
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XLII      05. mart  2007. godine     Broj 3/07 
 
44. На основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа oпштине Ужице 

("Сл. гласник РС" број 104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 5.03.2007. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се висина боравишне таксе за територију општине Ужице. 
 

Члан 2. 
 За боравак у туристичким објектима за смештај на територији Општине Ужице боравишна такса се утврђује у износу од 60,00 
динара.  

Члан 3.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном листу општине Ужице". 
 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси «Службени лист општине Ужице» број 11/05. 

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 434-1/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 45.     Na  osnovu  ~lana  11. Zakona o finansirawu lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", broj 62/06), ~lana 3. Odluke 
o raspu{tawu Skup{tine op{tine U`ice i obrazovawu Privremenog organa op{tine U`ice ("Sl.glasnik RS", broj 104/06) 
i  ~lana  26. stav 1. ta~ka 15. Statuta  op{tine  U`ice - pre~i{}en tekst ("Sl.list op{tine  U`ice", broj 14-1/04), 
Privremeni organ  op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   05.marta 2007. godine,  donosi 

 
ODLUKU 

 O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 
  

^lan  1. 
 Ovom  Odlukom  uvode se lokalne komunalne takse (u daqem tekstu: komunalne takse) koje pla}aju pravna i fizi~ka 
lica za kori{}ewe prava, predmeta i usluga na teritoriji op{tine U`ice  i utvr|uje visina, olak{ice, rokovi i na~in 
pla}awa. 
 Visina komunalne takse utvr|uje se taksenom tarifom koja je sastavni deo ove Odluke. 
 

^lan 2.  
 Komunalne takse uvode se za: 
 1. Kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnih prostorija, u poslovne svrhe, osim radi 
prodaje {tampe, kwiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetni~kih zanata i doma}e radinosti.  
 2. Dr`awe sredstava za igru (zabavne igre). 
 3. Prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima. 
 4. Kori{}ewe reklamnih panoa. 
 5. Kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove, postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa. 
 6.  Isticawe firme na poslovnom prostoru. 
 7. Kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovnih prostorija.  

8.Dr`awe motornih, drumskih i prikqu~nih vozila osim poqoprivrednih vozila i ma{ina. 
9. Dr`awe ku}nih i egzoti~nih `ivotiwa. 

            10. Zauze}e javne povr{ine gra|evinskim materijalom.  
 

^lan 3. 
 Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za ~ije je kori{}ewe propisano pla}awe 
komunalne takse. 

^lan  4. 
 Obaveza iz ~lana 1. ove odluke nastaje danom po~etka kori{}ewa prava, predmeta ili usluga za ~ije je kori{}ewe 
propisano pla}awe komunalne takse. 

^lan  5. 
Takse se ne pla}aju za kori{}ewe prava, predmeta i usluga od strane dr`avnih organa i organizacija i organa i 

organizacija lokalne samouprave. 
^lan 6. 

Obveznici komunalne takse koja se napla}uje u godi{wem iznosu du`ni su da podnesu prijavu za utvr|ivawe obaveze 
po osnovu komunalne takse nadle`nom organu najkasnije do 15. marta u godini za koju se vr{i utvr|ivawe komunalne takse, 
odnosno u roku od 15 dana od dana kori{}ewa prava, predmeta i usluga za koje je uvedena komunalna taksa.  
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Obveznik komunalne takse du`an je da svaku nastalu promenu prijavi nadle`nom organu u roku od 15 dana od dana 
nastanka promene.  

^lan 7. 
Nov~anom kaznom u iznosu od 250,00 do 25.000 dinara kazni}e se takseni obveznik fizi~ko lice koji u propisanom 

roku ne prijavi postojawe osnova za pla}awe takse i ne plati taksu. 
Pravno lice - takseni obveznik kazni}e se za prekr{aj nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00  do 500.000,00 dinara 

ako ne prijavi postojawe osnova za pla}awe takse i ne plati taksu ili ne naplati taksu predvi|enu taksenom tarifom ili 
ako u propisanom roku napla}enu taksu ne uplati na ra~un buxeta op{tine. 

Za prekr{aj iz stava 2. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 250,00 do 
25.000,00 dinara. 

Nov~anom kaznom u visini od 2.500,00 do 250.000,00 dinara kazni}e se takseni obveznik - preduzetnih ako u 
propisanom roku ne prijavi postojawe osnova za pla}awe takse i ne plati taksu.  

 
^lan 8. 

Sastavi deo ove odluke je Taksena tarifa utvr|ena za pojedina prava, predmete i uslue.  
U pogledu na~ina utvr|ivawa komunalne takse, obra~unavawa, zastarelosti, naplate, rokova za pla}awe, obra~una 

kamate i ostalog primewuju se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezu na dohodak 
gra|ana i Zakona o porezu na dobit korporacija. 

U svemu ostalog {to nije posebno regulisano ovom odlukom primewuju se Odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.  
 

^lan 9. 
Naplate komunalne takse vr{i}e se preko Op{tinske uprave U`ice. 
 

^lan 10. 
 Nadzor nad sprovo|ewem ove odluke vr{i}e komunalna inspekcija Op{tinske uprave. 

 
^lan  11. 

 Podru~ja, odnosno zone grada utvr|ene su Odlukom o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine i naknade 
za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ("Sl.list Op{tine U`ice", br 6/03). 

 
^lan 12. 

Taksa iz taksene tarife - tarifni broj 6, stav 1. ta~ka  4, 5, 6 i 7. ove Odluke ne}e se pla}ati u 2007. godini. 

 
^lan 13. 

Danom stupawa na snagu ove odluke prestaje da va`i Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list Op{tine 
U`ice", br. 3/05). 

^lan 14. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine U`ice". 

Taksena tarifa 

Tarifni broj 1 

Za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama i ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje 
{tampe, kwiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetni~kih zanata i doma}e radinosti, od svakog celog ili 
zapo~etog kvadratnog metra kori{}enog prostora pla}a se taksa u dnevnom iznosu: 

1. Za kioske i druge privremene monta`ne objekte u dnevnom iznosu pla}a se, i to: 
  

- na podru~ju I a zone 3,00 dinara 

- na podru~ju I  zone 2,25 dinara 

- na podru~ju II  zone 2,00 dinara 

- na podru~ju III zone 1,70 dinara 

  
 2. Za pokretne tezge, stolove i sl, na kojima se vr{i prodaja robe, pla}a se dnevno, i to: 
  

- na podru~ju I a zone 27,00 dinara 

- na podru~ju I  zone 22,00 dinara 

- na podru~ju II  zone 18,00 dinara 

- na podru~ju III zone 13,40 dinara 

   
3. Za ure|aje i konzervatore za sladoled, kremove, kokice i osve`avaju}a bezalkoholna pi}a pla}a se po aparatu 

dnevno, i to: 

- na podru~ju I a zone 62,00 dinara 

- na podru~ju I  zone 51,00 dinara 

- na podru~ju II  zone 45,00 dinara 

- na podru~ju III zone 36,00 dinara 
 
 4. Za kori{}ewe trotoara i javnog prostora od strane ugostiteqskih preduze}a, samostalnih radwi i dr, pla}a se 
za metar kvadratni dnevno, i to: 
- na podru~ju I a zone 11,00 dinara 

- na podru~ju I  zone   5,00 dinara 

- na podru~ju II  zone   3,00 dinara 

- na podru~ju III zone   2,30 dinara 
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 5. Za kori{}ewe javnih povr{ina u komercijalne i druge svrhe taksa se pla}a 80,00 dinara po m2 za prvi dan 
kori{}ewa, a za svaki naredni dan 50,00 dinara po m2. 

