
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXIX     18. novembar 2004. godine     Broj 13/04 
 
71.. Na  osnovu  ~lana  45. Zakona  o  lokalnim  izborima  ("Sl.glasnik RS" br.  33/02, 37/02 i  42/02, 72/03 i  100/03), 

Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
 

 1. MILOMIRU  SREDOJEVI]U  prestaje  mandat  odbornika  sa  izborne  liste  Demokratske stranke  - Boris  
Tadi},  iz  razloga  nespojivosti  funkcije  zamenika  predsednika  op{tine  sa  funkcijom odbornika,  sa  22.10.2004.godine. 
 
 2. Re{ewe  objaviti  u  "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 013-15/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

72. Na  osnovu  ~lana  47. Zakona  o  lokalnim  izborima  ("Sl.glasnik RS" br.  33/02, 37/02 i  42/02, 72/03 i  100/03), 
Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 

 
R E [ E W E 

 
 1. Utvr|uje  se  mandat  odbornika  Milorada  Tice, dipl.hemi~ara  iz  U`ica,  ro|enog  19.04.1953.godine, 

Ulica  Ratarska 19,    sa  izborne  liste  Demokratske stranke  - Boris  Tadi}. 
 
 2. Mandat  odbornika  traje  do isteka  mandata  odbornika  kome  je prestao  mandat. 
 
 3. Re{ewe  objaviti  u  "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 013-16/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
73. Na osnovu ~lana 45a. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", br. 5/02 i 12/04), Skup{tina 

op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 18. novembra 2004. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA IMENOVAWE 
POMO]NIKA PREDSEDNIKA OP[TINE 

 
1. DAJE SE saglasnost na Odluku predsednika op{tine U`ice 10 broj 119-18/04 od 12.11.2004. godine, kojom se 

Radisav Pantovi} imenuje za pomo}nika predsednika op{tine U`ice. 
 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-18/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
74. Na osnovu ~lana 45a. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02 i 12/04), predsednik 

op{tine U`ice, donosi 
 

ODLUKU 
O IMENOVAWU POMO]NIKA PREDSEDNIKA OP[TINE 

 
1. RADISAV PANTOVI], imenuje se za pomo}nika predsednika op{tine U`ice. 
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2. Mandat pomo}nika predsednika traje do isteka mandata predsednika Op{tine. 
 
3. Na Odluku o imenovawu pomo}nika predsednika Op{tine saglasnost daje Skup{tina op{tine. 
  
4. Ova Odluka stupa na snagu po dobijawu saglasnosti i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

OP[TINA U@ICE 
10 broj 119-18/04, 12.11.2004. godine 

PREDSEDNIK OP[TINE 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
 
75. Na osnovu ~lana 45a. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", br. 5/02 i 12/04), Skup{tina 

op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 18. novembra 2004. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA IMENOVAWE 
POMO]NIKA PREDSEDNIKA OP[TINE 

 
1. DAJE SE saglasnost na Odluku predsednika op{tine U`ice 10 broj 119-19/04 od 12.11.2004. godine, kojom se 

\or|e Miju{kovi} imenuje za pomo}nika predsednika op{tine U`ice. 
 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-19/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
76. Na osnovu ~lana 45a. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02 i 12/04), predsednik 

op{tine U`ice, donosi 
 

ODLUKU 
O IMENOVAWU POMO]NIKA PREDSEDNIKA OP[TINE 

 
1. \OR\E MIJU[KOVI], imenuje se za pomo}nika predsednika op{tine U`ice. 
 
2. Mandat pomo}nika predsednika traje do isteka mandata predsednika Op{tine. 
 
3. Na Odluku o imenovawu pomo}nika predsednika Op{tine saglasnost daje Skup{tina op{tine. 
  
4. Ova Odluka stupa na snagu po dobijawu saglasnosti i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

OP[TINA U@ICE 
10 broj 119-19/04, 12.11.2004. godine 

PREDSEDNIK OP[TINE 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
 
77. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  

op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 

 ADMINISTRATIVNO  MANDATNE  KOMISIJE 
 

 I  U   Administrativno-mandatnu komisiju, biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. Malina \oki} 
  za ~lanove: 
 2.  Milomir Cvetkovi} 
 3.  Milan  Milovanovi} 
 4.  Vidoje Drndarevi} 
 5. Zoran  Joksimovi} 
 II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 
 III  Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  119-17-1/04, 18.11.2004.godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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78. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 

 KOMISIJE  ZA PREDSTAVKE I PRITU@BE 
 

 I U   Komisiju  za  predstavke i pritu`be, biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. Velimir  [uwevari} 
  za ~lanove: 
 2. Dragan \oki} 
 3. Vladimir  Dejovi} 
 4. Gordana  Markovi} 
 5. Milovan Ristanovi} 

II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 
III   Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 

 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj  119-17-7/04, 18.11.2004.godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 79. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 

KOMISIJE  ZA  POQOPRIVREDU 
 

 I  U   Komisiju  za poqoprivredu, biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. Radomir  [piri} 
  za ~lanove: 
 2. Milivoje  Sin|i} 
 3. Dragan  Powavi} 
 4. Miodrag  Mitri} 
 5. Sla|ana  [umanac 
 II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 

III  Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  119-17-6/04, 18.11.2004.godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
 

 80. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 

KOMISIJE  ZA  URBANIZAM I  KOMUNALNO-STAMBENE  DELATNOSTI 
 
 
 

 I  U   Komisiju  za  urbanizam  i komunalno stambene  delatnosti, biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. dr  Dragi} Jezdi} 

 za ~lanove: 
 2. dr  Miroslav  Stanojevi} 
 3. Milorad  Tica 
 4. Milan  Nin~i} 
 5. Branka Diki} 
 II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 

III   Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 
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 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj  119-17-5/04, 18.11.2004.godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 81. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 

KOMISIJE  ZA  DRU[TVENE  DELATNOSTI 
 
 

 I  U   Komisiju za  dru{tvene  delatnosti, biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. Zoran \uki} 
  za ~lanove: 
 2. Milan Konatar 
 3. Tawa  Resimi} 
 4. Ivan Filipovi} 
 5. Danica  Be{evi} 
 II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 

III   Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj  119-17-4/04,18.11.2004.godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

82. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 
KOMISIJE  ZA  BUXET  I FINANSIJE 

 
 I  U   Komisiju  za  buxet   i finansije,  biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. Tihomir  Petkovi} 
  za ~lanove: 
 2. Stanika @uni} 
 3. Miqko  Deli} 
 4. Milovan Kr~mar 
 5. Danijela  Vasiqevi}  

II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 
III   Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 

 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj  119-17-3/04,18.11.2004.godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 83. Na  osnovu  ~lana 32a i  33. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice" br.  5/02  i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  18.11.2004.godine, donosi 
 
 

R E [ E W E 
O  IZBORU  PREDSEDNIKA I  ^LANOVA 

KOMISIJE  ZA  PROPISE 
 
 

 I  U   Komisiju  za  propise,  biraju  se: 
  za  predsednika: 
 1. Ne|o  Jovanovi} 
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  za ~lanove: 
2. Ivan  Dr~eli} 

 3. Nada  Milivojevi} 
 4. Milica  Mutavxi} 
 5. Vladimir Damqanovi} 
 II  Mandat  predsednika  i ~lanova  Komisije  traje  ~etiri  godine. 

III   Ovo  re{ewe  stupa na  snagu  danom dono{ewa i objavi}e  se u  "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj  119-17-2/04 ,18.11.2004.godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 84. На основу члана 18. и 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/02), члана 25. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 9/02) и члана 10. Статута Општине Ужице (''Службени лист Општине Ужице'', број 
12/04), Скупштина општине Ужице на седници одржаној  18.11. 2004. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2004. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
  У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ужице, у члану 1. укупан приход буџета Општине 
Ужице, износ: ''697.376.913,46'', замењује се износом: ''848.236.658,44''. 
 

Члан 2. 
  У члану 2. део примања из члана 1. Одлуке, износ: ''327.649.540,00'', замењује се изонсом: ''444.120.141,87''. 
 

Члан 3. 
  У члану 3. део примања из члана 1. Одлуке, износ: ''237.671.813,96'' замењује се износом: ''235.740.693,12''. 
 

Члан 4. 
  У члану 4. део примања из члана 1. Одлуке, износ: ''124.811.956,04'', замењује се износом: ''168.375.823,45''. 

 
Члан 5. 

  У члану 5. износ: ''4.371.122,04'', замењује се износом: ''1.743.983,45''. 
 

Члан 6. 
 

  У члану 6. износ: ''3.060.000,00'', замењује се износом: ''1.460.000,00''. 
 

Члан 7. 
  Члан 7. мења се и гласи: 

Економска 
класификација 

Извори прихода и примања Износ 

1 2 3 
 I  Вишак прихода из претходне године  
    Вишак прихода из претходне године 54.246.960,76 
 У к у п н о: 54.246.960,76 
 II  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ  

711 000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке  
 Порез на зараде 139.000,000,00 
 Порез на приходе од самосталне делатности 16.000.000,00 
 Порез на приходе од непокретности 6.200.000,00 
 Порез на приход од давања у закуп покретних ствари  

120.000,00 
 Порез на добитке од игара на срећу 86.000,00 
 Порез на друге приходе 46.000.000,00 
 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства  

3.700.000,00 
 У к у п н о  711 000: 211.106.000,00 
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712 000 Порез на фонд зарада  
 Порез на фонд зарада 90.000.000,00 
 У к у п н о 712 000: 90.000.000,00 

713 000 Порез на имовину  
 Порез на имовину 41.000.000,00 
 Порез  на наслеђе и поклон 650.000,00 
 Порез на пренос апсолутних права 23.000.000,00 
 У к у п н о 713 000: 64.650.000,00 

714 000 Порез на добра и услуге   
 Порез на промет производа и услуга 178.000.000,00 
 Средства за противпожарну заштиту 700.000,00 
 Накнада за коришћење и одржавање локалних путева  

13.050.000,00 
 Боравишна такса 2.300.000,00 
 Комунална такса за држање моторних  возила 9.050.000,00 
 Локалне комуналне таксе 3.500.000,00 
 У к у п н о 714 000: 206.600.000,00 

733 000 Трансфери од других нивоа власти   
 Трансфери од других нивоа власти 12.662.213,87 
 У к у п н о 733 000: 12.662.213,87 

741 000 Приходи од имовине  
 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта  40.000.000,00 
 Приходи од камата 6.000.000,00 
 У к у п н о  741 000: 46.000.000,00 

742 000 Продаја добара и услуга  
 Приходи од давања у закуп непокретности у својини 

Општине 
 

1.500.000,00 
 Приходи које својом делатношћу остваре органи 

Општине  
 

5.100.000,00 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 25.000.000,00 
 У к у п н о 742 000: 31.600.000,00 

745 000 Мешовити и неодређени приходи  
 Мешовити и неодређени приходи 3.700.000,00 
 У к у п н о 745 000: 3.700.000,00 

791 000 Приходи из буџета Републике  
 Приходи из буџета Републике 5.500.000,00 
 У к у п н о  791 000: 5.500.000,00 
 С В Е Г А  текући приходи буџета 

711 000 – 791 000 
 

762.065.174,63 
 III ПРИМАЊА ОД  ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА  

911 000 Примања од домаћих задуживања  
 Примања од задуживања 120.000.000,00 
 У к у п н о 911 000: 120.000.000,00 
 СВЕГА примања од задуживања  120.000.000,00 
 IV  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

       ИМОВИНЕ 
 
 

921 000 Примања од продаје финансијске имовине  
 Примања од приватизације 2.171.483,81 
 У к у п н о 921 000: 2.171.483,81 
 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 848.236.658,44  

 
Члан 8. 

