са чланом 89. Закона о локалној самоуправи, Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 29.12.2010. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДА УЖИЦА У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
ГРАДОВА И ОПШТИНА - САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ 

 
1. Скупштина града Ужица потврђује да је град Ужице члан Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и 

општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО). 
2. Скупштина града Ужица потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 

7. децембра 2010. године. 
3. Скупштина града Ужица потврђује да, у складу са Статутом СКГО, град Ужице преузима обавезу: 

− да активно доприноси остваривању циљева СКГО; 
− да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО; 
− да обезбеди да његови представници обављају функције у органу СКГО на коју је изабран град Ужице; 
− да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО; 
− и да обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 06-94/10, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

141. На основу члана 13. Одлуке о оснивању Туристичке организације ("Сл. лист општине Ужице", број 11/02) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.12.2010. године, донела 
је 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 
 
1. Иван Ћубић, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације, као представник оснивача. 
2. Милован Вилотијевић, дипл. инг. машинства, именује се за члана Надзорног одбора Туристичке организације, као 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА  ГРАДА  
I број 119-30/08, 29. децембар 2010.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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