 6. Za kori{}ewe javne povr{ine za iznajmqivawe de~jih automobila, motora, vozi}a i sl. taksa se pla}a po vozilu 
dnevno i to: 

                  - de~ji automobili i motori  10,00 dinara 
       - de~ji vozi}i i sl.   30,00 dinara 
 
 7. Za kori{}ewe javne povr{ine za prodaju cve}a taksa se pla}a dnevno po m2 u iznosu od 2,00 dinara.  

 8. Za delatnost koja se povremeno obavqa van sedi{ta radwe, na va{arima, proslavama i sl. pla}a se taksa u iznosu 
od 110,00 dinara dnevno po m2 (stara cena 110,00 dinara dnevno po m2). 

 9. Za prire|ivawe izlo`bi za zabavne parkove, cirkuse i druge objekte zabavnih radwi pla}a se dnevno po m2 3,00 
dinara. 

 10. Za kori{}ewe glavne ulice na potezu od RK "Progres" do raskrsnice D. Tucovi}a, N. Pa{i}a, taksa se uve}ava 
100% od takse koja se pla}a za I a zonu. 

 11. Za kori{}ewe trga taksa se uve}ava 230 % od takse koja se pla}a za  I a zonu. 

 12. Za ostala naseqena mesta takse iz ta~ke 1, 2, 3 i 4. taksa iznosi 50% od takse koja se pla}a za III zonu. 

  NAPOMENA: 
 1. Taksa po ovom tarifnom broju obra~unava se i pla}a prilikom dobijawa re{ewa Odeqewa za urbanizam, 
gra|evinarstvo i komunalno-stambene poslove Op{tinske uprave U`ice i utvr|uje srazmerno vremenu na koje je izdato 
odobrewe za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama. Ako se re{ewe izdaje na period od godinu dana, taksa se pla}a 
kvartalno i to do 15-tog u mesecu u kome zapo~iwe kvartal. 
 2. Taksa iz ovog tarifnog broja pla}a se za svako fakti~ko zauzimawe i kori{}ewe javnih povr{ina, bez obzira da 
li je korisnik prostora odnosno obveznik pla}awa takse pribavio za to potrebno odobrewe. 
 3. Za postavqawe kioska Udru`ewa invalidnih lica registrovanih za odre|ene delatnosti u kojima delatnost 
obavqaju invalidna lica, pla}a se taksa umawena za 50% od propisane. 
 4. Taksu po ovom tarifnom broju ne pla}aju direktni i indirektni korisnici buxeta Op{tine U`ice, 
organizatori manifestacija  kada je pokroviteq Skup{tina op{tine U`ice i javna preduze}a ~iji je osniva~ SO U`ice na 
javnim povr{inama koje su im poverene na upravqawe, kori{}ewe i odr`avawe. 
 5. Odeqewe za poslove privrede, finansija i ra~unovodstva du`no je da vodi evidenciju obveznika te takse sa 
podacima o zadu`ewu i naplati. 
 6. Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama radi prodaje 
{tampe, kwiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetni~kih zanata i doma}e radinosti. 
      Ako se pored {tampe, kwiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetni~kih zanata i doma}e radinosti 
prodaje i neka druga roba, onda se taksa pla}a u celokupnom propisanom iznosu iz ovog tarifnog broja. 
 7. Komunalnu taksu iz ovog tarifnog broja za povremeno kori{}ewe prostora na javnim povr{inama na pokretnim 
objektima za vreme odr`avawa, va{ara, izlo`bi i drugih tradicionalnih manifestacija, humanitarne, verske i druge 
registrovane neprofitne organizacije, pla}aju u visini 20% od propisanog iznosa u ta~ki 1. ovog tarifnog broja.  

Tarifni broj 2 
 
 Za dr`awe aparata za zabavne igre (zabavne igre na ra~unarima, simulatorima, video automatima, fliperima, 
bilijar, pikado i sl.) pla}a se taksa po aparatu u iznosu po 15,00 dinara dnevno. 
  
 NAPOMENA: 
 1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a korisnik prostora u kome se dr`i (prire|uje) zabavna igra.  
 2. Takseni obveznik je du`an da prijavi dr`awe sredstava - aparata za zabavnu igru Op{tinskoj upravi U`ice 
Odeqewu za poslove privrede, finansija i ra~unovodstva, koja vr{i naplatu takse po ovom tarifnom broju. 
                 Prijava sadr`i ime i prezime korisnika prostora, adresu, vrstu, marku, tip i serijski broj aparata i vreme dr`awa 
aparata. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana stupawa na snagu ove odluke, odnosno dana po~etka kori{}ewa parata.  
 Uz prijavu se prila`e i dokaz o izvr{enoj uplati takse za period na koji se odnosi prijava. 

 Tarifni broj 3 

Za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima anga`ovawem muzi~ara i drugih lica, taksa se 
pla}a u dnevnom iznosu od 400,00 dinara. 

 
NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a ugostiteqsko preduze}e odnosno samostalni ugostiteq, u ~ijem se 

ugostiteqskom objektu prire|uje muzi~ki program, srazmerno broju dana u kojima je prire|en muzi~ki program u toku 
meseca.  

2. Takseni obveznik je du`an da prijavi prire|ivawe muzi~kog programa Op{tinskoj upravi U`ice koja vr{i 
naplau takse po ovom tarifnom broju. 

     Prijava sadr`i: naziv firme i sedi{te taksenog obveznika, ime i prezime odgovornog lica, odnosno vlasnika 
ugostiteqskog objekta i broj dana u mesecu u kojima se prire|uje muzi~ki program. 

3. Kontrolu prijavqivawa taksene obaveze vr{i Op{tinska uprava U`ice Odeqewe za poslove privrede, 
finansija i ra~unovodstva.  

Tarifni broj 4 

Za kori{}ewe reklamnih panoa (bilbordi i druge reklamne oznake). Taksa se pla}a po svakom zapo~etom m2 
reklamne povr{ine u dnevnom iznosu od 5,00 dinara.  

NAPOMENA:  
1. Taksu po ovom tarifnom broju napla}uje JP "Direkcija za izgradwu" U`ice srazmerno vremenu na koje je izdato 

odobrewe za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama, koje je du`no da sredstva napla}ena od takse upla}uje u korist 
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buxeta Op{tine U`ice, a dokaz o uplati dostavi Odeqewu za urbanizam, gra|evinarstvo i komunalno-stambene poslove 
Op{tinske uprave U`ice u roku od tri dana od dana uplate.  

2. Taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za oglase i reklame u humanitarne svrhe i u oblasti sporta i rekreacije. 
Taksa po ovom tarifnom broju pla}a se za svaki istaknuti reklamni pano. 

Tarifni broj 5 

Za kori{}ewe slobodne povr{ine za kampove, postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa 
pla}a se za svaki kvadratni metar zauzete povr{ine dnevno u iznosu od 11,00 dinara. 

 
NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a lice koje koristi prostor za kampovawe, odnosno postavqawe {atora. 

Naplatu takse vr{i Op{tinska uprava U`ice, Odeqewe za poslove privrede, finansija i ra~unovodstva. 
2. Pla}awe takse iz ovog tarifnog broja osloba|aju se ~lanovi Udru`ewa qubiteqa reke \etiwe "Rajski otoci". 

Tarifni broj 6 

Za isticawe firme na poslovnom prostoru taksa se utvr|uje u godi{wem iznosu po zonama i to: 

1. Za delatnost bankarstva, osigurawa imovine i lica, trgovinu naftom i derivatima nafte, duvanske industrije, 
po{tanskih, mobilnih i telefonskih usluga i elektro privrede: 

- u prvoj A zoni.................................................................. 260.000,00 dinara 
- u prvoj zoni...................................................................... 200.000,00 dinara 
- u drugoj  zoni................................................................... 150.000,00 dinara 
- u tre}oj  zoni................................................................... 100.000,00 dinara 
- u ~etvrtoj zoni................................................................ 80.000,00 dinara 
- u petoj zoni...................................................................... 40.000,00 dinara 
- u {estoj zoni................................................................... 35.000,00 dinara 

2. Za delatnost prire|ivawa igara na sre}u: 
- u prvoj A zoni.................................................................. 100.000,00 dinara  
- u prvoj zoni......................................................................   80.000,00 dinara 
- u drugoj  zoni...................................................................  50.000,00 dinara 
- u tre}oj  zoni................................................................... 40.000,00 dinara 
- u ~etvrtoj zoni................................................................ 35.000,00 dinara 
- u petoj zoni...................................................................... 30.000,00 dinara 
- u {estoj zoni................................................................... 25.000,00 dinara 

 

3. Pravna lica, koja su prema ~l.7. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji  ("Sl.glasnik RS", broj 46/2006) razvrstana u 
velika pravna lica i obavqaju delatnost koja nije obuhva}ena ta~kom 1. ovog tarifnog broja, taksa se utvr|uje u u godi{wem 
iznosu od 100.000,00 dinara. 

4. Pravna lica, koja su prema ~l.7. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji  ("Sl.glasnik RS", broj 46/2006) razvrstana u 
sredwa i mala pravna lica, kao i zadruge i obavqaju delatnost koja nije obuhva}ena ta~kom 1. ovog tarifnog broja,  pla}aju 
taksu u godi{wem iznosu i to: 

- u prvoj A zoni.................................................................. 6.000,00 dinara 
- u prvoj zoni...................................................................... 5.500,00 dinara 
- u drugoj  zoni................................................................... 5.000,00 dinara 
- u tre}oj  zoni................................................................... 4.500,00 dinara 
- u ~etvrtoj zoni................................................................ 4.000,00 dinara 
- u petoj zoni...................................................................... 3.500,00 dinara 
- u {estoj zoni................................................................... 3.000,00 dinara 

5. Radwe i drugi oblici organizovawa koji nemaju svojstvo pravnog lica  po Zakonu o privrednim dru{tvima 
pla}aju taksu u godi{wem iznosu i to: 

- u prvoj A zoni.................................................................. 4.000,00 dinara 
- u prvoj zoni...................................................................... 3.500,00 dinara 
- u drugoj  zoni................................................................... 3.000,00 dinara 
- u tre}oj  zoni................................................................... 2.500,00 dinara 
- u ~etvrtoj zoni................................................................ 2.000,00 dinara 
- u petoj zoni...................................................................... 1.500,00 dinara 
- u {estoj zoni................................................................... 1.000,00 dinara 

6. Taksisti pla}aju taksu u godi{wem iznosu od 1.500,00 dinara. 

7. Advokati i lica koja obavqaju drugu profesionalnu delatnost (prevodioci, sudski tuma~i, sudski ve{taci i dr.) 
pla}aju taksu u godi{wem iznosu i to: 

- u prvoj A zoni.................................................................. 1.600,00 dinara 
- u prvoj zoni...................................................................... 1.300,00 dinara 
- u drugoj  zoni................................................................... 1.000,00 dinara 
- u tre}oj  zoni................................................................... 700,00 dinara 

Pla}awe takse iz ovog tarifnog broja osloba|aju se zanatske radwe starih zanata i doma}e radinosti u smislu 
~lana 3. i 4. Pravilnika o odre|ivawu poslova koji se smatraju umetni~kim i starim zanatima odnosno poslovima doma}e 
radinosti ("Sl.glasnik RS", broj 9/96). 

Sva preduze}a ~ija je osnovna delatnost proizvodwa, pla}aju taksu utvr|enu ovim tarifnim brojem umawenu za 
20%.  

NAPOMENA: 
1. Taksa po ovom tarifnom broju pla}a se za sedi{te, predstavni{tvo i svaku poslovnu jedinicu, odnosno za svaku 

istaknutu firmu. 
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    Izuzetno, za vi{e od dve poslovne jedinice istog pravnog lica na teritoriji op{tine U`ice, taksa na svaku 
slede}u istaknutu firmu se umawuje za 30%.  

2. Naplatu takse po ovom tarifnom broju vr{i Op{tinska uprava U`ice, Odeqewe za poslove privrede, finansija 
i ra~unovodstva.  

Tarifni broj 7 

Za kori{}ewe vitrine za izlagawe robe van poslovne prostorije na javnoj povr{ini u skladu sa Programom 
postavqawa privremenih objekata pla}a se taksa od svakog celog ili zapo~etog kvadratnog metra izlo`bene povr{ine u 
godi{wem iznosu od 3.500,00 dinara. 

 
NAPOMENA: 
1. Izlo`benom povr{inom vitrine smatra se svaka povr{ina vitrine koja je okrenuta prema ulici ili prolazu. 
2. Taksu iz ovog tarifnog broja napla}uje Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i komunalno-stambene poslove 

Op{tinske uprave U`ice prilikom izdavawa odobrewa za postavqawe vitrine. 
3. Ako se re{ewe izdaje za period od godinu dana taksa se pla}a kvartalna i to do 15-tog u mesecu u kome zapo~iwe 

kvartal. 