  Члан 8. мења се и гласи: 
 

Економска 
класификација 

О п и с Износ 

1 2 3 
41 Расходи за запослене 200.830.023,50 
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411 Плате и додаци запослених 161.811.984,00 
412 Социјални доприноси 29.219.684,00 
413 Накнаде у натури 4.901.355,50 
414 Социјална давања запосленима 1.950.000,00 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2.947.000,00 
42 Коришћење услуга и роба 230.454.904,19 
421 Стални трошкови 53.349.040,61 
422 Трошкови путовања 6.739.000,00 
423 Услуге по уговору 17.348.250,14 
424 Специјализоване услуге  13.841.532,00 
425 Текуће поправке и одржавање 125.213.945,40 
426 Материјал 13.963.136,04 
44 Отплата камата 4.000.000,00 
441 Отплата домаћих камата 4.000.000,00 
45 Субвенције 103.630.601,87 
451 Субвенције јавним непрофитним предузећима и 

организацијама 
 

103.603.601,87 
47 Права из социјалног осигурања 8.520.621 
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 8.520.621,00 
48 Остали расходи 26.743.550,00 
481 Дотације невладиним организацијама 20.365.520,00 
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.890.820,00 
483 Новчане казна и пенали по решењу судова 2.477.550,00 
484 Накнаде штете настале услед елементарних непогода 9.660,00 
49 Резерве 3.203.983,45 
499 Средства резерве 3.203.983,45 
51 Основна средства  226.852.974,43 
511 Зграде и грађевински објекти 216.868.229,16 
512 Машине и опрема 10.484.745,27 
513 Остала основна средства 700.000,00 
61 Отплата главнице 42.800.000,00 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 42.800.000,00 

 У к у п н о:  848.236.658,44 

 
Члан 9. 

  Члан 9. мења се и гласи: 
 

Раздео Глава Функција Екон. 
клас. 

О П И С Средства из буџета 

1 2 3 4 5 6 
1    ОПШТИНСКА УПРАВА  
  410  Општи, економски и комерцијални послови  
   411 Плате и додаци запослених 42.577.000,00 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.386.600,00 
   413 Накнаде у натури 660.000,00 
   414 Социјална давања запосленим 1.650.000,00 
   416 Јубиларне награде 120.000,00 
   421 Стални трошкови 8.322.000,00 
   422 Трошкови путовања 675.000,00 
   423 Услуге по уговору 200.000,00 
   426 Материјал 3.120.000,00 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 1.125.700,00 
   512 Машине и опрема 4.050.000,00 
   513 Остала основна средства 100.000,00 
    Извори финансирања за функцију 410  
   01 Приходи    из    буџета    69.986.300,00 
    Укупно за функцију 410: 69.986.300,00 
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Раздео Глава Функција Екон. 
клас. 

О П И С Средства из буџета 

1 2 3 4 5 6 
    ИЗВРШНИ  И  ЗАКОНОДАВНИ  ОРГАНИ  
  110  Извршни и законодавни органи финансијки и 

фискални послови и спољни послови 
 

   416 Награде, бонуси и остали расходи 2.677.000,00 
   423 Услуге по уговору  5.332.000,00 
   421 Стални трошкови 958.000,00 
   426 Материјал 641.000,00 
   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000,00 
   441 Отплата домаћих камата 4.000.000,00 
   481 Дотације невладиним организацијама 1.002.000,00 
   483 Новчане казне и пенали по решењу судова и 

судских тела 
2.477.550,00 

   499 Средства резерве 3.203.983,45 
   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 42.800.000,00 
    Извори финансирања за функцију 110 63.491.533,45 
   01 Приходи из буџета 63.491.533,45 
    Укупно за функцију 110:  
  130  Опште услуге  
   411 Плате, додаци запослених  704.194,00 
   412 Социјални доприноси 123.263,00 
   421 Стални трошкови 260.000,00 
   422 Трошкови путовања 35.000,00 
   423 Услуге по уговору 3.506.000,00 
   424 Специјализоване услуге 6.308.082,00 
   425 Текуће поправке и одржавање 4.045.000,00 
   426 Материјал 100.000,00 
   472 Наканда за социјалну заштиту из буџета 734.621,00 
   481 Дотације невладиним организацијама 7.146.470,00 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 17.600,00 
   484 Накнада штете настале услед елементарних 

непогода 
9.660,00 

   511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 
    Извори финансирања за функцију 130  
   01 Приходи из буџета 24.989.890,00 
    Укупно за функцију 130: 24.989.890,00 
  830  Услуге емитовања и извештавања  
   423 Услуге по уговору  1.760.00,00 
   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-

зећима 
 

4.550.000,00 

    Извори финансирања за функцију 830  
   01 Приходи из буџета 6.310.000,00 
    Укупно за функцију 830: 6.310.000,00 
  160  Опште јавне услуге које нису квалификоване 

на другом месту 
 

   411 Плате и додаци запослених 1.769.000,00 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 318.700,00 
   421 Стални трошкови 1.164.935,00 
   423 Услуге по уговору 73.520,00 
   425 Текуће поправке и одржавање 202.795,00 
   426 Материјал 34.250,00 
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Раздео Глава Функција Екон. 
клас. 

О П И С Средства из буџета 

1 2 3 4 5 6 
   482 Порези, обавене таксе, казне 34.900,00 
    Извори финансирања за функцију 160  
   01 Приходи из буџета 3.598.100,00 
    Укупно за функцију 160 3.598.100,00 
    Укупно за раздео I 168.375.823,45 
  090  Социјална заштита неквалификована на 

другом месту 
 

   411 Плате и додаци запсолених 180.000,00 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.500,00 
   421 Остали трошкови 603.000,00 
   425 Текуће поправке и одржавање 156.250,00 
   471 Права из социјалног осигурања 410.000,00 
   481 Дотације невладиним организацијама 4.212.600,00 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 6.500,00 
    Извори финансирања за функцију 090  
   01 Приходи из буџета 5.598.850,00 
    Укупно за функцију 090: 5.598.850,00 
  912  Основно образовање  
   413 Накнаде у натури 3.226.700,00 
   421 Стални трошкови 19.595.040,00 
   422 Трошкови путовања 2.178.000,00 
   423 Услуге по уговору 2.205.200,00 
   425 Текуће поправке и одржавање 4.121.800,00 
   426 Материјал 3.675.410,00 
   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 941.000,00 
   511 Зграде и грађевински објекти 7.830.000,00 
   512 Машине и опрема 534.850,00 
    Извори финансирања за функцију 912 44.308.000,00 
   01 Приходи из буџета  
    Укупно за функцију 912: 44.308.000,00 
  920  Средње образовање  
   413 Накнаде у натури 770.615,50 
   421 Стални трошкови 10.246.063,53 
   422 Трошкови путовања 3.676.000,00 
   423 Услуге по уговору 2.530.716,00 
   425 Текуће поправке и одржавање 4.359.971,80 
   426 Материјал 3.633.637,90 
   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 560.000,00 
   511 Зграде и грађевински објекти 6.946.729,16 
   512 Машине и опрема 2.045.095,27 
    Извори финансирања за функцију 920  
   01 Приходи из буџета 34.768.829,16 
    Укупно за функцију 920: 34.768.829,16 
  980  Образовање неквалификовано на другом 

месту 

 

   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.550.000,00 

    Извори финансирања за функцију 980   

   01 Приходи из буџета 2.550.000,00 
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Раздео Глава Функција Екон. 
клас. 

О П И С Средства из буџета 

1 2 3 4 5 6 
    Укупно за функцију 980: 2.550.000,00 
  820  Услуге културе  
   411 Плате и додаци запослених 35.020.790,00 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.686.821,00 
   413 Накнаде у натури 44.040,00 
   421 Стални трошкови 4.934.932,08 
   423 Услуге по уговору 768.814,14 
   424 Специјализоване услуге 7.533.450,00 
   425 Услуге поправке и одржавање 701.008,60 
   426 Материјал 1.244.938,14 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 1.132.920,00 
    Извори финансирања за функцију 820  
   01 Приходи из буџета 58.067.713,96 
    Укупно за функцију 820: 58.067.713,96 
  810  Услуге рекреације и спорта  
   411 Плате и додаци запослених 6.804.000,00 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.201.800,00 
   421 Стални трошкови 2.895.070,00 
   423 Услуге по уговору 21.000,00 
   425 Текуће поправке и одржавање 243.830,00 
   426 Материјал 98.400,00 
   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.235.000,00 
   481 Дотације невладиним организацијама 6.855.000,00 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 133.200,00 
    Извори финансирања за функцију 810  
   01 Приходи из буџета 19.487.300,00 
    Укупно за функцију 810 19.487.300,00 
  911  Предшколско образовање  
   411 Плате и додаци запослених 51.972.000,00 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.448.000,00 
   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.100.000,00 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 740.000,00 
   511 Зграде и грађевински објекти 4.945.200,00 
   512 Машине и опрема 1.754.800,00 
    Извори финансирања за функцију 911  
   01 Приходи из буџета 70.960.000,00 
    Укупно за функцију 911: 70.960.000,00 
    Укупно за раздео II: 235.740.693,12 
  620  Развој заједнице  
   411 Плате и додаци запослених 22.785.000,00 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.024.000,00 

   413 Накнаде у натури 200.000,00 

   414 Социјална давања запосленима 300.000,00 

   416 Награде, бонуси и остали расходи 150.000,00 

   421 Стални трошкови 4.400.000,00 

   422 Трошкови путовања 175.000,00 

   423 Услуге по уговору 1.073.000,00 

   425 Текуће поправке и одржавање 1.219.540,00 

   426 Материјал 1.225.500,00 
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Раздео Глава Функција Екон. 
клас. 

О П И С Средства из буџета 

1 2 3 4 5 6 
   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-

зећима и организацијама 
119.845.688,00 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 1.693.200,00 
   511 Зграде и грађевински објекти 162.782.213,87 
   512 Машине и опрема 900.000,00 
   513 Остала основна средства  600.000,00 
    Извори финансирања за функцију 620  
   01 Приходи из буџета 321.703.141,87 
    Укупно за функцију 620: 321.703.141,87 
  510  Управљање отпадом  
   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-

зећима и организацијама 
 

38.100.000,00 

    Извори финансирања за функцију 510  
   01 Приходи из буџета 38.100.000,00 
    Укупно за функцију 510: 38.100.000,00 
  520  Канализација  
   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-

зећима и организацијама 
 

500.000,00 

    Извори финансирања за функцију 520  
   01 Приходи из буџета 500.000,00 
    Укупно за функцију 520: 500.000,00 
  640  Јавна расвета  
   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-

зећима и организацијама 
 

16.630.000,00 

    Извор  финансирања за функцију 640  
   01 Приходи из буџета 16.630.000,00 

    Укупно за функцију 640: 16.630.000,00 

  451  Путеви и улице  

   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-
зећима и организацијама 

 
46.500.000,00 

    Извори финансирања за функцију 451  

   01 Приходи из буџета 46.500.000,00 

    Укупно за функцију 451: 46.500.000,00 

  460  Комуникације  

   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-
зећима и организацијама 

 
8.497.000,00 

    Извори финансирања за функцију 460  

   01 Приходи из буџета 9.497.000,00 

    Укупно за функцију 460: 9.497.000,00 

  630  Водоснабдевање  

   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-
зећима и организацијама 

 
3.020.000,00 

    Извори финансирања за функцију 630  

   01 Приходи из буџета 3.020.000,00 

    Укупно за функцију 630: 3.020.000,00 

  660  Одржавање осталих објеката  
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Раздео Глава Функција Екон. 
клас. 

О П И С Средства из буџета 

1 2 3 4 5 6 
   451 Субвенције јавним нефинансијским преду-

зећима и организацијама 
 

8.500.000,00 

    Извори финансирања за функицју 660  
   01 Приходи из буџета 8.500.000,00 
    Укупно за функцију 660: 8.500.000,00 
    Укупно за раздео III и IV: 444.120.141,87 
    УКУПНИ  РАСХОДИ: 848.236.658,44 

Члан 10. 
  Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним примањима буџета у оквиру одобрених средстава. 
 

