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 41. На  основу  члана  98. Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл. гласник РС" бр. 47/03) , члана  62. Одлуке  о  
грађевинском  земљишту ("Сл.  лист  општине  Ужице бр. 6/03), Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на 
јавним површинама и осталом грађевинском земљишту у Ужицу 01 бр. 06 - 16/04, од 27. 05. 2004. године,  члана  41.  Статута  града  
Ужица ("Сл.  лист  града  Ужица", број 11/08) и на  основу  Програма  уређивања  јавног  и осталог  земљишта  за 2009. годину, 
Скупштина  града Ужица,  на  седници  одржаној  14.04. 2009.године, доноси  
  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА  ЈАВНИМ  ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА  УЖИЦА  ЗА  2009. ГОДИНУ 

 
I Програм постављања привремених објеката на јавним површинама на територији града Ужица за 2009. годину ("Службени лист 
града Ужица" број 4/09), допуњује се и мења: 
  
СВЕСКА  1  -  КИОСЦИ, ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА  ПИЋА, ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД  И  ОБЈЕКТИ  МАЛЕ  
ПРИВРЕДЕ 
  
1. КИОСЦИ  И  ФРИЖИДЕРИ  ЗА  БЕЗАЛКОХОЛНА  ПИЋА  -  УЖИЦЕ 
  
Измене : 
  
ЛОКАЦИЈА 1 - Плажа, поред  плавог моста  -– смањена  површина локације  са 14.39м2,  на  5.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 2 - Ул.Д.Туцовића, испред продавнице "Горица" -– смањена површина  локације са  20.84м2,  на 9.00м2, измењен  
рок  закупа  са  2(две), на  3(три )године. 
ЛОКАЦИЈА 3 - Ул.Д.Туцовића, испред Прве осн.школе  "Краљ Петар II" - смањена површина локације  са 17.45м2,  на  
9.00м2, измењен рок закупа  са  2(две), на  3(три )године. 
ЛОКАЦИЈА 4 - Ул.Доситејева, испред Прве осн.школе  "Краљ Петар II " - смањена површина локације  са 31.31м2,  на  
17.00м2, измењен рок закупа  од  1(један), на  3(три ) године. 
ЛОКАЦИЈА   5  - Ул.Д.Туцовића, на раскрсници "Дрварска  пијаца" - смањена површина локације  са  13.73м2, на  9.00м2, 
измењен  рока  закупа од  2(две,) на  3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 6 - Ул.Д.Туцовића, на раскрсници "Дрварска  пијаца" - смањена површина локације  са  21.13м2,  на  8.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 7 - Ул.Друге  пролетерске бригаде, бр.21, испред стамб.згр.МУП-а - смањена површина локације са 16.76м2,  на  
9.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 8 - Ул.М.М.Магазиновић, бр.11, испред објекта "Центар" - смањена површина  локације  са 22.70м2,  на  9.00м2, 
измењен рок закупа од 2(две),  на 3(три)године. 
ЛОКАЦИЈА 9 - Ул.М.М.Магазиновић,  иза "С  солитера" - смањена површина  локације са 12.34м2, на 6.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 10 - Ул.Д.Туцовића, Мали  трг - смањена површина  локације  са  21.64м2,  на  9.00м2, измењен рок закупа  од 
2(две),  на 3(три)године. 
ЛОКАЦИЈА 11 - Ул.Д.Туцовића, испред  пословнице  "Лутрије  Србије" - смањена површина локације  са 12.35м2,  на  6.00м2, 
измењен рок закупа  од 1(једне),  на 3(три)године. 
ЛОКАЦИЈА 12 - Ул.Обилићева, испред Поште - смањена површина  локације  са  21.64м2,  на 9.00м2, измењен рок закупа  од 
2(две),  на 3(три)године. 
ЛОКАЦИЈА 14  - Ул.Радишићев пролаз, поред продавнице "Хит"  - смањена површина  локације са  16.00м2,  на 9.00м2, 
измењен рок закупа  од 1(једне),  на 3(три)године. 
ЛОКАЦИЈА 15 - Ул.Д.Туцовића, Стефановића  пролаз  - смањена површина  локације  са  21.64м2,  на  9.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 16 - Ул.Д.Туцовића, Стефановића  пролаз  - смањена површина  локације  са  23.31м2,  на  9.00м2, измењен  рок  
закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 17 - Ул.Омладинмска, Јавна гаража - смањена површина  локације  са 18.68м2,  на  6.00м2,  измењен рок  закупа  
од 1(једне), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 18 - Ул.Михаила Пупина, плато поред Старог жел. моста  - смањена површина  локације  са 18.68м2,  на  18.00м2, 
смањена локација баште са 18.00м2, на 14.00м2,  - измењен  рок  закупа од 1(једне), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 19 - Ул.Михаила  Пупина, поред Аутобуске станице - смањена површина  локације са  15.93м2,  на 5.00м2,  
измењен  рок  закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 21 -Ул.Николе  Пашића, поред Зелене пијаце - смањена површина  локације  са 5.70м2,  на  4.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 22 -Ул.Николе Пашића, поред Саобраћајне школе- измењен тип киоска("Севал МО 3/2", замењен "Севалом  МО 
3/4"),смањена површина  локације  са  32.51м2,  на 17.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 23 - Ул.Немањина, испред Медицинске школе - смањена површина  локације  са 16.81м2,  на  7.00м2,  измењен  
рок  закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 24 - Ул.Димитрија Туцовића, испред Зелне пијаце  -измењен тип киоска( тип "Пијаца 1", замењен типом 
"Београдски киоск"),смањена површина  локације  са 18.60м2,  на  10.00м, - измењен рок закупа  од 1(једне), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 25 - Ул.Димитрија Туцовића, испред Зелне пијаце  -измењен тип киоска( тип "Пијаца 2", замењен типом 
"Београдски киоск"),смањена површина  локације  са 28.72м2, на  10.00м, - измењен рок закупа  од 1(једне), на 3(три) године.17.00м2. 
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ЛОКАЦИЈА 26 - Ул.Димитрија Туцовића, испред Зелне пијаце  - измењен тип киоска (тип "Пијаца 3", замењен типом 
"Београдски киоск"), смањена површина  локације  са 9.95м2,  на  10.00м, - измењен рок закупа  од 1(једне), на 3(три) године. 
  
УВЕДЕНА  ЈЕ  НОВА  Л О К А Ц И Ј А 27 - Ул.Љубе Стојановића, на раскрсници са Ул.Југ Богдановом – заступљен је 
тип "Београдски  киоск", са површином локације  од 9.00м2  и  роком закупа локације од 3(три) године. 
  