Tarifni broj 8 

Za dr`awe motornih, drumskih i prikqu~nih vozila osim poqoprivrednih vozila i ma{ina pla}a se taksa u 
godi{wem iznosu, i to: 
 
1. Za teretna vozila  
- nosivosti do 5 tona 745,00 dinara 
- nosivosti od 5 - 10 tona 1.490,00 dinara 
- nosivosti preko 10 tona 1.987,00 dinara 
2. Za autobuse 2.318,00 dinara 
3. Za prikqu~na vozila    994,00 dinara 
4. Za putni~ke automobile i kombi vozila,    prema radnoj zapremini 
motora: 

 

- do 1150 kubika 298,00 dinara 
- od 1150 - 1350 kubika 497,00 dinara 
- od 1350 - 1800 kubika 732,00 dinara 
- od 1800 - 3150 kubika 1.463,00 dinara 
- preko 3150 kubika 2.253,00 dinara 

    

5. Za motocikle, prema radnoj zapremini motora: 

 
- do 250 kubika 230,00 dinara 
- od 250 - 500 kubika 304,00 dinara 
- preko 500 kubika 366,00 dinara 
- mopedi 99,00 dinara 
6. Vu~na motorna vozila 1.988,00 dinara 
7. Za specijalna vozila 994,00 dinara 

  
NAPOMENA: 

 1. Pla}awa takse iz ovog tarifnog broja osloba|aju se vatrogasna vozila, vozila MUP-a, sanitetska vozila, vozila 
za izno{ewe sme}a i prawe ulica.  
 2.Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za putni~ka i druga  prevozna sredstva invalidnih i 
hendikepiranih lica sa 80 i vi{e procenata invalidnosti, ako im vozilo slu`i za li~nu upotrebu. 
 3. Taksa iz ovog tarifnog broja u iznosu od 50% pla}a se za vozila dobrovoqnih davalaca krvi i putni~ka taksi 
vozila. 
 4. Taksa iz ovog tarifnog broja pla}a se prilikom registracije vozila. 

Tarifni broj 9 

Za dr`awe ku}nih i egzoti~nih `ivotiwa u gradskom podru~ju pla}a se komunalna taksa pojedina~no u godi{wem 
iznosu od 100,00 dinara. 

 
NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a vlasnik ili dr`alac `ivotiwe. 
2.Taksu napla}uje prilikom vakcinacije `ivotiwa protiv besnila odgovaraju}a veterinarska ustanova. 
3. Taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za pse koje koriste slepa lica kao vodi~e. 

Tarifni broj 10 
 1. Za zauze}e javne povr{ine gra|evinskim materijalom i za izvo|ewe gra|evinskih radova, utvr|uje se komunalna 
taksa dnevno i to: 
 - pri izgradwi objekata dnevno po m2 zauzete povr{ine.................................................................................................2,50 din. 
 2. Pri izvo|ewu radova na objektima koji iziskuju raskopavawe kolovoza i trotoara 
dnevno po m2 pla}a se ..............................................................................................................................................................................4,00 din. 
 3. Pri zauzimawu  javnih povr{ina koje zahtevaju zabranu kretawa vozila i pe{aka i parkirawa vozila dnevno po 
m2 pla}a se................................................................................................................................................................................................40,00 din. 
 4. Taksa iz ta~ke 1.,2. i 3. pala}a se srazmerno vremenu kori{}ewa. 
 5. Taksa iz ta~ke 2. i 3. ovog tarifnog broja pove}ava se za 50% ukoliko se dozvoqeni rok za raskopavawe, odnosno 
zauzimawe javnih povr{ina produ`ava za 15 dana, a ukoliko se rok produ`i vi{e od 15 dana taksa se pove}ava za 100%. 
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 6. Taksu iz ta~ke 1. ovog tarifnog broja pla}a investitor objekta od dana po~etka gradewe do dana podno{ewa 
pismenog zahteva za tehni~ki prijem objekta, odnosno do zavr{etka gradwe. 
 7. Taksu iz ta~ke 2. i 3. pla}a investitor, odnosno izvo|a~ radova uz zahtev za odobrewe za raskopavawe odnosno 
zauze}e. 
 8. Taksa iz ta~ke 2. i 3. ovog tarifnog broja ne pla}a se ako se raskopavawe, odnosno zauze}e javne povr{ine vr{i 
zbog rekonstrukcije kolovoza, trotoara  ili druge javne  saobra}ajne povr{ine. 
 9. Taksu iz ta~ke 2. i 3. ovog tarifnog  broja u iznosu od 50 % od predvi|ene tarife pla}a izvo|a~ radova ako se 
raskopavawe, odnosno zauzimawe javne saobra}ajne povr{ine vr{i zbog izgradwe komunalne primarne infrastrukture. 
 10. Taksu iz ta~aka od 1. do 3. ovog tarifnog broja napla}uje Odeqewe za urbanizam, gra|evinarstvo i komunalno 
stambene poslove Op{tinske  uprave U`ice prilikom izdavawa odobrewa za raskopavawe odonso zauze}e javne povr{ine. 

 
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 434-2/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

 

46.  Нa основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06), члана 113.став 4. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02, 33/04 и 62/06), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Службени гласник РС» број 104/06) и члана 26. Статута општине Ужице 
(«Службени лист општине Ужице» број 2/06- пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице на седници одржаној  05.03.2007. 
године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
I ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе). 

 
Члан 2. 

Такса се плаћа за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње из изворне надлежности Општинске 
управе Ужице. 

Списи и радње за које се плаћа такса и висина таксе уређују се  Тарифом  локалних административних такси (у даљем тексту: 
Тарифа), која је саставни део ове Одлуке. 

Такса се не може наплатити ако није прописана Тарифом, нити се може наплатити у мањем или већем износу од прописаног. 
 
I I  ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК 

Члан 3. 
Обвезник таксе је правно или физичко лице по чијем  захтеву се покреће поступак, односно врши радња, за које је  Тарифом 

прописано плаћање таксе. 
Ако за исту  таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
Ако записник замењује  захтев или поднесак за које се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник. 

 
I I I  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 4. 
 

Таксена обавеза настаје: 
1) за поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник састави, 
2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање, 
3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за њихово извршење. 
 
IV ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 5. 
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе у новцу, у прописаној висини. 
Такса се плаћа у корист буџета општине Ужице, на уплатни рачун локалних јавних прихода број 840-742 251 843-73. 
Обвезник је дужан да приложи одговараући доказ да је платио таксу. 

 
Члан 6. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се износ таксе који је плаћен и тарифни број по коме је такса 
плаћена. 

Члан 7. 
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а доноси се једно решење, 

такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није другачије одређено. 
 

Члан 8. 
Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, 

запослени који прима захтев или поднесак затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана од дана подношења 
захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на захтеву или поднеску сачињава забелешка. 
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Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис обвезник достави поштом, запослени који 
одлучује о захтеву или поднеску позваће обвезника писаном опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати 
прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник плати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно поднесак од дана пријема уредно 
таксиран. 

Ако обвезник не плати таксу у року из става 1. и 2. овог члана наплата таксе се врши пре уручења решења или друге исправе, 
односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Члан 9. 
  У погледу принудне наплате, застарелости и другог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују 
прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација. 
 
V ОСЛОБОЂЕЊА ОД  ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 10. 
Ослобађају се плаћања таксе: 
1) органи и организације Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе, 
2) организације обавезног социјалног осигурања, 
3) установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе и 
4) организације Црвеног крста. 