Члан 11. 
  Остварена примања распоређују се тромесечним плановима за извршење буџета, које утврђује Одељење за буџет и 
финансије Општинске управе Општине Ужице. 
  План из става 1. овог члана доноси начелник Одељења за буџет и финансије Општинске управе Општине Ужице. 

Члан 12. 
  Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине Ужице или лице које он овласти и одговоран је за 
законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом. 
  Одељење за буџет и финансије Општинске управе Општине Ужице обавезно је да прати извршење буџета и да о 
томе редовно, једном месечно, извештава председника општине. 
 

Члан 13. 
  За законито и наменско коришћење средстава буџета распоређених корисницима, одговорни су руководиоци 
буџетских корисника. 
 

Члан 14. 
  За извршење буџета одговоран је председник општине. 
  Овлашћује се председник општине да располаже средствима са позиције 132 – Дотације спортским ормладинским 
организацијама и са позиције 37 – Једнократне помоћи.   
                          У случају неравномерног остваривања примања у току године, председник општине може за покриће потреба у току 
буџетске године користити средства сталне буџетске резерве у складу са Законом о буџетском систему. 
 

Члан 15. 
  Привремено расположива средства на рачун буџета могу се краткорочно пласирати код банака или других 
финансијских организација, закључивањем уговора, с тим да услови пласмана не могу бити неповољнији од услова на тржишту новца. 
  О пласирању средстава из става 1. овог члана одлучује председник општине. 

 
Члан 16. 

  Средства са рачуна буџета и средства са рачуна корисника буџета, укључујући и јавне службе које се финансирају из 
буџета, укључују се у депозит пословне банке коју одреди председник општине. 
  Корисницима буџета који не изврше ову обавезу председник општине обуставиће пренос средстава. 
 

Члан 17. 
  Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа средстава одобрених у буџету. 
  Директни корисник буџетских средстава врши расподелу средстава индиректним корисницима, у оквиру одобрених 
апропријација. 

Члан 18. 
  На захтев органа надлежног за извршење буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и 
доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, 
укључујући и сопствене приходе. 
  Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење обавеза по правоснажним судским 
одлукама и судским поравнањима, неће се извршавати на терет буџета. 
  Корисник буџетских средстава дужан је да ограну надлежном за извршење буџета достави сваку промену о броју 
запослених. 

Члан 19. 
  Средства распоређена за рад буџетских корисника, која остану неутрошена по завршном рачуну за 2004. годину, 
враћају се у буџет, уколико посебном одлуком није другачије одређено, најкасније до 20. јануара наредне године. 

 
Члан 20. 

  Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију 
средстава за рад у 2004. години, сразмерно делу у коме су та средства обезбеђена  из средстава буџета. 
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Члан 21. 
  Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно 
или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено. 
 

Члан 22. 
  Овлашћује се председник општине да може да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са прописаним 
класификацијама. 
 

Члан 23. 
  У сталну буџетску резерву издвајају се средства буџета у висини од 1,5% планираних прихода у 2004. години. 
  Обрачун и издвајање средстава за сталну буџетску резерву вршиће се до 10-ог у месецу за претходни месец. Одлуку 
о коришћењу средства сталне буџетске резерве за намене утврђене у члану 49. Закона, у појединачним ситуацијама до 10% планираног 
износа за 2004. годину, доноси председник општине. 
  За коришћење средстава буџетске резерве изнад 10%, одлуку о коришћењу средстава сталне резерве буџета доноси 
Скупштина општине. 
 

Члан 24. 
  Средства текуће буџетске резерве се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе 
за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
  Председник општине, на предлог Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине Ужице, доноси одлуку 
о употреби текуће буџетске резерве. 
  Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене, 
за које су средстава утрошена. 

Члан 25. 
  Председник општине је обавезан да најмање два пута у току буџетске године поднесе извештај Скупштини општине 
о реализацији Одлуке о буџету, као и о стању и коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. 
 
 

Члан 26. 
  Јавне набавке, на терет средстава буџета, вршиће се у складу са одредбама Закона. 
 

Члан 27. 
  Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2004. години, користиће се на основу Одлуке СО, 
а у складу са Законом о приватизацији. 

Члан 28. 
  Буџет се може задуживати само у делу капиталних улагања, сагласно члану 58. Закона о буџетском систему. 
  Одлуку о задуживању доноси Скупштина општине. 
 

Члан 29. 
  Приходи од накнада за коришћење и уређење градског-грађевинског земљишта, накнада за коришћење и одржавање 
локалних путева и комунална такса за моторна возила преносе се Дирекцији до висине остварених прихода. 
 

Члан 30. 
  Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу. 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 400-41/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 85. Na  osnovu ~lana  26. stav  1.  Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list op{tine  U`ice,  br.  5/02 i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj 18.11.2004.godine, donela  je 
 
 

P O S L O V  N I K 
SKUP[TINE  OP[TINE   U@ICE 

 
 

 I   OP[TE  ODREDBE 
^lan  1. 

 Ovim  Poslovnikom  se  ure|uje na~in  pripreme, vo|ewe  i  rad  sednice  Skup{tine  op{tine (u  daqem tekstu: 
Skup{tina)  i na~in ostvarivawa  prava  i  du`nosti  odbornika. 
 

^lan 2. 
 Poslovnikom  se  ure|uju  pitawa  konstituisawa   Skup{tine; ostvarivawa  prava i du`nosti odbornika u  radu i 
odlu~ivawa u  Skup{tini; izbor, prava i du`nosti  predsednika i  zamenika predsednika   Skup{tine; organizacija i na~in  
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rada  Skup{tine  i wenih  organa; akta  Skup{tine i  postupak  za  wihovo  dono{ewe; javnost  rada; saradwa  sa  
Skup{tinom  Srbije  i organima u Republici; saradwa  sa drugim  op{tinama  u  zemqi  i inostranstvu; obavqawe   stru~nih 
i  drugih  poslova  za  potrebe Skup{tine, wenih  organa i radnih  tela  i druga  pitawa   vezana za  rad  Skup{tine  i 
ostvarivawe  wenih  zadataka  i odgovornosti. 
 
 
 II  KONSTITUISAWE  SKUP[TINE 
 
1.Prva  konstitutivna sednica 
 
 

^lan 3. 
 Prvu  sednicu novog  saziva  Skup{tine (konstitutivnu  sednicu)  saziva  predsednik Skup{tine iz  prethodnog  
saziva, u roku koji je  Zakonom odre|en  za  konstituisawe  Skup{tine. 
 Ako  predsednik prethodnog  saziva  ne  sazove  sednicu novog  saziva  u roku  iz  stava  1. ovog  ~lana, prvu  sednicu 
novog  saziva  sazva}e  najstariji odbornik. 
  
 Prvom  sednicom  novog  saziva  predsedava,  do izbora  predsednika Skup{tine, najstariji odbornik  kome u  radu 
poma`e  sekretar  Skup{tine  ili  stru~no lice  iz  op{tinske  uprave. 
 
 

^lan  4. 
 Dnevni  red  prve  (konstitutivne)  sednice, po pravilu, sadr`i: izbor  verifikacione  komisije; izve{taj  
verifikacione komisije; odluku o  verifikaciji  mandata  odbornika; davawe  sve~ane  izjave  odbornika; izbor 
predsednika Skup{tine, izbor  zamenika  predsednika Skup{tine; postavqewe  sekretara  Skup{tine  i  izbor  
Op{tinskog  ve}a. 
 
 
2. Verifikacija  mandata 
 

^lan 5. 
 Danom  verifikacije  mandata  odbornika prestaje  funkcija odbornika prethodnog  saziva. 
 

^lan 6. 
 Odbornici  sti~u prava  i du`nosti u Skup{tini  danom verifikacije mandata. 
 Verifikaciju mandata izabranih odbornika  vr{i  Skup{tina  na  osnovu izve{taja  verifikaciione  komisije. 
 Odbornici  na prvoj  konstitutivnoj  sednici  Skup{tine  biraju verifikacinu  komisiju koja  zavr{ava  sa  radom  
kad  Skup{tina izvr{i  verifikaciju  mandata  odbornika. 
 

^lan  7. 
 Verifikacionu  komisiju  sa~iwava  pet odbornika i wen  sastav   predla`e    odbornik koji  predsedava sednicom  
Skup{tine  do izbora   predsednika  Skup{tine. 
 Verifikaciona komisija  je izabrana  ako je  za  wu  glasala  ve}ina  prisutnih  odbornika. 
 

^lan  8. 
 Verivikaciona  komsija  na osnovu izve{taja  Op{tinske izborne  komisije o sprovedneim izborima  za odbornike 
i uverewa o izboru  svakog odbornika, utvr|uje  da li su  podaci iz uverewa o izboru  svakog odbornika istovetni sa 
podacima iz izve{taja  Op{tinske  idborne  komisije i da li je uverewe izdato  od ovla{}enog organa  i o tome podnosi  
Skup{tini  op{tine  izve{taj  u  pismenom obliku, koji  sadr`i: 
 - predlog  za  verifikaciju  mandata  odbornika; 
 - predlog  da  se  ne  verifikuju mandati pojedinih odbornika, sa obrazlo`ewem. 
 

^lan  9. 
 Skup{tina  razmatra i odlu~uje o izve{taju  verifikacione  komisije u  celini, osim ako nema spornih   mandata 
pojedinih odbornika. 
 Ako  verifikaciona komisija u svom izve{taju predlo`i  da  se  ne  verifikuje mandat pojedinom odborniku i  da  
se  ta  verifikacija  odlo`i,  o  svakom takvom predlogu  glasa  se posebno. 
 Odbornik  za  ~iji je mandat  predlo`eno  da ne bude  verifikovan, nema pravo da  glasa o tom predlogu. 
 Odbornik, ~ija je  verifikacija mandata  odlo`ena, ima pravo da prisustvuje  sednicama Skup{tine  i  da  u~estvuje 
u wenom  radu  bez prava  odlu~ivawa, najdu`e  30  dana. Posle  tog  roka  wegov  mandat  se  verifikuje ili se vr{i  
verifikacija   slede}eg  odbornika  sa  liste    sa koje je odbornik kom  verifikacija  mandata  nije  odobrena. 
 
 
 III   ODBORNI^KE  GRUPE 
 

^lan  10. 
 U  Skup{tini  se mogu obrazovati  odborni~ke  grupe. 
 Odborni~ku  grupu  sa~iwavaju  odbornici koji pripadaju jednoj ili  razli~itim  politi~kim  strankama ili  
politi~kim   organizacijama  kao i odbornici  koji  su izabrani  na  predlog  grupe  gra|ana, i  mogu je  ~initi  najmawe  
~etiri  odbornika. 
 Odborni~ka  grupa  se  konstitui{e  tako  {to predsedniku  Skup{tine  podnosi  spisak ~lanova  grupe na kome  
ozna~ava  koje lice  je predsednik odborni~ke  grupe. 
 Odbornik mo`e  biti  ~lan  samo jedne odborni~ke  grupe. 
 O promeni  sastava odborni~ke  grupe, predsednik  grupe, uz  pisanu saglasnost  odbornika koji mewa  pripadnost  
grupe,  obave{tava predsednika  Skup{tine. 
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^lan  11. 
 Odborni~ka  grupa u~estvuje  u  radu  Skup{tine na na~in utvr|en  ovim Poslovnikom. 
 Stru~ne i  administrativno  tehni~ke  poslove  za  potrebe odborni~kih grupa obavqa slu`ba  za  skup{tinske  
poslove, ako to  odborni~ka  grupa  zatra`i. 
 
 
 IV  PREDSEDNIK  SKUP[TINE 
 
 

^lan  12. 
 Skup{tina  bira  predsednika iz  reda odbornika u skladu sa  Statutom Skup{tine, na  vreme od  4  godine, tajnim  
glasawem, ve}inom glasova  od  ukupnog broja odbornika Skup{tine. 
 

 
^lan  13. 