1. КИОСЦИ  И  ФРИЖИДЕРИ  ЗА  БЕЗАЛКОХОЛНА  ПИЋА  -  КРЧАГОВО 
  
ЛОКАЦИЈА 1 - Ул.М.Обреновића, на раскрсници испред солитера "Крчагово" - смањена површина  локације  са  20.65м2,  
на  9.00м2,  - измењен  рок  закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 2 - Ул.М.Обреновића, испред Поште у Крчагову  - смањена површина  локације  са  18.26м2,  на  9.00м2,  
измењен  рок  закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 3 - Ул.М.Обреновића, испред Градске  болнице - смањена површина  локације  са 32.78м2,  на  18.00м2,  измењен  
рок  закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 4 -  Ул.М.Обреновића, поред  продавнице  "С.Гудурић"- смањена површина  локације  са  21.25м2, на  9.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 5 - Ул.Пекарска, испред  "Дрине - Копаоник" - смањена површина  локације  са 33.53м2,  на  16.00м2, измењен  
рок  закупа  од 1(једне), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 6 - Ул.М.Обреновића, Зелена пијаца у Крчагову - измењен тип киоска( тип "Пијаца Крчагово1", замењен  типом 
"Севал МО 3/3"),смањена површина  локације са  37.19м2,  на  10.00м, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 7 - Ул.М.Обреновића, Зелена пијаца у Крчагову - измењен тип киоска( тип "Пијаца  Крчагово 2", замењен  типом 
"Севал МО 3/4"),смањена површина  локације  са  51.40м2,  на  16.00м, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 8 - Ул.М.Обреновића, испред Поште у Крчагову  - смањена површина  локације  са 17.56м2,  на  9.00м2,  измењен  
рок  закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
  
2. КИОСЦИ  И  ФРИЖИДЕРИ  ЗА  БЕЗАЛКОХОЛНА  ПИЋА  -  СЕВОЈНО 
  
ЛОКАЦИЈА 1 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - измењен тип киоска( тип "Севојно 1", замењен  типом "Севал  МО 
3/4"), смањена површина  локације  са  52.98м2,  на 16.00м, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 2 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - смањена површина  локације  са 31.32м2,  на  16.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 3 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - измењен тип киоска( тип "Севојно 2", замењен  типом "Севал  МО 
3/3"),смањена површина  локације  са  22.00м2,  на 10.00м2, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 4 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици  - измењен тип киоска( тип "Београдски киоск", замењен  типом "Севал  
МО 3/3"),смањена површина  локације  са  18.82м2, на  10.00м2, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 5 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - измењен тип киоска( тип "Севојно 3", замењен  типом "Севал  МО 
3/3"),смањена површина  локације  са  16.61м2,  на 10.00м2, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 6 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - измењен тип киоска( тип "Севојно 4", замењен  типом "Севал  МО 
3/3"),смањена површина  локације  са  17.27м2,  на 10.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 7 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - измењен тип киоска( тип "Севојно 4", замењен  типом "Севал  МО 
3/3"),смањена површина  локације  са  23.46м2,  на 10.00м2, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 8 - Ул.М.Марића,  на Аутобуској станици - измењен тип киоска( тип "Севојно 5", замењен  типом "Севал  МО 
3/1"),смањена површина  локације  са  10.54м2,  на 5.00м2, - измењен рок закупа  од 2(две), на 3(три) године. 
ЛОКАЦИЈА 9 - Ул.А.Вучковића, Самачки хотел, Севојно - 4", смањена површина  локације  са  10.54м2,  на 6.00м2. 
ЛОКАЦИЈА 10 -  Ул.А.Вучковића, бр.11, поред стамбене зграде - смањена површина  локације  са  18.43м2,  на 6.00м2. 
  
3. ФРИЖИДЕРИ  ЗА  СЛАДОЛЕД  -  УЖИЦЕ 
Д о п у н а  :   
  
ЛОКАЦИЈА 20 - Ул. Д.Туцовића, бр.133, испред продавнице "Мако" – предвиђено  је постављање  фрижидера  за  сладолед  са  
сунцобраном, у оси  колонаде. 
   
СВЕСКА  2  -  ЛЕТЊЕ  БАШТЕ,  ТЕЗГЕ  И  ОСТАЛЕ  ЛОКАЦИЈЕ 
  
1. ЛЕТЊЕ  БАШТЕ 
Д о п у н а  :   
  
ЛОКАЦИЈА 48 -Ул.Краља  Петра I, испред кафеа "Палачинкарница" – предвиђено  је  постављање  столова у окиру мера  
3.0м х 1.0м.  и 1.50мх1.00. 
  
2. ОСТАЛЕ  ЛОКАЦИЈЕ 
И  з  м  е  н  а: 
  
ЛОКАЦИЈА 20 - Трг  партизана, део Трга поред Ул.Д.Туцовића -  мења се намена локације, тако што  се  укида  намена  
дневних  промотивних излагања  и  успоставља  нова, за  потребе  забавног парка за вожњу  дечијих аутомобилчића. 
Д о п у н а  :   
  
ЛОКАЦИЈА 26 - Ул.Д.Туцовића, Трг партизана –-  уводи се нова  локација  за  постављање  колица  за  продају кокица, на 
доњем делу Трга, на површини од 4.00м2. Време закупа локације износи једну годину дана, од тренутка  добијања  решења. 
ЛОКАЦИЈА 27 - Ул.Д.Туцовића, Мали трг  -– уводи  се  нова  локација  за  продају  новогодишњих јелки  и  божићних  бадњака,  
између  локација тезги  и  тротоара  улице. Предвиђена су три поља(лево, средње  и  десно), у  оквиру  мера  3х(2.10мх4.00м). Рок 
закупа  локације  је  од  25.12.текуће, до 06.07.наредне  године. 
ЛОКАЦИЈА 28 - Трг  партизана, део Трга поред Ул.Д.Туцовића – уводи се локација за дневна промотивна излагања, у оквиру 
мера   6.0м х 8.0м. Ова локација   се преклапа   са локацијом  забавног  парка за вожњу дечијих аутомобилчића. У време одвијања 
промотивних излагања  аутомобилчићи  се не могу  возити на овој површини. 
ЛОКАЦИЈА  29 - Крчагово, Ул.Бањичка – уводи се нова локација  намењена  за  терн за мали фудбал са вештачком подлогом, у 
оквиру  мера  45.00м х 22.00м. 
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СВЕСКА  3  -  РЕКЛАМНИ  ПАНОИ  И  ТЕЛЕФОНСКЕ  ГОВОРНИЦЕ 
  
За  све  локације   рок  закупа   је  5 (пет)  година. 
  