Члан 11. 
Не плаћа се такса за: 
1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности, 
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, 
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама, 
4) пријаве за утврђивање јавних прихода, као и списе и радње за остваривање утврђених пореских подстицаја и ослобођења код 

плаћања јавних прихода, 
5) списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите, друштвене бриге о деци, у вези са школовањем ученика и 

студената, 
6) поднеске упућене органима за представке и притужбе, 
7) списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са елементарним непогодама  и другим ванредним 

догађајима, 
8) списе и радње који су на основу других прописа ослобођени плаћања таксе. 

 
Члан 12. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу плаћа обвезник који 
није ослобођен плаћања таксе. 

Члан 13. 
У решењу или другој исправи која се издаје без плаћања таксе мора се означити сврха издавања и пропис на освову ког се 

такса не плаћа. 
  
VI  ПОВРАЋАЈ  ТАКСЕ 

Члан 14. 
Таксени обвезник, који је платио таксу коју није био обавезан да плати или је платио у износу већем од прописаног, или је 

платио за радњу коју орган није извршио, има право на повраћај таксе. 
Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев таксеног обвезника. 
О захтеву за повраћај таксе одлучује орган који је одлучивао по захтеву. 
 

VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

Динарски износи такси мењају се једанпут годишње, у поступку утврђивања буџета за наредну годину, и усклађују се са 
годишњом стопом раста трошкова живота, коју објављује орган надлежан за послове статистике. 

Усклађивање из става 1. овог члана врши председник општине, по претходно прибављеном мишљењу Општинског већа. 
Тарифа локалних административних такси из става 2. овог члана објављује се у «Службеном листу општине Ужице». 

 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за услуге које врше општински органи («Службени 

лист општине Ужице» број 11/92.) 
Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Ужице».  
 

Т А Р И Ф А  Л О К А Л Н И Х  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И Х  Т А К С И  
 

 Тарифни број 1. 
За захтев: 
1) молбу и предлог, пријаву и други поднесак                      100 
2) давање мишљења о примени општинских прописа          700 
НАПОМЕНА:  
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом 

захтеву, односно поднеску. 
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 Тарифни број 2. 
За решења, ако овом Тарифом није друкчије прописано     200  
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                                                          100 
 
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                                      1000 
 
 

 Тарифни број 5. 
1) За уверења                                                                             150 
2) За уверења, по спроведеном поступку                               300 

 
 Тарифни број 6. 

1) За издавање одобрења за постављање привремених 
 објеката на јавној површини                                                   300 
2) За издавање одобрења за заузеће и раскопавање 
  јавних површина                                                                       400 
3) За издавање одобрења за заузеће јавних површина која захтевају забрану кретања возила и 
     пешака и паркирање возила                                                500 
 
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                              400 
2) За административно извршење решења из тачке 1. 
 овог тарифног броја                                                                 500 
 

 Тарифни број 8. 
1) За акт о урбанистичким условима за објекте: 
     до 30м²                                                                                   1.500 
     од 31-150м²                                                                            2.500        
     од 151-300м²                                                                          5.000 
     од 301-500м²                                                                        10.000  
     од 501-800м²                                                                        15.000 
     од 801-1500м²                                                                      20.500 
     од 1501-5000м²                                                                    30.000 
     преко 5000м², за сваких 100м² плаћа се по                        2.000  
  
2) -За акт о урбанистичким условима 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)                           24.000 
     -За акт о урбанистичким условима за изградњу водова 
 техничке инфраструктуре преко 1000м и већих 
 капацитета                                                                                40.000   
3) За одговоре по захтеву за издавање акта о 
 урбанистичким условима, а који не могу да се издају 
 у форми акта                                                                             1.000  
4) Потврда урбанистичког пројекта у циљу 
 парцелације и препарцелације                                                 3.000 
5) Издавање спецификације станова из техничке 
документације                                                                           1.200  
6) Уверења о етажирању, по стану                                            500 
7) Решење о давању у закуп грађевинског земљишта          3.000 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тарифни број 9. 
1) За венчање                                                                              500  
2) За излазак у просторије у којима се обавља венчање,  
ван зграде општине                                                                   5.000    
НАПОМЕНА:  
Такса се не плаћа ако се на лице места излази због болести лица- таксеног обвезника 
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 Тарифни број 10. 
За излазак Комисије за категоризацију соба за 
изнајмљивање кућа и станова за одмор                                   300 
 

 Тарифни број 11. 
За решења о продужењу радног времена  
угоститељских објеката                                                            2000 
 

 Тарифни број 12. 
За издавање ИД картица за таксисте                                        700 
 

 Тарифни број 13. 
1) За увид у списе предмета који се налази у архиви              100 
2) За увид у пројектну документацију која је у архиви           150 
 

 Тарифни број 14. 
За  решење о сагласности за уношење назива «Ужице» 
у пословно име привредног субјекта                                       5.000 
 

 Тарифни број 15. 
За опомену којом се  обвезник позива да плати таксу             150                                  
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 434-3/06, 5.03.2007. године  

 
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 

47. Na osnovu ~lana 7. i 36. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju ("Sl.glasnik RS", broj 46/95 i 66/01), ~lana 57. 
stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS", broj 9/02, 33/04 i 135/04), ~lana 26. stav. 1. ta~ka 8. Statuta op{tine 
U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 12/04. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 14-1/04 - pre~i{}en 
tekst), kao i  ~lana 3. Odluke o raspu{tawu Skup{tine op{tine U`ice i obrazovawu Privremenog organa op{tine U`ice 
("Sl.glasnik RS", broj 104/06), na sednici Privremenog organa op{tine U`ice odr`anoj  05.03.2007. godine,  doneta je  
 
  

ODLUKA 
O  IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

 AUTO-TAKSI PREVOZU 
 

^lan 1. 
U ~lanu 6. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. i glasi:  

"Op{tinski organ uprave nadle`an za poslove privrede izdaje potvrdu kojom utvr|uje ispuwenost uslova iz stava 
1. ovog ~lana". 

^lan 2. 
U ~lanu 7. bri{e se stav 2. 
 

^lan 3. 
U ~lanu 8. stav 1. ta~ka 10. posle re~i "taksi" dodaje se: 
"Evidencioni broj vozila dodeqen od nadle`nog organa uprave i istaknut na predwem i zadwem vetrobranskom 

staklu". 
^lan 4. 

^lan 10. mewa se i glasi: 
"Prijava za obavqawe taksi prevoza podnosi se op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove privrede, koji 

prema Sporazumu obavqa poslove za nadle`nu Agenciju. 
Uz prijavu se podnose dokazi o ispuwenosti uslova za obavqawe taksi prevoza utvr|eni Zakonom i ovom Odlukom. 
Nadle`na Agencija du`na je da na osnovu re{ewa u zakonom utvr|enom roku izvr{i upis lica koji obavqa taksi 

prevoz u registar taksi prevoznika i izda mu re{ewe o upisu. 
Na osnovu  re{ewa o upisu u registar, izdaju se u op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove privrede 

identifikaciona kartica i nalepnice sa evidencionim brojem vozila". 
 