 Predlog  kandidata  za  predsednika podnosi  se predsedavaju}em  odborniku u  pismenom obliku  sa potpisom 
odbornika. 
 Predlog kandidata  za predsednika mora  biti obrazlo`en. 
 Predsedavaju}i obave{tava odbornike o svim  prispelim predlozima  kandidata  za  predsednika. 
 O  predlozima  za  kandidate  otvara  se rasprava. 
 

^lan 14. 
 Posle  zavr{ne  rasprave, ako  je predlo`eno  vi{e  kandidata, utvr|uje  se lista  kandidata  prema azbu~nom redu 
po~etnog  slova  wihovih prezimena. 
 

 
^lan 15. 

 Predsednik  se  bira  tajnim  glasawem. 
 Postupak  tajnog  glasawa  sprovodi  Komisija  od  tri odbornika, koju  bira  Skup{tina, na  predlog 
predsedavaju}eg. 
 

^lan  16. 
 Tajno  glasawe  vr{i  se glasa~kim listi}ima. 
 Na  glasa~kom listi}u  kandidati  se navode  redosledom iz  utvr|ene  liste  kandidata. 
 Glasawe  se  vr{i  zaokru`ivawem  rednog  broja ispred imena kandidata  za koga  odbornik glasa. Glasati se mo`e  
najvi{e  za  onoliko  kandidata  koliko  se  bira, i to izme|u  kandidata  ~ija  su  imena  navedena  na   glasa~kom  listi}u. 
 Neva`e}im  glasa~kim listi}em  smatra  se  nepopuwen  glasa~ki listi}, listi}  koji je  tako popuwen  da  se ne 
mo`e  sa  sigurno{}u  utvrditi  za  koga je odbornik  glasao,  kao i  listi}  na  kome je  zaokru`en  ve}i  broj  kandidata od 
broja koji  se  bira. 

 
^lan  17. 

 Za  predsednika je  izabran  kandidat koji je  dobio ve}inu glasova od  ukupnog  broja  odbornika. 
 Ako je predlo`eno   vi{e  kandidata, a ni jedan kandidat  ne  dobije potrebnu  ve}inu, postupak izbora  se  ponavqa 
u  skladu sa ~l. 38. Statuta. 
 

^lan  18. 
 Predsednik Skup{tine (u daqem  tekstu  predsednik)  organizuje  rad  Skup{tine, saziva  i predsedava   wenim  
sednicama, ostvaruje  saradwu  sa  predsednikom Op{tine, u ciqu  pripreme  sednice  Skup{tine po potrebi organizuje  
radne  sastanke  sa  predsednicima odborni~kih  grupa, potpisuje  akta koja Skup{tina  donosi i obavqa  druge  poslove 
utvr|ene  zakonom, Statutom  i ovim Poslovnikom. 
 
 

^lan  19. 
 Zamenik  predsednika Skup{tine, bira  se  iz  reda  odbornika na isti na~in i po istom postupku, kao i predsednik  
Skup{tine. 
 Zamenik predsednika Skup{tine, zamewuje  predsednika  u slu~aju  wegove  odsutnosti, spre~enosti  da obavqa  
svoju du`nost  ili na osnovu  posebnog ovla{}ewa  predsednika ili Skup{tine. 
 

^lan 20. 
 Predsednik Skup{tine  mo`e  biti  razre{en  pre isteka  vremena  na koje je  izabran: 
 - na  li~ni  zahtev (ostavkom) 
 - razre{ewem (na  predlog najmawe  1/4   odbornika) 
 - ako  mu prestane mandat  odbornika 
 Predsednik se  razre{ava  du`nosti po istom postupku po  kom je izabran. 
 
 
 V SEKRETAR  SKUP[TINE 
 

^lan 21. 
 Skup{tina  ima  sekretara  koji  se  stara o obavqawu  stru~nih poslova  u vezi  sa  sazivawem   i odr`avawem  
sednice  Skup{tine i  wenih  radnih tela  i rukovodi  administrativnim poslovima  vezanim  za  wihov  rad. 
 
 

^lan  22. 
 Sekretara  Skup{tine  postavqa  Skup{tina, na predlog predsednika Skup{tine, na  4  godine. 
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 VI   SEDNICE  SKUP[TINE OP[TINE 
 
 1. Sazivawe  sednice 

^lan 23. 
 Sednice  Skup{tine  saziva  predsednik  Skup{ine  po potrebi, a  najmawe jedanput  u  tri meseca. 
 Predsednik Skup{tine  je du`an  da  sednicu  sazove  kad  to pismeno  zatra`i  najmawe  tre}ina od ukupnog  broja 
odbornika, predsednik Op{tine, Op{tinsko  ve}e i u drugim slu~ajevima  propisanim  zakonom i to u roku od  15  dana  od  
dana podno{ewa  zahteva. 
 Pisani predlog  za  sazivawe  sednice  Skup{tine mora  da  sadr`i predlog  dnevnog  reda  sednice u kome  moraju 
biti predlo`ene  samo  ta~ke  dnevnog  reda  iz  nadle`nosti  Skup{tine, utvr|ene  zakonom i  Statutom. 
 Ako  predlog  ne ispuwava  uslove  utvr|ene  stavom  2. i 3. ovog  ~lana  predsednik Skup{tine  }e  predlog odbaciti  
i o tome  obavestiti  predlaga~a. 
 Ako  predsednik Skup{tine ne  sazove  sednicu na  zahtev  ovla{}enih predlaga~a  u  utvr|enom  roku ili 
neosnovano odbaci predlog  za  sazivawe  sednice, sednicu  }e  sazvati  predsednik Op{tine, ili prvopotpisani   odbornik. 
 

^lan 24. 
 Poziv  za  sednicu mora  biti  upu}en  odbornicima najkasnije  7  dana pre dana  odr`avawa  sednice. 
 Poziv  za  sednicu mo`e  biti  upu}en i u kra}em roku od  roka iz  stava  1. ovog ~lana u slu~aju  kada  se  Skup{tina 
saziva  radi  dono{ewa odluka koje  se moraju doneti hitno i u najkra}oj proceduri, kao  {to su odluke: o sanaciji  {tete  
uzrokovane elementarnim nepogodama, sanaciji {teta  nastalih dejstvom vi{e  sile, dono{ewu predloga i mera  radi 
otklawawa  uzroka  koji ugro`avaju `ivotnu  sredinu i  zdravqe  qudi  na nivou lokalne  samouprave, dono{ewu  predloga i 
mera  radi normalnog funkcionisawa javno komunalnih  preduze}a  i otklawawa  smetwi  u pru`awu komunalnih usluga, 
dono{ewu  predloga i mera  za otklawawe  drugih pojava i uzroka  koji onemogu}avaju funkcionisawe  lokalne  samouprave. 
 Uz  poziv  za  sednicu odbornicima  se dostavqa  predlog dnevnog  reda  sa odgovaraju}im  materijalom  i zapisnik  
sa  prethodne  sednice. 
 

^lan 25. 
 Predlog  dnevnog  reda  sastavqa  predsednik. 
 Ukoliko  se  sednica  saziva   na osnovu ~lana  23. stav  5. Poslovnika, predlog  dnevnog  reda  sastavqa   predsednik  
op{tine ili  prvopotpisani  odbornik. 
 U  predlog  dnevnog  reda  se unose  predlozi  i pitawa  koja  do dana  sazivawa  sednice  dostave  predsednik 
Op{tine, Op{tinsko  ve}e, odborni~ke  grupe,  odbornici, saveti  i komisije. 
 
 2. Predsedavawe  sednicom i u~e{}e  u  radu 
 

^lan  26. 
 Sednicom  predsedava  predsednik Skup{tine, koga    u slu~aju  odsutnosti  ili spre~enosti zamewuje  zamenik 
predsednika. U  slu~aju  wihove  spre~enosti, sednicom  predsedava  odbornik koga  odredi  Skup{tina. 
 

 
^lan  27. 

 Predsednik otvara  sednicu i utvr|uje  da  postoji kvorum za  rad  Skup{tine na osnovu  evidencije  o prisutnosti 
odbornika. 
 Skup{tina mo`e  punova`no odlu~ivati ako je na  sednici prisutna  ve}ina  odbornika Skup{tine. 
 Odbornici su  du`ni  da  najkasnije  24 ~asa  pre po~etka  zakazane  sednice obaveste  sekretara Skup{tine  o 
eventualnoj  spre~enosti  za  prisustvo na  sednici. 
 Ako  se utvrdi  da  kvorum ne postoji, predsednik odla`e  sednicu  za odgovaraju}i  dan i  sat. 
 Ako u toku  sednice  predsednik oceni  da ne postoji  kvorum, odredi}e  prozivku ili prebrojavawe. Prozivka  ili 
prebrojavawe  izvr{i}e i po  zahtevu odbornika.. 
 
 
 3. Utvr|ivawe  dnevnog  reda 

 
^lan  28. 

 Predsednik  Skup{tine  predla`e  dnevni  red. 
 Dnevni  red  se, posle obavqenog  pretresa, utvr|uje  na po~etku svake  sednice  Skup{tine. 
 Odbornici mogu  davati predloge  za izmene  i dopune  predlo`enog  dnevnog  reda. Predlozi  moraju   biti  
obrazlo`eni. 
 U  dnevni  red  mogu  se uvrstiti  samo oni  predlozi  akata koji  su  pripremqeni u  skladu  sa odredbama ovog  
Poslovnika, o ~emu  }e  predsednik Skup{tine  obavestiti podnosioce  tih predloga  i Skup{tinu. 
 O predlozima  odbornika, za izmene i dopune predlo`enog  dnevnog  reda, ne  vodi  se  rasprava. 
 Skup{tina  se izja{wava o svakom predlogu za  izmenu i dopunu predlo`enog  dnevnog  reda, kao i o predlogu 
dnevnog  reda u  celini. 
  

^lan  29. 
 Pre  prelaska  na dnevni  red  usvaja  se  zapisnik sa  prethodne  sednice  Skup{tine. Odbornik ima  pravo da na 
po~etku sednice  stavi primedbu na  zapisnik  sa prethodne  sednice. 
 O  primedbama na  zapisnik Skup{tina  odlu~uje  bez pretresa. 
 Ako  se primedba  na  zapisnik usvoji, izvr{i}e  se odgovaraju}e izmene u  zapisniku. 
 Usvojeni  zapisnik potpisuju  predsednik i  sekretar Skup{tine. 
 Nadle`na  slu`ba  se  stara o  sastavqawu  i ~uvawu  izvornika  zapisnika. 
 
 
 4. Rad  na  sednici 
 

^lan  30. 
 Na  sednici imaju pravo da  govore  svaki odbornik  i predsednik op{tine. 
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 Kada se  razmatraju  pitawa  iz  delokruga  Op{tinskog  ve}a i  radnog  tela, pravo da govore  imaju i wihovi  
~lanovi koji nisu odbornici. 
 Predsednik  mo`e  dati  re~  poslaniku  koji je  pozvan na  sednicu, kada  to  zatra`i. 

 
^lan  31. 

 Na  sednici  Skup{tine  mo`e  se  govoriti    tek  kada  govornik   dobije  re~ od predsednika  i  to po  redosledu 
prijavqivawa. 
 Predlaga~, odnosno predstavnik predlaga~a  i izvestilac mogu govoriti  i odmah dobiti re~ kada  to  zatra `e  
da  bi objasnili, izmenili ili  dopunili  predlog. 
 Prijave  za  diskusiju podnose  se  li~no, usmeno  ili pismeno, ~im  se otvori rasprava, sve  do  wenog  zakqu~ewa. 
 Odborniku koji  `eli  da govori o povredi Poslovnika ili  dnevnog  reda  predsednik   daje  re~ odmah po  
zavr{etku radwe koja je u toku. Odbornik  je du`an da uka`e  na odredbu Poslovnika koja je povre|ena    i mo`e  govoriti  
najdu`e  3  minuta. 
 Ako  i posle  obja{wewa  predsednika Skup{tine  govornik ostaje  pri tome  da  su  Poslovnik ili dnevni  red  
povre|eni, predsednik Skup{tine  poziva  Skup{tinu  da, bez  rasprave, odlu~i o tom pitawu. 
 