II Измене и допуне Програма ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 353-447/08, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић 

 

42. На основу члана 48. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» број 129/07), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 14.04.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ  
 

1. Потврђују се мандати одборника Скупштине града и то: 
 

- Наташи Сокић, са изборне листе Српске радикалне странке, 
- Љиљани Грујичић, са изборне листе Српске радикалне странке, 
- Зорану Милићу, са изборне листе Српске радикалне странке, 
- Александру Остојићу, са изборне листе "За Европско Ужице - Борис Тадић", 
- Николи Љубичићу, са изборне листе "Да победи Ужице" - Тихомир Петковић-ДСС, НС, Лига за Ужице, 

ПУПС". 
 2. Ова Одлука објавиће се у «Службеном листу града Ужица». 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 43. На основу члана 46. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС», број 129/07), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 14.04.2009. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
 

1. РАДОСАВЉЕВИЋ ЖАРКУ, утврђује се престанак мандата одборника Скупштине града Ужица, због подношења 
оставке. 

2. Ова Одлука објавиће се у «Службеном листу града Ужица».  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 44. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», број 47/03 и 34/06) и члана 41. Статута 
града Ужица («Сл. лист града Ужица» број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2009. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ГРАДА УЖИЦА ЗА ДОНОШЕЊЕ 

ОДЛУКА О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА  
 

Члан 1. 
 Градско веће града Ужица одређује се као орган надлежан за доношење одлука о изради урбанистичких планова. 
 

Члан 2. 
 Градско веће града Ужица доносиће одлуке о изради урбанистичких планова уз претходно прибављено мишљење Комисије за 
планове. 
 

Члан 3. 
 Одлуке о изради урбанистичких планова објављују се у "Службеном листу града Ужица". 
 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању органа општине Ужице за доношење одлука о изради 
урбанистичких планова ("Службени лист општине Ужице" број 6/03 и 13/05). 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 350-32/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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45. На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98) и члана 41. 
тачка 7. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14. априла 
2009. године, донела је 

ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 
I Општа одредба 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се и обезбеђују услови и начин организовања послова на одржавању и коришћењу јавних 

паркиралишта и уређује се начин наплате накнаде за коришћење јавних паркиралишта на територији града Ужица. 
 
II Врсте паркиралишта 
 

Члан 2. 
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке, су посебно изграђени објекти и јавне површине одређене за паркирање 

возила. 
Јавна паркиралишта одређује Скупштина Града. 
Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове Одлуке не сматрају се посебне површине за паркирање возила, које припадају 

одређеном објекту (предузећу, установи, такси стајалишту и др.). 
 

Члан 3. 
Јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена и повремена. 
Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене јавне површине намењене за паркирање возила и саобраћајне 

површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила. 
Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне површине које се, до привођења намени утврђеној урбанистичким 

планом, користе за паркирање возила. 
Повремена паркиралишта су јавне површине у непосредној близини објекта у којима се одржавају спортске, културне, 

уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог трајања. 
 

Члан 4. 
Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши наплата накнаде за коришћење, могу бити општа и посебна. 
Општа паркиралишта су јавна паркиралишта за чије коришћење се не врши наплата накнаде. 
Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта за чије коришћење се врши наплата накнаде. 
 

Члан 5. 
На посебним паркиралиштима може да се врши контрола уласка и изласка. 
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем 

објекта за наплату. 
Члан 6. 

С обзиром на врсту возила јавна паркиралишта могу да буду одређена за паркирање: 
1. путничких аутомобила, 
2. аутобуса, 
3. теретних моторних возила и прикључних возила, 
4. мотоцикла, бицикла са мотором и трицикла, 
5. камп приколица и лаких приколица. 

 
Члан 7. 

Посебном одлуком Скупштине Града  одређују се  јавна паркиралишта по врстама, зонама, дозвољеном времену паркирања у 
тим зонама, начин наплате накнаде за коришћење посебних паркиралишта, као и друго у складу са одредбама ове Одлуке. 
 
III Обележавање паркиралишта 
 

Члан 8. 
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја. 
Посебна паркиралишта поред обележавања из става 1. овог члана морају имати на видном месту истакнуто обавештење које 

садржи: зону, начин наплате накнаде за коришћење, као и временско ограничење коришћења паркиралишта. 
 

IV Обављање делатности паркиралишта 
 

Члан 9. 
За вршење послова из члана 1. ове одлуке Скупштина Града може основати  јавно комунално предузеће или њихово вршење 

поверити предузећу или предузетнику који за то испуњава услове, путем јавног конкурса (у даљем тексту: предузеће или предузетник). 
 

Члан 10. 
Услови под којима се предузећу или предузетнику може поверити  вршење делатности управљања, коришћења и одржавања 

паркиралишта, односно обавезе предузећа, начин обављања делатности, услови, поступак раскида уговора пре истека времена на које 
је закључен и друга питања, регулишу се посебном одлуком  Скупштине Града. 

 
Члан 11. 

Уговор из члана 9. став 2. ове Одлуке са предузећем или предузетником закључује градоначелник. 
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Члан 12. 
Обављање делатности управљања, коришћења и одржавања паркиралишта поверава се на време до 5 година. 
Предузећу или предузетнику који преузима обавезу улагања средстава у делатност из става 1. овог члана, у складу са планом 

инвестиционог  улагања и уговором из члана 11. ове Одлуке, може се поверити обављање делатности на период до 25 година.  
 

V Одржавање и коришћење паркиралишта 
 

Члан 13. 
Предузеће или предузетник је дужан да одржава, уређује, опрема, и обележава јавна паркиралишта. 
Средства за обављање послова из става 1. овог члана на посебним паркиралиштима обезбеђују се из средстава наплате 

накнаде за коришћење тих паркиралишта. 
Члан 14. 

Јавна паркиралишта могу да се користе за паркирање возила правних лица, физичких лица и предузетника (у даљем тексту: 
корисник). 

Члан 15. 
Градска управа  надлежна за послове саобраћаја дужна је да на јавним паркиралиштима одреди паркинг места за возила 

инвалидних лица. 
Паркинг места за инвалидна лица могу да користе искључиво инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за 

управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе 
инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90 %, ратни и мирнодопски војни и цивилни инвалиди рата од I до IV 
групе инвалидности, као и V и VI групе инвалидитета које имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски 
додатак или ортопедско помагало и лица на дијализи. 

Лицима из става 2. овог члана Градска управа надлежна за социјалну заштиту издаје потврду о испуњености услова, на 
основу које Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове издаје налепницу, односно знак за означавање возила 
инвалидног или оболелог лица, односно возила члана заједничког домаћинства. 