^lan 5. 
Mewa se ~lan 12. i glasi: 
"Ukoliko podneta prijava za obavqawe taksi prevoza ne sadr`i sve podatke, odnosno da nisu prilo`eni dokazi u 

smislu ~lana 6. ove Odluke, nadle`na Agencija odlo`i}e upis u registar i od podnosioca prijave zatra`iti da nedostatke 
otkloni. 

U slu~aju stava 1. ovog ~lana, te~e novi rok za upis u registar utvr|en Zakonom. 
Ako nisu ispuweni Zakonom i ovom Odlukom utvr|eni uslovi za obavqawe taksi prevoza, ili se nedostaci ne mogu 

otkloniti, nadle`na Agencija }e re{ewem odbiti upis prijave u registar". 
 

^lan 6. 
Mewa se ~lan 13. i glasi: 
"Preduzetnik, pravno lice i taksi voza~ su obavezni: 
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- da sve izmene podataka koje sadr`i identifikaciona kartica prijave organu uprave nadle`nom za poslove 
privrede, u roku od tri dana od dana nastupawa izmene; 

- da sve izmene u vezi motornog vozila blagovremeno prijave nadle`noj Agenciji; 
- da sve ~iwenice i dokaze koji se odnose na prestanak, odnosno privremeni prekid obavqawa delatnosti, 

prijave nadle`noj Agenciji najkasnije danom prestanka rada; 
- pravno lice ili preduzetnik pri podno{ewu prijave o prestanku, odnosno privremenom prekidu obavqawa 

taksi prevoza, organu uprave nadle`nom za poslove privrede du`no je da vrati identifikacionu karticu i 
nalepnice sa evidencionim brojem vozila; 

- pravno lice ili preduzetnik du`no je da vrati identifikacione kartice za zaposlene u slu~aju raskida 
ugovora o radu". 

^lan 7. 
U ~lanu 14. bri{e se stav 2. 
 

^lan 8. 
U ~lanu 15. stav 1. ta~ka 3. mewa se i glasi: 
"3. u skladu sa odredbama Zakona". 

^lan 9. 
 

U ~lanu 41. re~i "{est meseci" zamewuju se re~ima "tri meseca".  
 

^lan 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice".  
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 344-5/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

 48. На основу члана 57.  став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 9/02, 33/04 и 135/04), члана 60. и 61. 
Закона о финансирању локалне самоуправе ('Сл.гласник РС'' број 62/06) и члана 26. став 1. тачка 8. Статута општине Ужице ('Сл. лист 
општине Ужице'' број 12/04), Привремени орган општине Ужице на седници одржаној  дана  05.03.2007.године, донео је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о организацији Општинске управе (''Сл.лист општине Ужице'' број 3/05 и 22/06), у члану 7. став 2. иза алинеје 7, 
додаје се нова алинеја која гласи: 
 - Одсек за локалну пореску администрацију у саставу Одељења за   послове привреде, финансија и рачуноводства. 
  Алинеја 6. постаје алинеја 9.. 
 

Члан 2. 
 Иза члана 12 б, додаје се нови члан који гласи: 

Члан 12 в. 
   Одсек за локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања 
изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, обавља канцеларијску и теренску контролу и наплату (редовну и 
принудну) изворних прихода локалне самоуправе, покретање и вођење првостепеног порескопрекршајног поступка за учињене пореске 
прекршаје из области изворних прихода; води пореско књиговодство изворних прихода у коме се врши евидентирање свих промена у 
вези јавних прихода, одржава и развија свој информациони систем, издаје пореским обвезницима  пореска уверења која су им потребна 
у поступку остваривања одређених права, остварује сарадњу са Пореском управом, као и друге послове  на основу законских 
овлашћења. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ужице'' 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 021-3-2/06, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 
 
 49. На  основу  члана  26. Статута  општине  Ужице ("Сл.лист  општине  Ужице"  бро  2/06) и члана  3. Одлуке  о распуштању 
Скупштине општине  Ужице и образовању Привременог органа  општине Ужице  ("Сл.гласник РС"  број  104/06) Привремени  орган  
општине Ужице, на  седници одржаној  05.03.2007.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА  ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се накнаде за рад председника и чланова Привременог органа општине Ужице. 
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Члан 2. 
 Председник Привременог органа прима накнаду за рад у износу од 50% од просечне месечне зараде по запосленом (без 
пореза и доприноса) у привреди Републике Србије, према последњем податку објављеном у "Службеном  гласнику Републике Србије". 
 

Члан 3. 
Чланови Привременог органа примају накнаду за рад у износу од 25% од просечне месечне зараде по запосленом (без пореза и 
доприноса) у привреди Републике Србије, према последњем податку објављеном у "Службеном  гласнику Републике Србије". 
 

Члан 4. 
Накнаде по овој Одлуци исплаћује се месечно из средстава буџета Општине предвиђених за ове намене. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном листу општине Ужице". 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 120-22/06, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 
 50. На  основу  члана  26. Статута  општине  Ужице ("Сл.лист  општине  Ужице"  бро  2/06) и члана  3. Одлуке  о распуштању 
Скупштине општине  Ужице и образовању Привременог органа  општине Ужице  ("Сл.гласник РС"  број  104/06) Привремени  орган  
општине Ужице, на  седници одржаној  05.03.2007.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА  И ДРУГИМ  ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  УЖИЦЕ, ЧЛАНОВА  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  И ЧЛАНОВА  
УПРАВНИХ И  НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРEДУЗЕЋА 

 
Члан  1. 

 У Одлуци  о  накнадама  и другим примањима  одборника у Скупштини општине Ужице,  чланова  Општинског  већа  и 
чланова  управних и надзорних одбора   јавних предузећа  ("Сл.лист оптшине  Ужице"  број  4/05) у члановима   2, 5, 7 и 8. износи од   
"1.000 динара",  заменују  се  износима  од  "1.200   динара"  а  износи од  "1.500  динара" замењују   се  износима од  "1.800 динара" 
 

Члана  2. 
 Ова  Одлука  ступа на  снагу осмог  дана од  дана објављивања у  "Службеном листу општине Ужице. 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 020-22-1/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 
 51. На  основу члана  12. Закона о јавним предузећима и обављању  делатности од  општег интереса  ("Сл.гласник РС"  број  
25/00, 25/02 и 107/05), члана  18. Одлуке о организовању  Јавног комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице ("Сл.лист  oпштине 
Ужице"  број  2/05), члан  3. Одлуке о распуштању  Скупштине општине  Ужице и образовању Привременог органа oпштине  Ужице 
("Сл.гласник РС"  број  104/06) и члана  26. Статута  општине Ужице ("Сл.лист  општине  Ужице"  број  2/06),  Привремени орган 
општине  Ужице, на  седници  одржаној  05.03.2007.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 
 