^lan 32. 
 Govornik mo`e  govoriti  samo o pitawu  koje je na  dnevnom  redu i  to  najvi{e  dva  puta  po istoj  ta~ki  dnevnog  
reda, ali  tako  da   ne mo`e  govoriti  du`e  od  po  3  minuta, odnosno  ukupno  vreme  ne  mo`e  biti  du`e od  6 minuta. 
 Ako   se  govornik  udaqi od   dnevnog  reda, predsednik   }e  ga  na  to  opomenuti i pozvati  da  se  dr`i  dnevnog  
reda. Ako  se  govornik  posle  drugog  poziva  ne bude  dr`ao  dnevnog  reda, predsedavaju}i  }e  mu oduzeti  re~. 
 Govornika mo`e  prekinuti  i opomenuti na  red  samo predsednik  koji je  du`an  da  obezbedi  slobodu govora. 
 
 

^lan  33. 
  Predsednik odborni~ke  grupe  po jednoj  ta~ki dnevnog  reda mo`e  dobiti re~  preko  reda, ali  ne  mo`e govoriti  
du`e    od  1o  minuta. 
 Pravo  na  re~  iz  stava  1. ovog  ~lana  ima  zamenik  predsednika  odborni~ke  grupe  u  slu~aju   odsustva  
predsednika odborni~ke  grupe  sa  sednice  Skup{tine. 
 

^lan  34. 
 Ukoliko  se  odbornik u svom izlagawu  na  sednici  Skup{tine  uvredqivo  izrazi  o drugom odborniku ili 
pogre{no  protuma~i  wegovo izlagawe , odbornik na koga  se izlagawe  odnosi ima pravo  da  odmah  zatra`i  re~ - repliku. 
 Ukoliko  predsednik Skup{tine  ne  dozvoli   tra`enu  repliku, odobornik  na koga  se izlagawe  odnosi   mo`e  
zahtevati  da  se  o tome  izjasni  Skup{tina. 
 Replika  ne mo`e  trajati  du`e  od  tri  minuta. 
 Odbornik  na  ~ije  izlagawe je  odobrena  replika  mo`e  se  javiti  da  da odgovor    na  repliku (replika na 
repliku)  koji  ne mo`e  trajati  du`e od  tri minuta. 
 Posle  jednog  datog  odgovora na  repliku, replika  se  vi{e  ne mo`e  odobriti. 

 
^lan  35. 

 Na  sednici  Skup{tine  op{tine,  bez  prava odlu~ivawa, mogu  da  u~estvuju, pored  predlaga~a  i izvestilaca, 
~lanovi  Op{tinskog  ve}a, sekretar  Skup{tine, stare{ina  organa  Op{tinske  uprave  i  poslanici. 
 

^lan  36. 
 Rasprava  se  vodi u  celini po pitawu  koje je na   dnevnom  redu. Obja{wewa  i obrazlo`ewa  koja  zatra`e  
odbornici u toku  rasprave  daju izvestioci  odre|enog  predloga ili  sam predlaga~. 
 Rasprava  se  vodi dok ima prijavqenih  u~esnika, a predsednik i svaki odbornik  mogu predlo`iti  da  se  rasprava  
zakqu~i  i pre  ako smatraju  da je pitawe  raspravqeno, o ~emu odlu~uje Skup{tina, javnim  glasawem . 
 Predsednik  zakqu~uje  pretres kada utvrdi  da  vi{e nema  govornika. 
 U toku  rada  sednice  predsednik mo`e  odrediti pauzu. 
 
 5. Odlu~ivawe 
 

^lan  37. 
 Skup{tina  odlu~uje  ve}inom  glasova na  sednici kojoj  prisustvuje  ve}ina od ukupnog  broja odbornika. 
 Ve}inom  glasova od ukupnog  broja odbornika Skup{tina  donosi:  Statut, Program  razvoja, Generalni 
urbanisti~ki  plan, bira i razre{ava   predsednika Skup{tine, bira i razre{ava  zamenika  predsednika Skup{tine, bira  
i  razre{ava Op{tinsko  ve}e, daje  saglasnost  na imenovawe  i razre{ewe   zamenika  predsednika Op{tine, i u drugim 
slu~ajevima  utvr|enim  zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom. 
 

^lan  38. 
 Odlu~ivawu  se  pristupa posle  pretresa, osim u  slu~ajevima  u kojima je ovim  Poslovnikom  propisano  da se  
odlu~uje  bez  pretresa. 
 Pre  ili posle pretresa  Sukp{tina  mo`e  odlu~iti  da  se pojedino pitawe  skine  sa dnevnog  reda ili da  se  vrati 
predlaga~u  na  dopunu potrebnih ~iwenica, podataka  i doradu. 
 

^lan  39. 
 Skup{tina   odlu~uje javnim  glasawem  ukoliko Statutom, ovim Poslovnikom, ili drugim  op{tim  aktom nije 
odre|eno  da  se  glasa  tajno. 
 Odbornik se mo`e  uzdr`ati od glasawa  i mo`e  da obrazlo`i  za{to  se  uzdr`ao od  glasawa. 
 

 
^lan 40. 

 Tajno  glasawe  se  vr{i u  slu~ajevima kada je to propisano  Statutom, Poslovnikom ili ako to Skup{tina odlu~i. 
 Postupak  sprovo|ewa  tajnog  glasawa  glasa~kim listi}ima  vr{i  Komisija od  tri odbornika koje izabere  
Skup{tina. 
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 Poimeni~no  glasawe (prozivkom) odre|uje predsednik Skup{tine  kada  se ne  mo`e  sa  sigurno{}u  utvrditi  
rezultat  glasawa  dizawem  ruku. 
 
 6. Odr`avawe  reda  na  sednici 
 

^lan  41. 
 O  redu  na  sednici  Skup{tine  stara  se   predsednik Skup{tine. 
 Za  povredu  reda na  sednici Skup{tine  mogu   da  se  izreknu  disciplinske mere: opomena, oduzimawe  re~i  i 
privremeno udaqavawe  sa  sednice. 
 Opomenu  i oduzimawe  re~i izri~e  predsednik Skup{tine. 
 Privremeno udaqewe  sa  sednice izri~e  Skup{tina  bez  pretresa  na predlog predsednika. 
 

 
^lan  42. 

 Opomena  se  izri~e  odborniku koji svojim pona{awem  ili  govorom na  sednici  naru{ava  red ili odredbe  
Poslovnika, ili  se nepristojno pona{a, odnosno  na  uvredqiv  i  omalova`avaju}i  na~in  izra`ava  o odbornicima   
odnosno  odborni~kim  grupama 
 Odborniku  }e  se oduzeti  re~  ako i posle  opomene  povredi  red  na  sednici  ili povredi odredbe Poslovnika  ili   
se nepristojno  pona{a. 
 Oduzimawe  re~i  unosi  se  u  zapisnik. 
 

^lan  43. 
 Odbornik  koji u svom govoru te{ko  vre|a  druge  odbornike ili   druga lica  ili na  drugi na~in  ru{i ugled 
odbornika ili izaziva  nered i ometa  rad na  sednici, mo`e  biti privremeno udaqen  sa  sednice. 
 Udaqewe  sa  sednice unosi se u  zapisnik. 
 Odbornik  za koga  je predlo`eno  udaqewe  sa  sednice, ima pravo da  dobije  re~ radi  davawa  obja{wewa. 
 Odbornik kome je izre~eno  udaqewe  sa  sednice  du`an je  da se odmah udaqi  iz  sale  i ne mo`e  prisustvovati  
sednici  sa koje je udaqen. 
 U  slu~aju  te{kog poreme}aja  rada  na  sednici, ako predsedavaju}i  ne mo`e  da odr`i  red, naredi}e  prekid  
sednice i  zakazati  nastavak  istog  dana posle kratkog  vremena ili drugog  dana u odre|eni  ~as. 
 

^lan  44. 
 Sva  lica  koja  se po slu`benoj  du`nosti  nalaze  u  sali  za  vreme  sednice, du`na  su da  se pridr`avaju reda 
propisanog  za odbornike. 
 
 
 7. Odlagawe, prekidawe i  zakqu~ivawe  sednice 
 
 

^lan  45. 
 Ako  se  u toku  sednice  konstatuje  da ne postoji  kvorum, predsednik  Skup{tine odla`e  sednicu  za odre|eni  dan 
i ~as  sa istim dnevnim  redom, o ~emu  se  svi odbornici posebno obave{tavaju. 
 Kad  usled obimnosti dnevnog  reda ili iz  drugih razloga  ne mo`e  da  se  zavr{i  pretres po  svim  ta~kama  
dnevnog  reda  u  zakazani  dan, Skup{tina  mo`e odlu~iti  da  se  sednica  prekine  i  da  se  zaka`e  nastavak u odre|eni  dan 
o ~emu  se  pismeno obave{tavaju  samo odsutni  odbornici. 
 
 

^lan  46. 
 Sednicu  Skup{tine  zakqu~uje  predsednik  posle  sprovedenog  odlu~ivawa  po dnevnom  redu i  sprovedene  
procedure po odborni~kim pitawima. 
 
 
 8. Akta  koja  donosi  Skup{tina 
 

^lan  47. 
 U okviru Ustavom  i  zakonom utvr|enih  prava  Skup{tina donosi akta  kojima ure|uje  pitawa  iz  svoje  
nadle`nosti: Statut, op{te  akte, odluke, re{ewa, zakqu~ke, preporuke, naredbe i druge   akte. 
 Orginale  akata   Skup{tine  potpisuje predsednik Skup{tine a  ostale primerke  overava sekretar  Skup{tine. 
 O  ~uvawu  i objavqivawu  akata  Skup{tine  stara  se  sekretar  Skup{tine. 
 Statut  i druga  op{ta akta Skup{tine objavquju   se u   "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 Pojedina~ni  akt  Skup{tine  objavquje  se u"Slu`benom listu  op{tine  U`ice, kad je  to  aktima   odre|eno. 
 

^lan  48. 
 Inicijativu  za  dono{ewe  akta mogu  dati odbornici, predsednik Op{tine, Op{tinsko  ve}e , radna  tela 
Skup{tine, odborni~ke  grupe. 
 Inicijativa  da  se  donese   akt  mo`e  se   dati  usmeno  na  sednici  Skup{tine.  Inicijativa  se  mo`e  sastojati  i 
u podno{ewu  izra|enog  nacrta  akta  sa  obrazlo`ewem. 
 

Ako  Skup{tina  prihvati  inicijativu, istu  }e  dostaviti ovla{}enom predlaga~u.  
 

^lan  49. 
 Pretres  predloga  akta u Skup{tini  po~iwe, ukoliko je potrebno,   izve{tajem izvestioca   predlaga~a  akta. 
 Pretresom predloga    raspravqaju  se pitawa  zakonitosti dono{ewa  tog  aktaraspravqa  se  o pojedinim  normama  
tog  akta, o  podnetim  amandmanima  i o drugim  elementima. 
  

^lan  50. 
 Statut  i  odluke  su  najvi{i  pravni  akti koje  donosi  Skup{tina. 
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 Skup{tina  mo`e  donositi propise  za izvr{avawe  zakona  samo ako je na to  zakonom ovla{}ena. 
 

^lan  51. 
 Re{ewe  se  donosi kao izvr{ni ili pojedina~ni akt, kao  akt  vr{ewa  prava  Skup{tine   ili kao akt  regulisawa  
organizacije  i odnosa  u Skup{tini. 
 Skup{tina  donosi  re{ewa   u upravnom postupku, kada je na to  zakonom ovla{}ena. 
 Re{ewem  kao  aktom vr{ewa  prava  Skup{tine, Skup{tina  odlu~uje  o izboru, imenovawu i  razre{ewu, o davawu  
saglasnosti  na statut i  druga  akta   ustanova  i preduze}a, ~iji  je osniva~, kao i o vr{ewu  drugih  poslova iz  nadle`nosti  
Skup{tine. 