Акт из става 3. овог члана надлежна градска управа   доноси на основу медицинске и друге документације. 
Посебним  актом Градског већа регулисаће се ближи услови за коришћење паркиралишта из овог члана. 
 

Члан  16. 
Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање према врсти возила могу се користити само за ту врсту возила. 
Јавна паркиралишта за теретна моторна возила и аутобусе, морају бити опремљена санитарним чвором и ограђена. 
 

Члан 17. 
Градска управа надлежна за послове саобраћаја може, изузетно, одобрити резервацију паркинг места на општим и посебним 

паркиралиштима државним органима, органима Града, јавним службама и другим правним лицима и предузетницима. 
Услове за паркирање из става 1. овог члана утврђује градска управа надлежна за послове саобраћаја, посебним актом. 
 

Члан 18. 
На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији, као и на други начин ометање 

коришћења јавних паркиралишта, 
2. паркирање нерегистрованог возила, 
3. остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона, пловних објеката, као 

и других ствари и предмета, 
4. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других возила, 
5. постављање ограде или сличне препреке без одобрења градске управе надлежне за послове саобраћаја, 
6. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и оштећења јавног паркинга, 
7. продаја робе са паркираног возила и 
8. паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање. 
 

Члан 19. 
У случајевима из члана 18. комунална инспекција поступиће у складу са законом, односно одлуком којом је регулисано 

уклањање предмета и ствари остављених на јавним површинама. 
Трошкови покушаја уклањања, односно уклањања возила или других ствари по налогу комуналног инспектора употребом 

специјалног возила наплаћују се  возачу, односно власнику возила, ако возач није идентификован. 
Ценовник за трошкове из става 2. овог члана  утврђује предузеће или предузетник, уз претходну сагласност Градског већа. 
Наплаћени трошкови за покушај уклањања, односно уклањања возила приход су предузећа или предузетника. 

 
VI Наплата паркирања 
 

Члан 20. 
За коришћење посебног паркиралишта возач, односно власник возила, ако возач није идентификован,  је дужан да плати 

одговарајућу накнаду за одређено време коришћења. 
Висину накнаде из става 1. овог члана одређује предузеће или предузетник, на основу ценовника на који претходну 

сагласност даје Градско веће. 
За коришћење општег паркиралишта са резервацијом корисник плаћа локалну комуналну таксу, у складу са посебном 

одлуком. 
За коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима лица из члана 15. став 2. ове Одлуке не плаћају накнаду. 
 

Члан 21. 
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 
1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин, 
2. поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места утврђеним актом из члана 7. ове Одлуке, 
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којима је означено 

паркинг место. 
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Члан 22. 
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије, ватрогасна и комунална возила, кад у току интервентних акција 

користе посебна паркиралишта, не плаћају накнаду за коришћење. 
 

Члан 23. 
Поједини корисници (станари, инвалиди, корисници пословних простора) могу јавна паркиралишта користити као 

повлашћени корисници, под условима и на начин утврђен актом Градског већа. 
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана предузеће или предузетник издаје повлашћену паркинг карту, која се може 

користити искључиво за возило за које је ова карта издата. 
Повлашћена паркинг карта важи за одређена паркиралишта, наведена у паркинг карти, без временског ограничења. 
Повлашћени корисници из става 1. овог члана, посебна паркиралишта могу да користе само по једном основу. 
 

Члан 24. 
Куповином паркинг карте корисник стиче право коришћења паркинг места и прихвата прописане услове за коришћење 

посебног паркиралишта. 
Корисник посебног паркиралишта дужан је да истакне паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла 

возила или плати паркирање путем мобилног телефона. 
Предузеће или предузетник је дужно да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке закључи уговор са 

телекомуникационим оператером који ће пружати услуге плаћања паркирања путем мобилног телефона. 
Предузеће или предузетник нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила. 
 

Члан 25. 
Контролу паркирања, односно исправност коришћења посебног паркиралишта врши овлашћени контролор предузећа или 

предузетника. 
Контролор предузећа или предузетника има службену легитимацију коју издаје предузеће или предузетник и мора носити 

службено одело. 
Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује предузеће или предузетник посебним актом. 
 

Члан 26. 
Корисник који поступа супротно одредбама члана 20. и 23. ове Одлуке дужан је да плати доплатну паркинг карту према 

ценовнику предузећа или предузетника, који се утврђује уз сагласност Градског већа. 
Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје контролор и уручује га кориснику, а када није у могућности да уручи налог 

кориснику, причвршћује га на возило. 
Достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и доцније оштећење или 

уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте. 
Корисник паркирања дужан је да поступи по примљеном налогу и плати доплатну паркинг карту у року од осам дана од дана 

достављања налога за плаћање. 
Предузеће или предузетник покреће поступак за принудну наплату пред надлежним судом. 
 

VII Надзор 
 

Члан 27. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке и над законитошћу рада предузећа или предузетника обавља градска управа надлежна за 

послове комуналних делатности. 
Инспекцијски надзор над извршењем ове Одлуке и других аката донетих на основу ове Одлуке врши комунална инспекција.  
 

VIII Казнене одредбе 
 

Члан 28. 
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или предузетник ако: 
1. на прописан начин не обележава паркиралишта (чл. 8.Одлуке) 
2. не одржава, не уређује, не опрема и не обележава паркиралишта (чл. 12. Одлуке). 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара одговорно лице у предузећу 

или код предузетника. 
 

Члан 29. 
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице ако: 
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама чл. 15. и 16. Одлуке 
2. не поступи у складу са одредбом члана 20. Одлуке 
3. користи повлашћену паркинг карту супротно члану 21. став 1. тачка 2. Одлуке 
4. поступи супротно одредби члана 23. став 2. и члана 17. Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 

250,00 до 25.000,00 динара. 
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара. 
 

IX Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 30. 
 Послови одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплате на јавним паркиралиштима, до доношења Одлуке о 
поверавању ових послова, сходно члану 9. ове Одлуке, поверавају се ЈКП "Биоктош" Ужице. 

 
Члан 31. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист општине Ужице" број 
5/05). 

Члан 32. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 347-3/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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46. На основу члана 11.и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник РС”, број 62/06) и члана 42. 
Статута града Ужица («Службени лист града Ужица» број 11/08) Скупштина града Ужица, на  седници  одржаној 14.априла 2009 . 
године,  доноси 

ОДЛУКУ 
 О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

  
Члан  1. 