 1. ПЕТКОВИЋ МИОДРАГ,  разрешава  се  дужности  члана  Управног одбора  ЈКП "Нискоградња". 
 2. ЈОВИЧИЋ  ДОБРОСЛАВ, именује  се  за  члана  Управног одбора  ЈКП "Нискоградња". 
 3. Ово  Решење  ступа  на  снагу осмог дана по објављивању у  "Службеном листу општине Ужице". 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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52. На основу члана  2. Одлуке о изменама и допунама  Одлуке о коришћењу  средстава за  солидарну стамбену изградњу 
("Сл.лист  oпштине Ужице" број  2/03), члана  3. Одлуке о распуштању Скупштине  општине Ужице и образовању Привременог  
органа  oпштине  Ужице ("Сл. гласник РС" број  104/06) и члана  26. Статута  oпштине  Ужице ("Сл. лист  oпштине  Ужице" број  
2/06), Привремени орган oпштине Ужице,  на  седници  одржаној 05.03.2007.године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА   УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА  ЗА  СОЛИДАРНУ  СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 
 

 
 I Ненадић Душко, дипл.економиста  разрешава  се  дужности председника  Управног одбора  Фонда за  солидарну стамбену 
изградњу. 
 II Катарина Делић, дипл. инг. арх. именује  се за председника Управног одбора Фонда  за солидарну стамбену  изградњу. 
 III   Ово  Решење  ступа на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања   у "Сл. листу  Општине  Ужице" 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 
 53. На  основу  члана  50. Закона о  друштвеној бризи о деци ("Сл. гласник РС"  број  49/92, 29/53 и 67/93, 28, 47,48/94, 25/96, 
29/01,15/02 и 62/03), члан 20. Закона о јавним службама  ("Сл.глaсник РС"  број  42/91, 71/94) члана  3. Одлуке  о распуштању 
Скупштине  општине Ужице и образовању Привременог  органа  општине  Ужице  ("Сл.гласник РС"  број  104/06) и члана  26. Статута  
општине  Ужице (Сл. лист  општине Ужице"  број  2/06-пречишћен  текст), Привремени  орган општине  Ужице, на  седници одржаној  
05.03.2007.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ  ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ  "ЗЛАТИБОР" 
 
 

 I ПЕТКОВИЋ МИОДРАГ,  разрешава  се  дужности председника   Управног одбора. 
 II БОЈОВИЋ  РАДОМИР, лекар именује   се  за председника  Управног одбора  Установе Дечије одмаралиште "Златибор" 
 III  МАРЈАНОВИЋ  ЗЛАТА  и САВИЋ ДЕЈАН, разрешавају  се  дужности чланова  Управног одбора, као представници  
запослених. 
 IV  ВУКОМАНОВИЋ  ЖЕЉКО и  РИСТОВИЋ СЛОБОДАН, именују  се  за  чланове  Управног одбора , као представници  
запослених. 
 V  Ово  Решење  ступа  на  снагу  осмог  дана по објављивању у  "Службеном листу општине  Ужице" 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

  
 54. На основу члана  13. одлуке  о оснивању Туристичке  организације   oпштине  Ужице ("Сл. лист општине  Ужице", број  
11/02), члана  3. Oдлуке о  распуштању Скупштине  општине Ужице   и образовању Привременог органа  oпштине  Ужице ("Сл. 
гласник РС"  број  104/06) и члана  26. Статута општине  Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/06-пречишћен текст), Привремени 
орган  општине  Ужице, на  седници одржаној  05.03.2007.године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

 I ПРОЈЕВИЋ  СЛАВИША, разрешава  се  дужности председника  Надзорног одбора Туристичке организације. 
 II АЛЕКСАНДРИЋ  МАЈА, дипл.инг.менаџер именује  се  за председника  Надзорног одбора  Туристичке организације. 
 III  Ово  решење  ступа  на  снагу  осмог  дана по објављивању у  "Службеном листу општине  Ужице" 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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 55. На основу члана  22. Закона о јавним  службама  ("Сл. гласник РС" број 42/91 и 71/94), члана  3. Oдлуке о  распуштању  
Скупштине  општине  Ужице  и  образовању Привременог органа општине  Ужице ("Сл.гласник РС"  број  104/06) и члана  26. Статута  
општине  Ужице ("Сл. лист  општине Ужице", број 2/06-пречишћен тeкст), Привремени орган  општине Ужице, на  седници одржаној 
05.03.2007.године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ  ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР" 
 
 I СТАНОЈЧИЋ ЗОРАН,  разрешава  се  дужности члана  Надзорног одбора, као представник запослених. 
 II ТОФИЛОВИЋ  ДРАГАН, именује  се  за члана  Надзорног  одбора   Установе  Дечије одмаралиште  "Златибор", као 
прдставник запослених. 
 III  Ово  Решење  ступа  на  снагу  осмог  дана по објављивању у  "Службеном листу општине  Ужице" 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

  
 56. На основу члана  20. Закона о јавним службама ("Сл.гласник РС"  број  42/91 и 71/94) члана  3. Одлуке о распуштању 
Скупштине  општине Ужице и образовању Привременог органа Општине  Ужице ("Сл.гласник РС" број  104/06) и члана  26. Статута  
општине Ужице  ("Сл.лист  општине Ужице"  број  2/06-пречишћен текст), Привремени орган  општине Ужице, на  седници  одржаној 
05.03.2007.године 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ  ЧЛАНА УПРАВНОГ   ОДБОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА  УЖИЦЕ 
 

 I МИЛОДАРКА  ЂАЈИЋ,  разрешава  се  дужности  члана  Управног  одбора  као  представник запослних. 
 II  РАДИВОЈЕ ПАПИЋ,  именује   се  за  члана  Управног  одбора, као представник запослених. 
 III  Ово  Решење  ступа  на  снагу  осмог  дана  по  објављивању у  "Службеном листу општине  Ужице" 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

 57. На  основу  члана  5. и 6. Пословника  о раду Привременог органа ("Сл. лист  oпштине  Ужице" број  21/06), Привремени 
орган  oпштине  Ужице, на  седници одржаној  05.03. 2007.године, доноси   
 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 
 I КАРАИЋ  ВЕСНА, дипл. економиста  именује  за  члана  Комисије за  буџет  и  финансије. 
 II  Ова  Одлука  ступа на  снагу  осмог  дана по објављивању  у "Службеном листу општине  Ужице" 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 

 58. На основу члана 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије", број 62/06) и 
члана 10. тачка 17. Статута општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", бр. 2/06), Привремени орган општине Ужице, на 
седници одржаној 05.03. 2007. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I 
 Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
општини Ужице (у даљем тексту: Комисија). 
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II 
 Комисију чини председник и 4 члана и то: 

1. Милена Копривица, дипл. правник 
 чланови Комисије: 

2. Горан Максимовић, дипл. инж. геодезије 
3. Недељко Лазић, дипл. инж. геодезије 
4. Видоје Љубојевић, дипл. економиста 
5. Снежана Милановић, дипл. инж. агрономије. 