 
 

 9. Podno{ewe  amandmana 
 

^lan  52. 
 Predlog  za izmenu  i dopunu predloga op{teg  akta podnosi  se  u obliku  amandmana. 
 Amandmane mogu podneti:  predlaga~, odbornik, predsednik Op{tine, Op{tinsko  ve}e i radno telo  Skup{tine,  i  
odborni~ke  grupe. 

^lan  53. 
Amandmani se  dostavqaju  u pismenoj formi, preko  pisarnice  Op{tinske  uprave, najkasnije  48 sati pre 

odr`avawa  sednice. 
Amandman  mora  biti obrazlo`en. 
Amandmani koji nisu podneti u  skladu sa  stavom 1. i 2. ovog ~lana  smatra}e  se  da nisu ni podneti i ne}e  se  

razmatrati. 
Amandman  koji  podnosi  predlaga~ smatra  se  sastavnim delom predloga. 
Amandman sadr`i: naziv  predloga odluke na koju se  amandman  odnosi, pun tekst izmena, odnosno dopuna predloga 

koji se  `eli  posti}i amandmanom, obrazlo`ewe   sa  nazna~enim  razlozima  za  podno{ewe  amandmana i naziv  podnosioca  
amandmana. 

 
^lan  54. 

Podnete  amandmane  predsednik Skup{tine upu}uje  predlaga~u na  izja{wavawe. 
Predlaga~  akta je  du`an  da  pre  sednice  Skup{tine, razmotri i izjasni  se  o  podnetom  amandmanu,  o ~emu  

obave{tava  Skup{tinu. 
 

^lan  55. 
Amandmani, koje  predlaga~  usvoji, postaju  sastavni deo predloga  akta  i o wima  Skup{tina  posebno  ne odlu~uje. 
Skup{tina  posebno  odlu~uje  o svakom amandmanu koji predlaga~  akta  nije  prihvatio  ili  se  o  wemu nije  

izjasnio. 
 

^lan  56. 
O  amandmanima  se  glasa prema  redosledu  ~lanova  op{teg  akta  na koje  se odnose. 
Ako je na isti ~lan  op{teg  akta  podneto vi{e  amandmana, o amandmanima  se  glasa onim  redom kojim su  podneti. 

Ako  je, u  tom   slu~aju, usvojeno  vi{e  amandmana, prihvati}e  se onaj  amandman  koji  je  dobio  najve}i  broj  glasova. 
Prihva}eni  amandmani postaju sastavni  deo predloga  akta. 
 

^lan  57. 
Kada  se  zavr{i  pretresawe  predloga  akta i kad je izvr{eno  glasawe o predlo`enim  amandmanima, ako ih je 

bilo, prelazi  se na  glasawe o predlogu akta u  celini. 
 
 

^lan  58. 
Predlog  akta  usvojen je u Skup{tini  kad  ga  Skup{tina, prema odredbama ovog  Poslovnika izglasa  u celini. 
 
 
10. Dono{ewe  akata  po hitnom postupku 
 

^lan  59. 
Po hitnom postupku  mo`e  da  se donese  samo akt kojim se  reguli{u pitawa  i odnosi  za  ~ije  ure|ewe  postoji  

neodlo`na  potreba, ili ako bi dono{ewe  takvog akta u redovnom postupku  moglo da izazove  {tetne  posledice. 
 
 

^lan  60. 
Svaki  ovla{}eni  predlaga~  mo`e  podneti obrazlo`eni  predlog  da  se  o odre|enom pitawu odlu~i  po hitnom 

postupku. 
O predlogu  za  dono{ewe  akta po hitnom postupku odlu~uje  se  bez  pretresa. Pre  glasawa o tom pitawu 

Skup{tina  }e  saslu{ati  obrazlo`ewe predlaga~a. 
Ako  Skup{tina  usvoji  predlog  da  se akt  donese  po hitnom postupku, predlog akta  se unosi u dnevni  red iste  

sednice. 
Predlog  akta koji se donosi po hitnom postupku mora  se dostaviti odbornicima najkasnije do po~etka  sednice. 
 
11. Skra}eni  postupak  za dono{ewe akata 

^lan  61. 
U  skra}enom postupku, odlu~uje  se bez prethodne  rasprave. 
 

^lan  62 
Po  skra}enom  postupku Skup{tina mo`e  odlu~ivati o pitawima koja  se odnose na izbor, imenovawe i 

razre{ewe,   kao i druga   konkretna  akta. 
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Odlu~ivawe  po skra}enom postupku mo`e  da  se sprovede  samo  ako su predlozi  u predlogu dnevnog  reda  
grupisani i ozna~eni kao predlozi  o kojima se  odlu~uje  po skra}enom postupku. 

 
12. Postupak  za  dono{ewe  autenti~nog  tuma~ewa 
 

^lan  63. 
 

Autenti~no  tuma~ewe  svojih  akata  daje Skup{tina. 
Predlog  za  dono{ewe  autenti~nog  tuma~ewa  akta  mo`e  da  podnese  svaki  predlaga~   odlujke  ili drugog  

op{teg  akta. 
Ako  Komisija  za propise oceni  da je predlog  za  dono{ewe  autenti~nog  tuma~ewa opravdan, on sa~iwava   

predlog i  dostavqa  ga  Skup{tini  i podnosiocu predloga. 
Ako Komisija   oceni da predlog  za  autenti~no tuma~ewe  nije  opravdan, izve{tava Skup{tinu koja o tome 

odlu~uje. 
Na  postupak  za  dono{ewe  autenti~nog  tuma~ewa  primewuju  se  odredbe ovog Poslovnika o postupku  za  

dono{ewe  akta. 
 
13. Zapisnik o  radu  sednice 
 

^lan  64. 
O  radu  na  sednici Skup{tine vodi  se  zapisnik  i  vr{i se  audio snimawe . 
Zapisnik  sadr`i: vreme i mesto  odr`avawa  sednice, ime predsedavaju}eg, imena opravdano i neopravdano 

odsutnih odbornika, imena lica koja  su prisustvovala  sednici po pozivu i kao gosti, kratak  tok  sednice  sa  naznakom  
pitawa  o kojima  se  raspravqalo, odlu~ivalo i imena  govornika, rezultat  glasawa po pojedinim pitawima, naziv  svih 
odluka i tekst   zakqu~aka  donetih  na  sednici. 

Predsednik mo`e  formulisati  pojedine  zakqu~ke  koji se unose u  zapisnik. Isto to  pravo  ima i svaki  govornik  
u pogledu formulacije  svojih predloga. 

Ukoliko, zbog  slo`enosti  pitawa  koje  se  raspravqa, nije mogu}e  odmah formulisati  zakqu~ak, Skup{tina  }e  
na  predlog predsednika   formirati  radnu  grupu  koja  }e, posle  zavr{etka  sednice, formulisati  tekst  zakqu~ka. 

Originali  zapisnika ~uvaju  se u dokumentaciji  Op{tinske uprave, a  prepis  zapisnika  dostavqa  se odbornicima 
uz  poziv  za narednu  sednicu. U  izuzetno opravdanim  slu~ajevima  zapisnik  se  mo`e  dostaviti  uz  poziv  za  drugu   
sednicu. 

 
^lan  65. 

Tok  sednice  i  rad na  sednici  snimaju  se na audio   traku, koji snimak slu`i  za  rad  stru~ne  slu`be  pri  izradi  
slu`bene  bele{ke  i  zapisnika. 

Svaki  odbornik ima pravo  na uvid  u  slu`benu  bele{ku  ili  da    preslu{a  audio  snimak, ukoliko to  zahteva .  
Sekretar  Skup{tine  se  stara  da  se odborniku  obezbedi  vr{ewe  ovog  prava. 
 

^lan  66. 
Originalni  tekst  zaisnika  sastavqa  se  u jednom primerku, potpisuje od  strane predsednika i sekretara  

Skup{tine i ~uva  u dokumentacji - arhivi Op{tinske  uprave. 
 
14. Javnost   sednice 
 
 

^lan  67. 
Rad  Skup{tine  dostupan je javnosti. 
 
 

^lan  68. 
Predstavnici  {tampe  i drugih sredstava javnog informisawa  imaju pravo  da   prisustvuju  sednici Skup{tine i 

wenih  radnih  tela, radi obave{tavawa  javnosti o  wihovom  radu. 
 
 

^lan 69. 
Skup{tina  i  wena  radna  tela u slu~ajevima odre|enim  zakonom i  Statutom mogu ograni~iti ili iskqu~iti 

javnost iz  svog  rada. 
Sednice  Skup{tine  i  wenih  radnih tela mogu biti zatvorene  za javnost  ako to predlo`i predsednik, predsednik 

Op{tine, radno  telo  Skup{tine  i odbornik. O tom predlogu glasa  se u  Skup{tini bez  rasprave. 
 
Sednice  Skup{tine  i  wenih  radnih tela  su zatvorene  za javnost  kada  to  zahtevaju  interesi  bezbednosti i 

odbrane  zemqe  i drugi  razlozi utvr}eni  zakonom.  
 
 

^lan  70. 
Konferenciju  za  {tampu o  radu  Skup{tine mo`e  da odr`i  predsednik ili lice  koga  on  ovlasti. 
 
15.  Radna  tela 

 
^lan  71. 

Radna  tela mogu  biti   stalna  i povremena. 
Stalna  radna  tela  su  komisije  utvr|ene  statutom  i  komisije formirane  posebnom  odlukom  Skup{tine  

op{tine. 
Povremena  radna  tela  se  formiraju, po potrebi,  posebnom   odlukom  Skup{tine. 
Ako s e  radna  tela  formiraju  posebnom odlukom, istom odlukom  odre|uje  se  wihov  sastav, broj ~lanova i  

nadle`nost  radnog  tela.    
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Na  rad   radnih  tela  shodno se primewuju  odgovaraju}i  propisi o radu  na sednicama Skup{tine, ako  ovim 
Poslovnikom  nije  druga~ije odre|eno. 

 
^lan 72. 

Konstituisawe  radnog  tela  vr{i se na prvoj  sednici  radnog  tela. 
 

^lan  73. 
U dono{ewu  akata  radnog  tela  mogu  u~estvovati  samo ~lanovi  radnog  tela. 
Sednicama  radnog  tela obavezno prisustvuju predstavnici predlaga~a  akata  koje  radno  telo razmatra  sa pravom 

u~estvovawa   u pretresu, ali  bez  prava  odlu~ivawa. 
Na  sednicama  radnih tela mogu u~estvovati  i drugi odbornici Skup{tine  bez  prava odlu~ivawa. 
 

 
^lan 74. 

Sednice  radnog  tela  saziva  i  priprema predsednik tog  radnog  tela  uz  pomo}  sekretara  Skup{tine ili lica 
koje on odredi. 

 
^lan 75. 

Sednice  radnih  tela odr`avaju  se prema potrebi, na inicijativu predsednika, sekretara  Skup{tine, predsednika  
Op{tine, Op{tinskog  ve}a  i po    inicijativi predsednika  radnog  tela. 

U slu~aju  odsutnosti predsednika  radnog  tela, zamewuje  ga    zamenik  predsednika koga odre|uje  radno  telo 
prilikom konstituisawa. 

Poziv   za  sednicu  radnog  tela  sa odgovaraju}im materijalom dostavqa  se  ~lanovima  tog  tela najkasnije  3  dana 
pre  dana odre|enog  za odr`avawe  sednice. 

U opravdanim slu~ajevima poziv  za  sednicu mo`e  se  dostaviti i u kra}em  roku. 
 