 Овом  Одлуком  уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају правна и физичка лица за 
коришћење права, предмета и услуга на територији града Ужице  и утврђује висина, олакшице, рокови и начин плаћања. 
 Висина комуналне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2.  
Комуналне таксе уводе се за:              

1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија, у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.  

2. Држање средстава за игру (забавне игре). 
3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима. 
4. Коришћење рекламних паноа. 
5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења. 
6. Истицање фирме на пословном простору. 
7. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија.  
8. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина. 
9. Држање кућних и егзотичних животиња. 
10. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 
11. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води. 
12. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе(коловози,тротоари зелене површине бандере и слично)  
13. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местимa.          

 
Члан 3. 

 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 
 

Члан  4. 
 Обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе. 

Члан  5. 
Таксе се не плаћају за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација и органа и 

организација локалне самоуправе. 
Члан 6. 

Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по 
основу комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне таксе, односно у 
року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса.  

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка 
промене.  

У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима надлежни орган ће донети решење на основу акта органа 
који врши упис у регистар, као и на основу података других надлежних органа. 

Пријаве за 2009.годину подносе се у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Новчаном казном у износу од 300,00 до 30.000,00 динара казниће се таксени обвезник физичко лице који у прописаном року 

не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу. 
Правно лице - таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 5.900,00  до 590.000,00 динара ако не 

пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу или не наплати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном 
року наплаћену таксу не уплати на рачун буџета града. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 300,00 динара до 
30.000,00динара 

Новчаном казном у висини од 3.000,00 динара до 300.000,00 динара казниће се таксени обвезник - предузетник ако у 
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу.  

 
Члан 8. 

Састави део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге.  
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 

осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о 
порезу на добит корпорација. 

 
У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи.  
 

Члан 9. 
Наплата комуналне таксе вршиће се преко Градске управе Ужице. 
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Члан 10. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће комунална инспекција Градске управе за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове града Ужица. 
 

Члан  11. 
 Подручја, односно зоне града утврђене су Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за 
уређивање градског земљишта ("Сл.лист града  Ужица", бр 6/03). 
     

Члан 12. 
 Такса из таксене тарифе-тарифни број 6. став1.тачке 4. и 6. ове Одлуке неће се плаћати у 2009. години. 
 
 

Члан 13. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист општине Ужице", 

бр.4/08) 
Члан 14. 

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

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни број 1 

За коришћење простора на јавним површинама и испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог квадратног 
метра коришћеног простора плаћа се такса у дневном износу: 

1. За киоске и друге привремене монтажне објекте у дневном износу плаћа се, и то: 

- на подручју Iа зоне          45,00 динара 

- на подручју I  зоне           29,00 динара 

- на подручју II зоне          22,00 динара 

- на подручју III зоне         16,00 динара 
 
3. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа безалкохолна пића плаћа се по апарату дневно, и то: 

 

- на подручју Iа зоне          102,00 динара 

- на подручју I  зоне           67,00 динара 

- на подручју II  зоне         54,00 динара 

- на подручју III зоне         44,00 динара 
 
 4. За коришћење тротоара и јавног простора од стране угоститељских предузећа, самосталних радњи и др, плаћа се за метар 
квадратни дневно, и то: 
 

- на подручју Iа зоне          13,00 динара 

- на подручју I  зоне           6,00 динра 

- на подручју II  зоне         4,00 динара 

- на подручју III зоне         3,00 динара 
 
 5. За коришћење јавних површина у комерцијалне и друге сврхе такса се плаћа 132,00 динара по м2 за први дан коришћења, а 
за сваки наредни дан по 83,00 динара.  
 

 6. За коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила, мотора, возића и сл. такса се плаћа по возилу, дневно и 
то: 

 - дечји аутомобили и мотори     ..........17,00 динара 
 - дечји возићи и сл.  ………..................50,00 динара 

- на подручју Iа зоне               5,00 динара 

- на подручју I  зоне 4,00 динара 

- на подручју II  зоне 3,00 динара 

- на подручју III зоне 2,00 динара 

 2. За покретне тезге, столове и сл, на којима се врши продаја робе, плаћа се дневно, и то: 
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 7. За коришћење јавне површине за продају цвећа такса се плаћа дневно по м2 у износу од 3,00 динара. 

 8. За делатност која се повремено обавља ван седишта радње, на вашарима, прославама и сл. плаћа се такса у износу од 
182,00 динара дневно по м2 . 

 9. За приређивање изложби за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи плаћа се дневно по м2 7,00 динара. 

 10. За коришћење главне улице на потезу од РК "Прогрес" до раскрснице Д. Туцовића, Н. Пашића, такса се увећава 100% од 
таксе која се плаћа за Iа зону. 

 11. За коришћење Трга такса се увећава 230 % од таксе која се плаћа за  Iа зону. 

 12. За остала насељена места таксе из тачке 1, 2, 3 и 4. такса износи 50% од таксе која се плаћа за III зону. 

   

 НАПОМЕНА: 

 1. Такса по овом тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања решења Градске управе за урбанизам, изградњу и 
инспекцијске послове, којим је издато одобрење за коришћење простора на јавним површинама. Ако се решење издаје на период од 
годину дана, такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал. 

 2. За коришћење тротоара и јавног простора од стране угоститељских предузећа, самосталних радњи и др, такса се плаћа 
месечно, до 15-ог у месецу за претходни месец.   

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

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

 5. Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду дужна је да води евиденцију обвезника те таксе са 
подацима о задужењу и наплати. 

 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 2 
 
 За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, флиперима, билијар, 
пикадо и сл.) плаћа се такса по апарату у износу по 50,00 динара, дневно. 
 

НАПОМЕНА: 
 
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или предузетник-физичко лице), које држи-

приређује забавне игре на основу акта надлежног органа о регистрацији делатности. 

 2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава - апарата за забавну игру Градској управи за послове финансија, 
рачуноводства и привреду, која врши утврђивање обавезе по овом тарифном броју. 

               Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. 
Пријава се подноси у року од 8 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, односно дана почетка коришћења апарата.   

             3. 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 840-714572843-29. 
  

Тарифни број 3 

За приређивање музичког програма у угоститељским објектима ангажовањем музичара и других лица, такса се плаћа у 
дневном износу од 1.450,00  динара. 

 

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.  
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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 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 4 

За коришћење рекламних паноа такса се плаћа по сваком започетом м2 рекламне површине у дневном износу од 10,00 динара 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом тарифном броју наплаћује ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице сразмерно времену на које је издато одобрење 
за коришћење простора на јавним површинама, које је дужно да средства наплаћена од таксе уплаћује на уплатни рачун јавних 
прихода. 

2. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за огласе и рекламе у хуманитарне сврхе и у области спорта и рекреације. 

3. Такса по овом тарифном броју плаћа се за сваки истакнути рекламни пано. 

4.  Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840-714431843-12. 

Тарифни број 5 

За коришћење слободне површине за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења плаћа се за 
сваки квадратни метар заузете површине дневно у износу од 15,00 динара . 

НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које користи простор за камповање, односно постављање шатора. Наплату таксе 
врши Градска управа за послове фиинансија, рачуноводства и привреду.  

2. Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се чланови Удружења љубитеља реке Ђетиње "Рајски отоци". 

3.  Такса по овом тарифном броју улаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741533843-91. 

Тарифни број 6 

За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 

1. За делатност банкарства, осигурања имовине и лица, дуванске индустрије, поштанских, мобилних и телефонских услуга и  
електро привреде . 

- у првој А зони ………  450.000,00 динара 
- у првој зони …………  286.000,00 динара 
- у другој  зони ……… ...214.500,00 динара 
- у трећој  зони ……… ....143.000,00 динара 
- у четвртој зони ………..114.400,00 динара 
- у петој зони …………  ..57.200,00 динара 
- у шестој зони …………..50.050,00 динара 
 

1а. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте утврђује се такса у  годишњем износу, и то: 

-  за сваку пословну јединицу, која се  налази уз магистрални пут у износу од 286.000,00 динара; 

-  за остале пословне јединице зависно од зоне у којој се налазе, у износима који су наведени у тачки 1. 

2. За делатност приређивања игара на срећу: 
- у првој А зони …………220.000,00 динара 
- у првој зони ……………176.000,00 динара 
- у другој  зони ………….110.000,00 динара 
- у трећој  зони …………....88.000,00 динара 
- у четвртој зони ………… 77.000,00 динара 
- у петој зони …………….. 66.000,00 динара 
- у шестој зони ……………55.000,00 динара 
 

2а.  За мењачнице се утврђује такса у годишњем износу од 40.000,00 динара, за сваку пословну јединицу, без обзира на зону. 

3. Правна лица која обављају делатности које  нису наведене у тачкама 1,. 1a  2. и 2а овог тарифног броја, плаћају таксу на 
годишњем нивоу, и то:  

* за пословни простор до 10 м2: 
- у првој А зони ……………6.600,00 динара  
- у првој зони ………………6.050,00 динара  
- у другој  зони …………… 5.500,00 динара  
- у трећој  зони …………… 4.950,00  динара  
- у четвртој зони …………   4.400,00 динара   

             - у петој зони ……................ 3.850,00 динара  
- у шестој зони ......................3.300,00 динара  
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*за пословни простор од 10-30 м2: 
- у првој А зони ……………8.580,00 динара  
- у првој зони ………………7.870,00 динара  
- у другој  зони …………… 7.150,00 динара  
- у трећој  зони …………… 6.435,00 динара  
- у четвртој зони …………   5.720,00 динара   

             - у петој зони ……................ 5.000,00  динара  
- у шестој зони ......................4.300,00 динара  
 
*за пословни простор од 30-60 м2: 
- у првој А зони ……………9.900,00 динара  
- у првој зони ………………9.075,00 динара  
- у другој  зони …………… 8.250,00  динара  
- у трећој  зони …………… 7.425,00 динара  
- у четвртој зони …………   6.600,00 динара   

             - у петој зони ……................ 5.775,00 динара  
- у шестој зони ......................4.950,00 динара  

 
*за пословни простор од 60-150 м2: 
- у првој А зони ……………13.200,00 динара  
- у првој зони ………………12.100,00 динара  
- у другој  зони …………… 11.000,00 динара  
- у трећој  зони …………… 9.900,00  динара  
- у четвртој зони …………   8.800,00 динара   

             - у петој зони ……................ 7.700,00динара  
- у шестој зони ......................6.600,00динара 
 
*за пословни простор од 150-300 м2: 
- у првој А зони ……………16.500,00  динара  
- у првој зони ………………15.125,00 динара  
- у другој  зони …………… 13.750,00 динара  
- у трећој  зони …………… 12.375,00 динара  
- у четвртој зони …………   11.000,0  динара   

             - у петој зони ……................ 9.625,00динара  
- у шестој зони ......................8.250,00 динара 
 
*за пословни простор од 300-1000 м2: 
- у првој А зони ……………19.800,00 динара  
- у првој зони ………………18.150,00динара  
- у другој  зони …………… 15.500,00  динара  
- у трећој  зони ……………  14.850,00 динара  
- у четвртој зони …………   13.200,00 динара   

             - у петој зони ……................ 11.550,00 динара  
- у шестој зони ......................9.900,00  динара 
 
*за пословни простор од 1000-2000 м2: 

 -.у првој А зони ……………29.700,00 динара  
- у првој зони ………………27.225,00динара  
- у другој  зони …………… 23.250,00  динара  
- у трећој  зони ……………  22.276,50 динара  
- у четвртој зони …………   19.800,00 динара   

             - у петој зони ……................ 17.325,00 динара  
- у шестој зони .......................14.850,00  динара 
 
* за пословни простор од 2000-3000 м2: 

 -.у првој А зони ……………44.550,00 динара  
- у првој зони ………………40.837,50динара  
- у другој  зони …………… 34.875,00  динара  
- у трећој  зони ……………  33.414,75 динара  
- у четвртој зони …………   29.700,00 динара   

             - у петој зони ……................ 25.978,50 динара  
- у шестој зони .......................22.275,00  динара. 
 
*  за пословни простор већи од 3000 м2 ,  у износу од 145.000,00 динара, без обзира на зону. 
 
 

4. Радње које обављају делатности у области трговине, угоститељства, занатства, саобраћаја, услуга, као и други облици 
организовања који немају својство правног лица  по Закону о привредним друштвима плаћају таксу у годишњем износу и то: 
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- у првој А зони ……  6.600,00 динара  
- у првој зони ……..... 6.050,00 динара   
- у другој  зони ………5.500,00 динара  
- у трећој  зони ………4.950,00 динара   
- у четвртој зони …… 4.400,00 динара   
- у петој зони ………   3.850,00 динара  
- у шестој зони ………3.300,00 динара   

5. Радње које обављају делатност у области здравства (ординације, апотеке, лабораторије и сл.) плаћају таксу за сваку 
пословну јединицу, на годишњем нивоу, у износу од 17.000,00 динара.  

6. Таксисти плаћају таксу у годишњем износу од 1.650,00 динара по возилу. 