 
III 

 Задатак Комисије је да изради предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим 
ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2006/2007. години, динамику извођења рдова и улагања средстава, а посебно 
утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини и прибави мишљење Комисије из члана 14. став 5. 
Закона о пољопривредном земљишту. 
 Након доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта спровешће се поступак 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 

IV 
 Комисија је дужна да предлог годишњег програма из тачке  овог Решења изради и достави Привременом органу на усвајање у 
року од 45 дана од дана именовања. 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 320-4/07, 5.03.2007. године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
59. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   

62/03,64/03,-ispr. 58/04, 62/04 -ispr. 101/05-dr.зakon, 79/05-dr. зakon, 81/05-ispr. dr. закона и 83/05 - испр. др. закона), члана  3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине  Ужице ("Службени  гласник РС"  број  
104/06) и члана  26. Статута општине  Ужице ("Службени  лист  општине  Ужице" бroj   2/06-пречишћен  текст) Привремени орган  
општине  Ужице, na  sednici  odr`anoj   05.03.2007.godine, donosi  
 

R E [ E W E 
O   IMENOVAWU   [KOLSKOG  ODBORA 

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ "СТАРИ ГРАД"  У   УЖИЦУ 
 
 I  У Школски  одбор  Основне школе "Стари град",  именују  се: 

 за чланове: 
1. Николић Славиша, дипл.правник, представник  општине, 
2. Станимировић  Марко, представник  општине, 
3.Старовлах  Марко, представник  општине, 
4. Миливојевић  Станојка, представник  родитеља, 
5. Митровић Милојка, представник  родитеља, 
6. Тановић  Слободан, представник  родитеља, 
7. Рубежановић Олгица, представник запослених, 
8. Милутиновић Светлана, представник запослених, 
9. Јеротијевић Ангелина, представник запослених 

 Председника  Школског одбора  бирају чланови  Школског одбора из реда  чланова. 
 

 II  Mandat   ~lanova  Школског одбора  је  четири   године.. 
 
 III Ovo Re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  и  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
  
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07 , 05.03.2007.године 

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 

60. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   
62/03,64/03,-ispr. 58/04, 62/04 -ispr. 101/05-dr.зakon, 79/05-dr. зakon, 81/05-ispr. dr. закона и 83/05 - испр. др. закона), члана  3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине  Ужице ("Службени  гласник РС"  број  
104/06) и члана  26. Статута општине  Ужице ("Службени  лист  општине  Ужице" бroj   2/06-пречишћен  текст) Привремени орган  
Општине  Ужице, na  sednici  odr`anoj   05.03.2007.godine, donosi  
 

R E [ E W E 

O   IMENOVAWU   [KOLSKOG  ODBORA  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 
ЗА  СЛУШНО ОШТЕЋЕНУ  ДЕЦУ "МИОДРАГ В. МАТИЋ"   У   УЖИЦУ 

 
 I  У Школски  одбор  Основне школе за слушно оштећену  децу "Миодраг В.Матић",  именују  се: 
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 за чланове: 
1.Пантелић  Мицана, професор , представник  општине, 
2. Милићевић  Јелена, представник  општине, 
3. Јовановић Зорица, vaspita~, представник  општине, 
4. Николић Сава, представник  родитеља, 
5. Ружић Милета, представник  родитеља, 
6. Дураковић  Нусрет , представник  родитеља, 
7. Богдановић Мирјана, представник запослених, 
8. Радичевић-Димитријевић Татјана, представник запослених, 
9. Крсмановић  Вера, представник запослених 

 Председника  Школског одбора  бирају чланови  Школског одбора из реда  чланова. 
 
 II   Mandat   ~lanova  Школског одбора  је  четири   године. 
 
 III Ovo Рe{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  и  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
01 број 06-7/07 , 05.03.2007.године 

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
61. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећаима и обављању делатности од општег интереса («Сл. лист 

oпштине Ужице» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. 
лист oпштине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице, на седници одржаној 2. мартa 2007. године, доноси   
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  цене изношења смећа и то: 
 
1. Стамбени простор I категорија, дин/м², 
месечно                                                                                           2,12 дин. 
2. Пословни простор чија је површина преко  
10.000м² дин/м²                                                                            2,12 дин. 
3. Пословни простор чија је површина преко 80 м²  
II категорија, дин/м², месечно                                                     8,50 дин.                                            
4. Одређени корисници пословног простора чија 
је површина преко 80м², III категорија 
(установе и организације за децу и омладину, 
савези бораца, инвалиди, жртве рата, удружења  
пензионера установе и организације 
образовања, васпитања, науке културе и 
спорта, социјалне и хуманитарне установе и  
огранизације) дин/м², месечно                                                   1,92 дин. 
5.Пословни простор чија је површина до 40м², 
трговина прехрамбеном робом ауто делова, књижаре 
пољ.апотеке и угоститељство, месечни паушал                       682,00 дин. 
5а. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 
м², трговина, прехрамбеном робом, ауто делови,  
књижаре, пољ. апотеке и угоститељство, месечни 
паушал                                                                                         1.364,00 дин. 
6.Пословни простор чија је површина до 40м², 
златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари,  
зубарске и лекарске ординације, трафике,  
салони забавних игара,фоторадње, апотеке, 
 видеотеке, месечни  паушал                                                     340,00 дин                      
6а. Пословни простор чија је површина од 40 – 80 
м², златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари, 
 зубарске и лекарске ординације, трафике и  
штампарије, месечни паушал                                                    682,00 дин. 
7.Пословни простор чија је површина до 40м², 
адвокатске, књиговодствене и друге  
интелектуалне услуге, ауто школе, магацинки  
простор, месечни паушал                                                        216,00 дин.  
7а. Пословни простор чија је површина од 40-80 
м², адвокатске, књиговодствне и друге 
 интелектуалне услуге,магацински простор, месечни 
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паушал                                                                                      431,00 дин. 
8.Изношење и депоновање смећа из пословног  
простора  до 40м²м, СТКР, текстилне радње, 
фризерски салони, рибаре и месаре продаја брзе  
хране, штампарије, цвећаре  
месечни паушал                                                                       533,00 дин. 
8а. Изношење и депоновање смећа из пословног 
 простора од 40-80м², СТКР, текстилне радње,  
фризерски салони,продаја брзе хране,  
салони забавних игара, видеотеке штампарије 
 и цвећаре, месечни паушал                                                  1.075,00 дин. 
8б. Изношење и депоновање смећа из пословног 
простора од 40-80 м²рибаре и месаре                                 1.848,00 дин 
9.Изношење и депоновање смећа из пословног  
простора до 40м², сервиси за разне поправке,  
аутомеханичари,аутоперионице, 
 аутоелектричари, сервиси за Р 
и ТВ, вулканизери, месечни паушал                                   461,00 дин. 
9а. Изношење и депоновање смећа из пословног 
 простора од 40-80м², сервис за разне  
поправке, аутомеханичари, аутоелектричари,  
сервис за Р и ТВ , аутоперионице, 
вулканизери, месечни паушал                                             920,00 дин.  
 
II  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-7/07, 2.03.2007. године 

PREDSEDAVAJU]I 
Tihomir Petkovi} 

predsednik Op{tine, s.r. 
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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 2007. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