^lan 76. 
Sednicu  radnog  tela  otvara  i  wenim radom  rukovodi  predsednik  tog  tela, a u slu~aju  wegove  spre~enosti  

zamenik predsednika. 
U  slu~aju odsutnosti predsednika i  zamenika predsednika  radnog  tela  sednicu  otvara  i  wenim  radom rukovodi 

~lan radnog  tela  koga  radno  telo odredi. 
O  radu na  sednici vodi  se  zapisnik koga  potpisuje predsednik  radnog  tela, ili  lice  koje je predseda. 
Radno  telo odlu~uje  ve}inom  glasova prisutnih  ~lanova. 
Ako  odluka nije doneta jednoglasno, ~lan koji je ostao u mawini ima pravo  da  tra`i  da  se uz  izve{taj  radnog  

tela dostavi  i wegovo  odvojeno mi{qewe. 
Radno  telo odre|uje izvestioca koji }e  Skup{tini  podnositi izve{taj i obrazlagati  odluke  radnog  tela. 
 
 

^lan  77. 
Kad   su predmet  razmatrawa u radnim telima slo`ena  pitawa koja obuhvataju razne oblasti  ili pitawa  ~ije  

razmatrawe  je u nadle`nosti  vi{e  radnih tela, mogu  se odr`ati  zajedni~ke  sednice nadle`nih radnih  tela. 
Zajedni~kom  sednicom  predsedavaju naizmeni~no predsednici   radnih  tela. 
 
 

^lan  78. 
Stru~ne  i amdinistrativne  poslove  za  potrebe  Skup{tine i radnih tela  vr{i  slu`ba  nadle`na  za  

skup{tinske  poslove. 
 
 
VII  PRAVA  I  DU@NOSTI  ODBORNIKA 

 
 

^lan 79. 
Odbornik  u Skup{tini  ostvaruje svoja prava  i du`nosti  na  na~in utvr|en  ovim Poslovnikom. 
Odbornik sti~e  prava i du`nosti u Skup{tini  danom verifikacije mandata. 
 
 

^lan  80. 
Odbornik je du`an  da u~estvuje u radu  Skup{tine. 
Odbornik ima pravo i du`nost  da prisustvuje  sednicama  Skup{tine i   radnih tela Skup{tine ~iji je ~lan i da 

u~estvuje u  wihovom  radu. 
Odbornik ima pravo  da  prisustvuje  sednicama  radnih tela  Skup{tine  iako nije  wihov  ~lan i  da  u~estvuje u 

raspravi putem davawa predloga i inicijativa, ali  bez  prava odlu~ivawa. 
 

 
^lan 81. 

Odbornik ima pravo  da  podnosi inicijative  za  dono{ewe  odluka, re{ewa, uputstava, preporuka, zakqu~aka  i 
drugih akata u okviru nadle`nosti  Skup{tine; predla`e  razmatrawe   pitawa od  interesa  za  gra|ane  op{tine; podnosi 
amandmane  na odluke i druge  akte koje donosi Skup{tina; predla`e  sprovo|ewe  javne  rasprave; u~estvuje u formirawu 
predloga  za  raspisivawe  refrenduma; postavqa  pitawa  i  tra`i obave{tewa  o svim pitawima  iz  nadle`nosti 
Skup{itne; tra`i  izve{taj  o  radu organa koje obrazuje Skup{tina i pokre}e  druga  pitawa  iz  delokruga Skup{tine. 

 
 

^lan  82. 
Odbornik ima pravo  da  postavqa  pitawa  vezana  za  rad  Skup{tine, wenih organa i rad  preduze}a  i ustanova  

~iji je osniva~  Skup{tina. 
Pitawa  se podnose  usmeno ili u pisanom obliku. 
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Usmena pitawa podnose  se na sednici Skup{tine, a  pisana preko  sekretara Skup{tine. 
Usmena pitawa  postavqaju   se na kraju  sednice  Skup{tine. 
 
Odbornik mo`e  zahtevati  da mu   se na pitawe odgovori  u pisanom obliku ili usmeno  na  sednici. 
 

 
^lan 83. 

Odgovor  na odborni~ko pitawe  mo`e  biti  usmen ili u pisanom obliku. 
Na pitawe  postavqeno  na  sednici, odgovor  se  mo`e  dobiti  na  istoj  sednici usmeno, ali  se  mora  pripremiti  u 

pisanoj  formi za narednu  sednicu. 
Ako  je odbornik nezadovoqan dobijenim odgovorom mo`e  postaviti dopunsko pitawe. 
 

 
 

^lan  84. 
Ako postavqeno  pitawe  predstavqa  dr`avnu, vojnu ili slu`benu  tajnu, nadle`ni  organ koji je  du`an  da 

odgovori, mo`e  da  predlo`i  da  se odgovor  saslu{a  na  sednici Skup{tine  bez  prisustva javnosti ,  na  zatvorenoj  
sednici  nadle`nog  radnog  tela  Skup{tine, uz u~e{}e  odb ornika koji je postavio  pitawe. 

 
 

^lan  85. 
Odbornik  ima  pravo  da  tra`i  obave{tewe  i informacije  od  predsednika Skup{tine op{tine, predsednika  

Op{tine, sekretara  Skup{tine, na~elnika op{tinske  uprave, o pitawima  koja  se odnose na poslove iz  nadle`nosti  
organa  op{tine, a koja  su  mu potrebna  za ostvarivawe  funkcije odbornika. 

Odbornik ima pravo da  bude obave{ten o svim pitawima ~ije  mu je poznavawe  potrebno, radi  vr{ewa  funkcije  
odbornika. 

Radi  informisawa odbornicima  se  dostavqaju publikacije, informacije  i dokumentacioni materijal. 
Obimniji materijali mogu se  dostavqati  u izvodima, s  tim {to  se izvorni  tekst mora  staviti na uvid 

odbornicima. 
 

^lan  86. 
Odbornik  u  skladu  sa Ustavom u`iva imunitet od  dana  verifikacije  do  dana prestanka  mandata. 
Odbornik ne mo`e  biti pozvan  na  krivi~nu odgovornost, pritvoren ili ka`wen  za izra`eno mi{qewe ili 

davawe  glasa u  Skup{tini. 
Skup{tina  mo`e odlu~iti  da  se primeni imunitet  prema odborniku iako se  sam na  wega  nije pozvao, kad  je to  

potrebno  radi vr{ewa  wegove  funkcije. 
 

^lan  87. 
Posle izvr{ene  verifikacije  mandata, odbornicima  se izdaje  posebna legitimacija. 
U  legitimaciji se  navode imunitetna  prava i druga prava koja  im pripadaju na osnovu vr{ewa odborni~ke  

funkcije. 
Administrativno mandatna komisija propisuje  sadr`inu, oblik i na~in izdavawa  legitimacije. 
 

VIII RAD  SKUP[TINE, U  SLU^AJU NEPOSREDNE  RATNE  OPASNOSTI I  VANREDNOG  STAWA 
 

 
^lan 89. 

Odredbe  ovog  Poslovnika primewuju  se u radu Skup{tine  i u slu~aju neposredne  ratne opasnosti, rata i  
vanrednog  stawa, ukoliko  zakonom, Statutom Op{tine  ili odlukom Skup{ine  nije  druga~ije odre|eno. 

 
 

^lan  90. 
Predsednik  Skup{tine  u slu~ajevima iz  ~lana  89. Poslovnika: 
- odre|uje  vreme i mesto odr`avawa  sednice  Skup{tine; 
- odlu~uje  o na~inu pozivawa  odbornika na  sednice  i na~inu i rokovima  dostavqawa materijala  za  te  sednice, 
- mo`e  po potrebi odrediti poseban na~in vo|ewa  i ~uvawa  zapisnika na  sednicama Skup{tine. 
- mo`e odrediti  da  se akta  Skup{tine  ne  objavquju u  sredstvima javnog informisaqwa, dok Skup{tina  

druga~ije  ne odlu~i, i 
- odlu~uje  o  na~inu rada  Op{tinske  uprave. 
 

 
^lan  91. 

U  slu~ajevima  iz  ~lana  89. Poslovnika, akta  koja donosi Skup{tina  mogu  se  izneti  na  razmatrawe  i 
odlu~ivawe, bez prethodnog  razmatrawa  u nadle`nim  telima, ukoliko to Skup{tina odlu~i. O ovim aktima  predsednik  
op{tine daje  svoje  mi{qewe  na  samoj  sednici  Skup{tine. 

 
 

^lan  92. 
Odbornici  su du`ni  da  u slu~ajevima neposredne  ratne opasnosti i  rata, izve{tavaju  sekretara  Skup{tine  o 

svakoj promeni adrese, prebivali{ta ili  boravi{ta. 
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IX  PRELAZNE  I  ZAVR[NE  ODREDBE 
 

^lan 93. 
Danom  stupawa  na  snagu ovog Poslovnika  prestaje  da  va`i  Poslovnik  Skup{tine  op{tine  U`ice koji je 

objavqen u "Sl. listu op{tine  U`ice"  broj  5/93, 5/97, 7/97 i 15/2000). 
Ovaj  Poslovnik  stupa  na  snagu osmog  dana  od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 

SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  110-4/04, 18.11. 2004.godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 86. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), решења Скупштине општине о образовању Управног одбора у јавним комуналним предузећима и јавном предузећу за стамбене 
услуге («Сл. лист Општине Ужице» број 9/91) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина 
општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП «ВОДОВОД» УЖИЦЕ 
 
 

 I  У Управни одбор ЈКП «Водовод» именују се: 
 
 За председника 
 

1. Александар Катић,дипл.инг.метал.,  представник Скупштине општине 
 
За чланове 
 
2. Зоран Ђенадија, дипл.инг.металург., представник Скупштине општине  
3. Радун Мићевић, радник,  представник Скупштине општине 
4. Милија Веснић, дипл. економ.,  представник Скупштине општине 
5. Зоран Вуксановић, дипл.политиколог, представник Скупштине општине 
6. Славко Ћосић,  спец.за телеком.,представник Скупштине општине  
7. Радојка Станковић, представник ЈКП «Водовод» 
8. Драган Кнежевић, представник ЈКП «Водовод» 
9. Вера Милутиновић,  представник ЈКП «Водовод» 
 
II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-5/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 87. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), решења Скупштине општине о образовању Управног одбора у јавним комуналним предузећима и јавном предузећу за стамбене 
услуге («Сл. лист Општине Ужице» број 9/91) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина 
општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП «ТОПЛОТА» УЖИЦЕ 

 
 I  У Управни одбор ЈКП «Топлота» именују се: 
 
 За председника 
 

1. Славољуб Цицварић, дипл.инг.маш., представник Скупштине општине 
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За чланове 
 
2. Слободан Марковић, приват.предузет., представник Скупштине општине  
3. др. Мирослав Селаковић,  представник Скупштине општине 
4. Павић Радојко,  маш.техничар,представник Скупштине општине 
5. Јовичић Ђорђе, саобр.техничар, представник Скупштине општине 
6. Старчевић Видосав, дипл.економ., представник Скупштине општине  
7. Миливоје Миловановић, дипл.инг.маш.,  представник ЈКП «Топлота» 
8. Добросав Обрадовић,   представник ЈКП «Топлота» 
9. Драган Јеремић,  представник ЈКП «Топлота» 
 
II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-3/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 

 88. Нa основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), члана 9. Одлуке о оснивању јавног предузећа «Дирекција за изградњу» («Сл. лист Општине Ужице» број 6/93) и члана 26. 
Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈП «ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ» УЖИЦЕ  
 

 I  У Управни одбор ЈП Дирекција за изградњу именују се:  
 
 За председника 
 
 1. Александар Алексић,дипл.инг.маш.представник Скупштине општине 
 
 За чланове  
 
 2. Миодраг Миливојевић, аутопревозник представник Скупштине општине 
 3.др. Снежана Јањић, представник Скупштине општине 
 4. Тадић Милутин, дипл.ветеринар,представник Скупштине општине 
 5. Шимшић Дарко, дипл.инг.саобраћаја, представник Скупштине општине 
 6. Миломир Пантовић,дипл.економ.,   представник Скупштине општине 
 7. Тасић Стојан, дипл. правник, представник Скупштине општине  
 8. Бранка Дучић, економиста,  представник Дирекције 
 9. Бојана Крејовић, дипл. инг. грађ.,представник Дирекције 
 
 II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри)  године. 
 
