
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXX     25. novembar  2005. godine     Broj 13/05 
 
103. Na  osnovu  ~lana  46. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi  ("Slu`beni glasnik RS"  br.  47/03)  i ~lana  26. 

Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  
sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMENI ODLUKE O ODRE\IVAWU ORGANA OP[TINE U@ICE ZA DONO[EWE 

ODLUKA O IZRADI URBANISTI^KIH PLANOVA 
 

^lan 1. 
U Odluci o odre|ivawu organa op{tine U`ice za dono{ewe odluka o izradi urbanisti~kih planova ("Sl. list 

op{tine U`ice", broj 6/03) u ~lanu 1. re~i: "Izvr{ni odbor" zamewuju se sa re~i: "Predsednik". 
 

^lan 2. 
U ~lanu 2. Odluke re~i: "Izvr{ni odbor" zamewuju se sa re~i: "Predsednik". 

 
^lan 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 350-103/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 
 

104. Na  osnovu  ~lana  34. Zakona o planirawu i izgradwi  ("Slu`beni glasnik RS"  br.  47/03)  i ~lana  26. Statuta  
op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  
odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

RE[EWE 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU DVA ^LANA 

KOMISIJE ZA PLANOVE 
 
I Razre{avaju se du`nosti ~lana Komisije za planove predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije: 
DEJAN \OR\EVI], dipl. prost. planer iz Beograda 
ZORICA ^OLOVI], dipl. in`. arh. iz ^a~ka. 
 
II Imenuju se za ~lanove Komisije za planove predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije: 
DU[AN VULOVI], dipl. in`. arh. iz ^a~ka 
SLOBODANKA AN\ELI], dipl. pravnik iz Beograda. 

 
III Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 350-104/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 
 
105. На основу члана 3. у вези са чаланом 18. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 9/02, 33/02 i 33/04) и 

чланом 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. гласник РС'' број 25/2000 и 25/02), члана 4. i 
13. Закона о комуналним делатностима и члана  26. Статута општине Ужице (''Службени лист општине Ужице'' број 14-1/04 – 
пречишћен текст), Скупштина општине Ужице, на седници одржаној дана 25. novembra 2005. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОБЈЕДИЊЕНОЈ НАПЛАТИ 
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 Oвом Одлуком се:  
- прописује увођење, одређују послови и уређује начин организовања и вршења послова из делатности обједињене наплате 

комуналних и других услуга и накнада путем јединствене уплатнице (у даљем тексту: обједињена наплата);  
- одређују даваоци и корисници услуга у систему обједињене наплате (у даљем тексту: СОН); 
- уређују права и обавезе даваоца услуга у СОН; 
- уређују права и обавезе корисника услуга у СОН; 
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- уређује начин финансирања увођења СОН и накнаде за вршење послова обједињене наплате, и 
- друга питања од значаја за обављање ове делатноcти. 

 

Члан 2. 
 Под системом обједињене наплате, у смислу ове одлуке, подразумева се скуп повезаних послова потребних за увођење, развој 
и функционисање обједињене наплате, односно редовну и принудну наплату накнаде за комуналне и друге услуге од корисника услуга 
путем јединствене уплатнице на територији општине Ужице. 
 Даваоцем комуналне услуге, у смислу ове одлуке, сматра се јавно и јавно комунално предузеће чији је оснивач Скупштина 
општине Ужице, које обавља делатност од општег, односно јавног интереса и чија потраживања од корисника услуга доспевају 
месечно.  
 Даваоцем друге услуге, у смислу ове одлуке, сматра се правно лице или предузетник чије потраживање од физичког лица по 
основу услуга из њихове регистроване делатности доспевају месечно.  
 Корисником комуналне и друге услуге у смислу ове одлуке, сматра се физичко лице које је обвезник плаћања накнаде за 
комуналне и друге услуге, односно накнаде која доспева месечно.  

Делатност обједињене наплате комуналних услуга одређује се као комунална делатност од интереса за општину. 
 