7. Адвокати и лица која обављају другу професионалну делатност (преводиоци, судски тумачи, судски вештаци и др.) плаћају 
таксу у годишњем износу и то: 
              - у првој А зони …………17.000,00         

- у првој зони ……………15.000,00   
- у другој  зони …………  13.000,00     
- у трећој  зони …………   11.000,00 

Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се занатске радње старих заната и домаће радиности у смислу члана 3. и 4. 
Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности (“Сл.гласник 
РС”, број 9/96). 

Сва предузећа чија је претежна делатност производња, плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 20%.  

НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се за седиште, представништво и сваку пословну јединицу, односно за сваку истакнуту 

фирму. 
 Фирма у смислу ове таксене тарифе   јесте сваки истакнути назив или име који упућује на то да правно или физичко лице 
обавља делатност. 
 Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 
 Ако се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају одређену делатност и имају истакнуту 
фирму, такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму. 

2.  Радње које обављају  делатност у области здравства плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 50 %. 
3. Адвокати и лица која обављају другу професионалну делатност плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 

50 %. 
4. Наплату таксе по овом тарифном броју врши Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду. 
5. Такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал, на уплатни рачун јавних прохода број 840-

716111843-35. 

Тарифни број 7 

За коришћење витрине за излагање робе, ван пословне просторије на јавној површини у складу са Програмом постављања 
привремених објеката, плаћа се такса од сваког целог или започетог квадратног метра изложбене површине у годишњем износу од 
4.200,00 динара. 

НАПОМЕНА: 
1. Изложбеном површином витрине сматра се свака површина витрине која је окренута према улици или пролазу. 
2. Таксу из овог тарифног броја наплаћује Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове града Ужица, 

приликом издавања одобрења за постављање витрине. 
3. Ако се решење издаје за период од годину дана такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал, 

на уплатни рачун јавних прихода број 840-714573843-36. 

Тарифни број 8 

За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина плаћа се такса у годишњем 
износу, и то: 

 

1. За теретна возила                

- носивости до 5 тона     1.640,00 динара 

- носивости од 5 - 10 тона 3.280,00 динара 

-носив. од 10-20 тона 

-преко 20 тона                                                      

4.370,00 динара 

11.000,00 динара 

2. За аутобусе                   5.180,00 динара 

3. За прикључна возила 2.190,00 динара 
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4. За путничке аутомобиле и 
комби возила,    према радној 
запремини мотора: 

 

- до 1150 кубика              660,00 динара 

 -од 1150-1300 кубика 1.094,00 динара 

 -од 1300-1600 кубика 1.610,00 динара 

 -од 1600-2000 кубика 2.200,00 динара 

- од 2000-3150 кубика        3.218,000 динара 

- преко 3150 кубика 4.956,00 динара 

5. За мотоцикле, према радној запремини мотора: 

- до 250 кубика               506,00 динара 

- од 250 - 500 кубика      668,00 динара 

- преко 500 кубика          806,00 динара 

- мопеди                           218,00 динара 

6. Вучна моторна возила   4.374,00 динара 

7. Специјална возила 2.186,00 динара 

 

НАПОМЕНА: 
 1. Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а, санитетска возила, возила за 
изношење смећа и прање улица.  
 2.Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга  превозна средства инвалидних и хендикепираних 
лица са 80 и више процената инвалидности, ако им возило служи за личну употребу. 
 3. Такса из овог тарифног броја у износу од 50% плаћа се за возила добровољних давалаца крви и путничка такси возила. 
 4. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила, на уплатни рачун јавних прихода број 840-
714513843-04. 

Тарифни број 9 

За држање кућних и егзотичних животиња у градском подручју плаћа се комунална такса појединачно у годишњем износу од 
121,00 динара. 

НАПОМЕНА: 
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа власник или држалац животиње. 
2.Таксу наплаћује приликом вакцинације животиња против беснила одговарајућа ветеринарска установа и уплаћује на рачун 

јавних прихода број 840-714571843-22. 
3. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за псе које користе слепа лица као водиче. 

Тарифни број 10 
 1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, утврђује се комунална такса 
дневно и то: 
 - при изградњи објеката дневно по м2 заузете површине….............................................................................................40,00 
динара. 
 2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање  коловоза и тротоара  дневно по м2 плаћа се…….....50,00 дин. 
 3. При заузимању  јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и паркирања 
возила дневно по м2 плаћа се……………….........................................................................................................................................440,00 дин. 
 4. Такса из тачке 1.,2. и 3. палаћа се сразмерно времену коришћења. 
 5. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за раскопавање, односно 
заузимање јавних површина продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана такса се повећава за 100%. 
 6. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор објекта од дана почетка градње до дана подношења писаног 
захтева за технички пријем објекта, односно до завршетка градње. 
 7. Таксу из тачке 2. и 3. плаћа инвеститор, односно извођач радова уз захтев за одобрење за раскопавање однсно заузеће. 
 8. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно заузеће јавне површине врши због 
реконструкције коловоза, тротоара  или друге јавне  саобраћајне површине. 
 9. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног  броја у износу од 50 % од предвиђене тарифе плаћа извођач радова ако се 
раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због изградње комуналне примарне инфраструктуре. 
 10. Таксу из тачака од 1. до 3. овог тарифног броја наплаћује Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове 
града Ужица приликом издавања одобрења за раскопавање одонсно заузеће јавне површине. 

11.   Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741535843-08   . 

Тарифни број 11 

За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се такса на  годишњем нивоу,  у износу од 
550,00. динара по м2. 
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Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице и  предузетник (физичко лице) које држи ресторан и други 
угоститељски и забавни објекат на води. 

 Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду утврђује обавезу плаћања комуналне таксе по овом 
тарифном броју на основу  решења које доноси Градска управа за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове града Ужица. 

Такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал, на уплатни рачун јавних прохода број 840-
714576843-57 

Тарифни број 12 
             За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози,тротоари, зелене површине, бандере и слично), такса се утврђује у дневном износу, по сваком започетом метру 
квадратном, за  сваку истакнуту фирму и то: 

- у првој А зони ………..............10,00 динара 
- у првој зони …………………..9,00 динара. 
- у другој  зони ………………...7,00 динара. 
- у трећој  зони ………………...6,00 динара. 
- у четвртој зони …………........5,00 динара. 
- у петој зони ………………......4,00 динара. 
- у шестој зони ………………...2,00 динара 
      Обвезник таксе по овом тарифном броју је лице чија је фирма (пословно име ) исписана на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе (коловози,тротоари, зелене површине, бандере и слично). 
Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду утврђује, наплаћује и контролише обавезу по овом тарифном 

броју.  
    Такса по овом тарифном броју уплаћује се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни 

рачун јавних прихода број 840-716112843-42. 