 III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу  Општине Ужице». 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
 01 број 023-43-1/04 
  18.11.2004. године 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-1/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
 

 89. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), решења Скупштине општине о образовању Управног одбора у јавним комуналним предузећима и јавном предузећу за стамбене 
услуге («Сл. лист Општине Ужице» број 9/91) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина 
општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП «БИОКТОШ» УЖИЦЕ 
 

 I  У Управни одбор ЈКП «Биоктош» именују се: 
 
 За председника 
 

1. Васо Шуњеварић, дипл.инг. маш., представник Скупштине општине 
 
За чланове 
2. Благоје Радојичић, дипл.инг.арх.,  представник Скупштине општине  
3. Петровић Миодраг,техничар,представник Скупштине општине 
4. Павловић Борко, дипл.инг.маш., представник Скупштине општине 
5. Милија Ристановић, приват.предузет.,представник Скупштине општине 
6. Симовић Љепосава, дипл.правник, представник Скупштине општине  
7. Слободан Даничић,  представник ЈКП «Биоктош» 
8. Драган Николић,  представник ЈКП «Биоктош» 
9. Владо Ристановић, представник ЈКП «Биоктош» 
 
II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-4/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 90. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), решења Скупштине општине о образовању Управног одбора у јавним комуналним предузећима и јавном предузећу за стамбене 
услуге («Сл. лист Општине Ужице» број 9/91) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина 
општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП «НИСКОГРАДЊА» УЖИЦЕ 
 

 I  У Управни одбор ЈКП «Нискоградња» именују се: 
 
 За председника 
 

1. Зоран Ђикановић, адвокат,  представник Скупштине општине 
 
За чланове 
 
2. Доброслав Јовичић, пензионер, представник Скупштине општине  
3. Јово Требињац, радник, представник Скупштине општине 
4. Павловић Славољуб, радник, представник Скупштине општине 
5. Ђокић Иван, дипл.инг.маш., представник Скупштине општине 
6. Драгослав Поњавић,  представник Скупштине општине  
7. Бранислав Стојановић, дипл.инг.грађ., представник ЈКП «Нискоградња» 
8. Стојимир Перишић, електротехничар,представник ЈКП «Нискоградња» 
9. Драгомир Папић, маш.техничар, представник ЈКП «Нискоградња» 
 
II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-2/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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 91. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), решења Скупштине општине о образовању Управног одбора у јавним комуналним предузећима и јавном предузећу за стамбене 
услуге («Сл. лист Општине Ужице» број 9/91) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина 
општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈП «СТАН» УЖИЦЕ 
 
 

 I  У Управни одбор ЈП «Стан» именују се: 
 
 За председника 
 

1. Драган Гудурић, електро.инг.,  представник Скупштине општине 
 
За чланове 
 
2. Радослав Крсмановић,  правник,  представник Скупштине општине  
3. Живан Јокић, пензионер, представник Скупштине општине 
4. Зоран Плећевић, дипл.инг.грађ., представник Скупштине општине 
5. Радиша Марјановић, дипл. економ.  представник Скупштине општине 
6. Радиша Ватазовић,  економиста,представник Скупштине општине  
7. Рајка Караичић, дипл.правник, представник ЈП «Стан» 
8. Милева Петровић, представник ЈП «Стан» 
9. Предраг Митровић,  представник ЈП «Стан» 
 
II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-6/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 92. На основу члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коришћењу средстава за солидарну стамбену изградњу («Сл. 
лист Општине Ужице» број 2/03) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине 
Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ  
 
 I У Управни одбор Фонда за солидарну стамбену изградњу именују се: 
 
 За председника 
 
 1. Катарина Делић, дипл.инг.арх.,  представник Скупштине општине 
 
 За чланове 
 
 2. Драган Милутиновић, ел.техничар., представник Скупштине општине  
 3. Михаило Трнавчевић, дипл.економ.,  представник Скупштине општине 
 4.  Милена Стаматовић, грађ.техничар, представник Скупштине општине  
 
 II  Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
 III  Чланови Управног одбора су и 3 представника синдиката које именују ти синдикати у складу са чланом 2. Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о коришћењу средстава за солидарну стамбену изградњу. 
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 IV Ступањем на снагу овог решења престају  да важе решења Скупштине општине 01 број 06-29/00 од 7.12.2000. године, 01 
број 06-29/00 од 18.2.2002. године и 01 број 25-2/03 од 17.2.2003. године. 
 V  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице» 
 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-8/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 93. На основу члана 3. Одлуке о оснивању Друштвеног фонда за екологију («Сл. лист Општине Ужице» број 4/90), члана 1. 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштвеног фонда за екологију («Сл. лист Општине Ужице» број 1/94) и члана 26. 
Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине Ужице на седници одржаној 18.11.2004. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВЕНОГ ФОНДА З А ЕКОЛОГИЈУ 

 
 I У Упрaвни одбор Друштвеног фонда за екологију именују  се: 
 
 За чланове 
 1. Весна Добрисављевић, дипл.биолог,  представник Скупштине општине 
 2. Светлана Дракул, дипл.инг.шумар. представник Скупштине општине 
 3. Александар Пешић, службеник, представник Скупштине општине 
 4. Радослав Петронијевић, студент,  представник Скупштине општине 
 5. Никола Гогић, ВКВ радник, представник Скупштине општине 
 6. Снежана Јовановић, мр.металургије,представник Скупштине општине 
 7. Момир Бендић, дипл.инг.техн., представник Скупштине општине 
 8. Владан Цупарић, представник Скупштине општине 
 9. Власто Стевановић, представник Скупштине општине 
 
 II Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четри) године. 
 
 III  Ступањем на снагу овог решења престају да важе решења  Скупштине општине 01 број 06-29/00 од 7.12.2000. године,  01 
број 06-22/02 од 10.6.2002. године, 01 број 06-49/02 од 6.11.2002. године, и 01 број 023-24/03 од 23.7.2003. године и 01 број 119-8/03 
од 25.12.2003. године.  
 
 IV Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-43-7/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 94. На основу члана 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коришћењу средстава за солидарну стамбену изградњу («Сл. 
лист Општине Ужице» број 2/03) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине 
Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси 
 

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

ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ  
 

 I У Надзорни одбор Фонда за солидарну стамбену изградњу именују се: 
 
 За председника 
 
 1. Дејан Папић, дипл.економиста, представник Скупштине општине 
 
 За чланове 
 
 2. Бранка Томић, дипл. правник,  представник Скупштине општине  
 3. Зоран Костић, дипл.инг.грађ., представник ЈП «Стан» 
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 II  Мандат чланова Надзорног  одбора траје 4 (четри) године. 
 
 III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-44-1/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

 95. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. глсаник РС» број 
25/00), члана 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу «Сл. лист Општине Ужице» број 6/93) и члана 26. 
Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. 
године, доноси 
 

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

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 

 I У Надзорни одбор Дирекције за изградњу именују се: 
 
 За председника 
 
 1. Деса Петровић, економиста,  представник Скупштине општине  
 
 За чланове 
 
 2. Борица Јовановић, дипл.економиста, представник Скупштине општине 
 3. Благоје Радојичић, дипл.инг.арх., представник ЈП Дирекције за изградњу 
 
 II  Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине 01 број 23-27/02 од 17.9.2002. године. 
 

III Мандат  чланова Надзорног одбора траје 4 (четри) године. 
 
 IV Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у («Сл. листу  Општине Ужице». 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-44-2/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

96. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), члана 9. Одлуке о орагнизовању радне организације за путеве и улице «Нискоградња» као јавног комуналног предузећа  («Сл. 
лист Општине Ужице» број 12/89) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине 
Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси 
 

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

ЈКП «НИСКОГРАДЊА» 
 
 

 I У Надзорни одбор ЈКП «Нискоградња» именују се као представници Скупштине општине: 
 
 За председника 
 
 1. Милорад Ђокић, дипл.инг.машинства 
 
 За чланове 
 
 2. Сретен Нешковић, ВК електричар 
 3. Драгица Моићевић, 
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 II Чланови Надзорног одбора су и 3 представника предузећа које именује орган управљања предузећа у складу са оснивачким 
актом.  
 
 III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине 01 број 06-49/02 од 6.11.2002. године  
 

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у («Сл. листу  Општине Ужице». 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-44-3/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

97. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), члана 9. Одлуке о орагнизовању радне организације за производњу и испоруку топлоте «Топлота»  као јавног комуналног 
предузећа  («Сл. лист Општине Ужице» број 12/89) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), 
Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. године, доноси 
 

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

ЈКП «ТОПЛОТА» 
 
 

 I У Надзорни одбор ЈКП «Топлота» именују се као представници Скупштине општине: 
 
 За председника 
 
 1. Зоран Богдановић, маш.инг. 
 
 За чланове 
 
 2. Љубомир Цветковић, дипл. инг. електротехнике 
 3. Милосав Гачић, менаџер  
 
 II Чланови Надзорног одбора су и 3 представника предузећа које именује орган управљања предузећа у складу са оснивачким 
актом.  
 
 III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине 01 број 06-49/02 од 6.11.2002. године  
 

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у («Сл. листу  Општине Ужице». 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-44-4/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

98. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), на основу тачке 9. Решења о оснивању јавног комуналнг предузећа «Биоктош»  («Сл. лист Општине Ужице» број 13/89) и члана 
26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. 
године, доноси 

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

ЈКП «БИОКТОШ» 
 

 I У Надзорни одбор ЈКП «Биоктош» именују се као представници Скупштине општине: 
 
 За председника 
 
 1. Милан Ђурић, правник 
 
 За чланове 
 
 2. Драгомир Папић, дипл.инг.маш., 
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 3. Зоран Урошевић 
 
 II Чланови Надзорног одбора су и 3 представника предузећа које именује орган управљања предузећа у складу са оснивачким 
актом.  
 
 III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине 01 број 06-49/02 од 6.11.2002. године  
 

IV Ово реешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у («Сл. листу  Општине Ужице». 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-44-5/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

99. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), на основу тачке 9. Решења о оснивању јавног комуналнг предузећа «Водовод»  («Сл. лист Општине Ужице» број 13/89) и члана 
26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 18.11.2004. 
године, доноси 
 

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

ЈКП «ВОДОВОД» 
 
 

 I У Надзорни одбор ЈКП «Водовод» именују се као представници Скупштине општине: 
 
 За председника 
 
 1. Бранка Бјелић, економиста 
 
 За чланове 
 
 2. Зоран Пејић, дипл.инг. машинства 
 3. Цвета Шукиловић, дипл.инг.технологије 
 
 II Чланови Надзорног одбора су и 3 представника предузећа које именује орган управљања предузећа у складу са оснивачким 
актом.  
 
 III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине 01 број 06-49/02 од 6.11.2002. године  
 

IV Ово реешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у («Сл. листу  Општине Ужице». 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
 01 број  023-44-6/04  
 18.11.2004. године 
 У Ж И Ц Е  

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 023-44-6/04, 18.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

100. На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број 
25/00), на основу тачке 8. Решења о оснивању јавног  предузећа за стамбене услуге ЈП  «Стан»  («Сл. лист Општине Ужице» број 2/90) 
и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 5/02), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 
18.11.2004. године, доноси 

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

ЈП «СТАН» 
 
 

 I У Надзорни одбор ЈП «Стан» именују се као представници Скупштине општине: 
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 За председника 
 1. Зоран Мелентијевић, дипл. правник  
 
 За чланове 
 
 2. Валентина Виријевић, дипл. економиста 
 3. Слободан Пенезић, дипл. економиста 
 4. Милован Делић, дипл. економиста 
 
 II Чланови Надзорног одбора су и 3 представника предузећа које именује орган управљања предузећа у складу са оснивачким 
актом.  
 
 III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине општине 01 број 06-49/02 од 6.11.2002. године  
 

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у («Сл. листу  Општине Ужице». 
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Petar Ristovi}, s.r. 
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