Члан 3. 
 Обједињена наплата се уводи за редовну и принудну наплату накнаде за услуге из делатности даваоца комуналне услуге, и то: 

- накнаде трошкова за одржавање заједничких делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда и закупнине за 
коришћење станова, 

- накнаде за испоручену, односно утрошену топлотну енергију, 
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
- накнаде за сакупљање, отпремање и депоновање кућног смећа, 
- накнаде за испоручену, односно утрошену воду и одвођење отпадних вода, 
- накнаде за одржавање и уређивање гробља, и 
- друге накнаде и услуге даваоца комуналне услуге која се наплаћује од корисника услуге и доспева месечно (у даљем 

тексту: комуналне услуге). 
Члан 4. 

 Oбједињеном наплатом могу се обухватити накнаде за услуге даваоца друге услуге, као што су накнаде за: утрошену 
заједничку електричну енергију у стамбеним зградама; осигурање станова; закупнина за коришћење пословног простора у државној 
својини; испоручени земни гас; хигијенско одржавање комуникација и заједничких просторија у стамбеним зградама и површина око 
ових зграда; одржавање гробних места; закуп пијачних тезги; закуп гаража и гаражног простора; заштита животне средине; услуга 
кабловске телевизије и сл. (у даљем тексту: друге услуге) на начин уређен посебним споразумом са даваоцем услуге, у складу са овом 
одлуком и посебном одлуком Управног одбора предузећа из члана 5. ове одлуке. 

 

Члан 5. 
 Послове обједињене наплате комуналних и других обавеза обавља Јавно предузеће ''Стан'' Ужице (у даљем тексту: предузеће), 
у своје име а за рачун даваоца комуналних и других услуга под условима, на начин и у роковима уређеним овом одлуком, у складу са 
законом и посебним прописом којим се уређује обављање делатности даваоца услуге и споразумом о међусобним односима даваоца 
услуга (у даљем тексту: споразум). 
  
II  ПОСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ 

 
Члан 6. 

 Послови делатности обједињене наплате су нарочито: 
1. Успостављање јединствене електронске базе података, односно матичне евиденције корисника услуга у СОН (у даљем тексту: 

матична евиденција); 
2. Вођење, ажурирање и унапређење матичне евиденције; 
3. Достављање, обрада и уношење података у матичну евиденцију; 
4. Обрачун месечних обавеза корисника комуналних и других услуга; 
5. Израда, односно обезбеђење и достављање месечних рачуна кориснику услуге путем јединствене месечне уплатнице (у даљем 

тексту: јединствена уплатница); 
6. Израда и достављање опомена за плаћање доспелих обавезa и других аката кориснику услуге; 
7. Редовна и принудна наплата комуналних и других обавеза корисника услуге; 
8. Преношење наплаћених средстава даваоцу комуналне и друге услуге у СОН; 
9. Вођење аналитике наплате и задужења за даваоца комуналне и друге услуге у СОН; 
10. Вођење аналитике наплате и задужења по кориснику комуналних и других услуга; 
11. Сравњивање података даваоца комуналних и других услуга и предузећа; 
12. Израда и достављање извештаја даваоцима комуналних и других услуга на основу података из матичне евиденције, и 
13. Други послови у вези са увођењем, функционисањем и развојем СОН. 

 
1. Mатична евиденција и ажурирање матичне евиденције 
 

Члан 7. 
 Матична евиденција се уводи и води на основу података из евиденције даваоца комуналне и друге услуге у СОН. 
 Ажурирање података матичне евиденције се врши нa основу података даваоца комуналне и друге услуге,  упоређивања 
података свих даваоца услуге, података других надлежних органа и служби. 
 Ажурирање података по основу рекламација корисника услуге врши се на основу података даваоца конкретне комуналне и 
друге услуге. 
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 Под подацима за увођење, вођење, односно ажурирање матичне евиденције, у смислу овог члана, подразумевају се нарочито: 
цена услуге, односно висина накнаде и јединица мере, потрошња, односно испорука комуналног и другог производа и услугe, 
ослобађања и олакшице, подаци о кориснику као носиоцу комуналне и остале обавезе (име, презиме, адреса, JMБГ, назив послодавца, 
и др. подаци од значаја за одређивање корисника услуге и наплату обавезе), промене података и сл. 