Тарифни број 13 

          Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима, плаћа се по сваком започетом сату коришћења простора у износу од 10% од цене услуге паркирања. 

          Наплату таксе из овог тарифног броја врши правно или физичко лице коме је поверено одржавање и уређење паркинг простора, а 
које је дужно да наплаћена средства уплати на уплатни рачун јавних прихода број 840-741532843-84. 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 434-10/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 47. На  основу  члана  41. Статута  града  Ужица  («Сл.лист  града  Ужица»  број  11/08),  Скупштина  града  Ужица  на  
седници  одржаној 14.04.2009.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  ОБРАЗОВАЊУ  РАДНИХ ТЕЛА 

ЗА ПРИПРЕМУ  ПЛАНА  ЗА  ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 

 1. У Одлуци  о образовању радних тела   за припрему Плана  за интегрисано управљање отпадом  у  Општини Ужице   01 број  
352-29/06  од  25.05.2006.године,  мења  се  тачка  3. тако што се   
 

- у  Савет  Плана    именују следећи чланови: 
1. Милован  Петровић, заменик  градоначелника, председник Савета, 
2. Светлана  Дракул, заменик  председника Савета, 
3. Ана  Ђуричић, 
4. Радиша  Селаковић, 
5. Драгица Секулић, 
6. Јелена Доганџић, 
7. Миливоје  Драгачевац, 
8. Олга  Крсмановић, 
9. Урош Антић, 
10. Будимир  Вујовић 

 
- у Радну групу за припрему Плана именују  се: 
1. Миладин Пећинар,  Еколошки фонд- председник, 
2. Весна  Јованетић, Еколошки фонд – заменик  председника, 
3. Зоран Мелентијевић, ЈП «Дирекција за изградњу», 
4. Драгана  Доганџић, ЈКП «Дубоко», 
5. Милијан Лијескић, ЈКП «Биоктош», 
6. Тони  Радибратовић, ЈКП «Биоктош», 
7. Милан Цвијовић, Здравствени  центар, 
8. Душанка Бацетић, Ваљаоница  бакра, 
9. Драган М.Јовановић, «Импол-Севал»  Ваљаоница  алуминијума, 
10. Радомир Дидановић, Градска управа  за  урбанизам, изградњу и инспекцијсе  послове, 
11. Мирјана  Крџић,  Регионална привредна комора, 
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12. Оливера  Новитовић, Виша  техничка школа, 
13. Милош Лишанин,  Удружење  «Рајски отоци». 
 
2. Именованим  члановима   Савета  Плана  и  Радне  групе  за израду Плана престаје  функција члановима  именованих 

Одлуком  о образовању  радних тела  за припрему  Плана за интегрисано управљање отпадом која је објављена  у «Службеном листу 
општине Ужице»  број  6-1/06. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 352-17/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
48. На  основу члана  14. Закона  о јавним предузећима  и обављању делатности од  општег интереса («Сл.гласник  РС»  број  

25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана  19. Одлуке о организовању  ЈП «Дирекција за изградњу», члана  32. тачка  9. Закона  о  локалној 
самоуправи  («Сл.гласник РС»  број   129/07) и члана   41. Статута  града  Ужица  («Сл.лист  града  Ужица»  број  11/08),  Скупштина  
града  Ужица, на  седници одржаној 14.04.2009.године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈП «ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ» 
 

1. ДАРКО  ШИМШИЋ,  дипл.инг.саобраћаја, именује  се  за  директора  ЈП «Дирекција за изградњу". 
2. Мандат  директора  траје четири године. 
3. Ово  Решење  ступа  на снагу наредног  дана од  дана објављивања у  "Службеном листу града  Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

49. 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 14.04.2009.године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА "ЗЛАТИБОР" УЖИЦЕ 
 

1. ЗОРАН РОГИЋ,  дипл.економиста, именује  се  за  директора  Дечјег одмаралишта "Златибор" Ужице. 
2. Мандат  директора  траје четири године. 
3. Ово  Решење  ступа  на снагу наредног  дана од  дана објављивања у  "Службеном листу града  Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
50. На  основу члана  8. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ужице («Службени 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 14.04.2009.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

"УЖИЦЕ" 
 

1. РАДОМИР СМИЉАНИЋ,  дипл.менаџер, именује  се  за вршиоца дужности  директора Туристичке организације Ужице, 
до именовања директора, а најдуже шест месеци. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

51. На основу члана  54. и 56. Статута  града  Ужица  ("Сл.лист града  Ужица"  11/08), Скупштина  града  Ужица  на  седници  
одржаној 14.04.2009.године, доноси 

 

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

КОМИСИЈЕ ЗА  САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА 
 

I ПРЕДРАГ  ГАВОВИЋ,  разрешава  се  дужности  члана  Комисије  за  сарадњу са  градовима. 
II АЛЕКСАНДАР  ОСТОЈИЋ,  именује се  за  члана  Комисије за  сарадњу са  градовима. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 6/09 
 

 

42 

III Овим  Решењем мења   се Решење  Скупштине  града  Ужица, 01  број  06-23/08  од  22.07.2008.године  и  Решење  01  
број  06-45 од  14.10.2008.године. 

IV  Ово  Решење објавити у  "Службеном  листу  града  Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

52. На основу члана  53. и 56. Статута  града  Ужица  ("Сл.лист  града  Ужица"  11/08), Скупштина  града  Ужица  на  
седници  одржаној 14.04.2009.године, доноси 

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

КОМИСИЈЕ ЗА  ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 
 

I ЗЛАТАН  МОЈСИЛОВИЋ,  разрешава  се  дужности  члана  Комисије  за  представке и притужбе. 
II  НИКОЛА ЉУБИЧИЋ,  именује се  за  члана  Комисије за  представке и  притужбе. 
III  Овим  Решењем мења   се  Решење  Скупштине  града  Ужица, 01  број 06-45/08  од  14.10.2008.године («Сл.лист  града  

Ужица» бр.  14/08). 
IV  Ово  Решење објавити у  «Службеном  листу  града  Ужица. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
53. На основу члана  41. Статута  града  Ужица  ("Сл.лист  града  Ужица"  11/08) и члана 28. Статута ЈКП "Регионална 

санитарна депонија Дубоко", Скупштина  града  Ужица,  на  седници  одржаној 14.04.2009.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ДУБОКО" 
 

1. СЛАВИЦА САВИЋ, дипл. економиста, именује се  за  члана Надзорног одбора ЈКП "Дубоко". 
2. Мандат члана Надзорног одбора траје три године. 
3. Ово  Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном  листу  града  Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I  Број 06-26/09, 14.04.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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