 
2. Oбрачун месечних обавеза корисника 
 

Члан 8. 
 Обрачун обавеза корисника комуналне и друге услуге врши се једном месечно на основу података даваоца услуге о 
аконтативној и стварној висини накнаде за комуналну и другу услугу за сваког корисника услуге, у складу са законом и посебним 
прописом о начину обављања делатности даваоца комуналне и друге услуге, другим прописом и овом одлуком.  
 Податке из става 1. овог члана давалац услуге је дужан доставити предузећу најкасније до 25-ог у месецу за текући 
обрачунски месец. 
 У случају недостављања, односно неблаговременог достављања предузећу података из става 1. овог члана, предузеће ће 
извршити аконтативни обрачун месечне обавезе корисника услуге на основу обрачуна из претходног месеца а коначан обрачун у 
првом наредном месечном обрачуну у односу на месец у коме се податак за обрачун достави. 
 Увећани трошкови наплате настали недостављањем, односно неблаговременим достављањем података, терете даваоца услуге. 
 

3. Садржина, достављање и редовна наплата по јединственој уплатници 
 

Члан 9.  
Комуналне и друге обавезе у СОН обрачунавају се месечно. 

 Комуналне и друге обавезе корисници услуга плаћају јединственом уплатницом у којој су посебно исказани: месец на који се 
обавеза односи, висина обавезе по свакој врсти комуналне и друге обавезе са обрачунатим порезом на додатну вредност (ПДВ), дуг из 
претходних месеци, датум доспећа, oдговарајућу камату за доцњу корисника и укупан збир обавеза по свим основама. 
 

Члан 10. 
Јединствена уплатница се сматра рачуном. 

 Јединствена уплатница доставља се кориснику услуге поштанском пошиљком, непосредним достављањем или на други 
погодан начин, до  8-мог у месецу за претходни обрачунски месец. 
 Корисник комуналне и друге обавезе коме се не достави јединствена уплатница у року из претходног става овог члана, дужан 
је да без одлагања, a најкасније до 15-ог у месецу за претходни обрачунски месец, од предузећа захтева одговарајућу уплатницу. 
 У случају из претходног става овог члана, предузеће ће издати јединствену уплатницу са роком доспећа од 8 дана од дана 
подношења захтева корисника, а најкасније закључно са 25-им у месецу за обавезе из претходног обрачунског месеца. 
 Неизмирене обавезе по обрачунима из претходног месеца, односно месеци, исказују се посебно на јединственој уплатници у 
висини главног дуга а обрачуната камата, приписује рачуну за месец на који се јединствена уплатница односи. 
  

4. Принудна наплата 
Члан 11. 

 Принудној наплати комуналних и осталих обавеза у одговарајућем судском, односно управном поступку, предузеће ће 
приступити за неплаћене неплаћене обавезе корисника услуга за два и више месеци. 
 Принудна наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта врши се по прописимa за принудну наплату јавних 
прихода. 
 Пре покретања поступка принудне наплате, кориснику услуге предузеће доставља писану опомену за плаћање укупно 
доспелог дуга са ПДВ и трошковима опомене, са роком плаћања од 8 дана од дана пријема опомене. 
 На захтев даваоца услуге предузеће доставља извештај из евиденције о предметима и кретању предмета у поступку принудне 
наплате. 
  

5. Пренос наплаћених средстава даваоцу услуге 
  

Члан 12. 
 Послове обједињене наплате предузеће врши преко посебног рачуна (у даљем тексту: рачун обједињене наплате). 

Налогодавац за рачун обједињене наплате је законски заступник, односно овлашћено лице предузећа.  
Средства на рачуну обједињене наплате предузеће не може користити за своје редовно пословање, нити ова средства могу 

бити предмет принудне наплате за обавезе предузећа. 

 Средства наплаћена по основу јединствене уплатнице, умањена за накнаду из члана 15. ове одлуке, предузеће преноси 
даваоцу услуге наредног радног дана од дана њихове уплате на рачун обједињене наплате.  
 У случају делимичне уплате по јединственој уплатници, пренос наплаћених средстава даваоцу услуге, предузеће ће извршити 
у року из претходног става овог члана, у износу и то: 

- у наплаћеном износу, у случају кад корисник услуге определи врсту услуге за коју врши плаћање, а 
- у износу обрачунатом сразмерно висини потраживања даваоца услуге у односу на укупно месечно задужење 

корисника услуге по јединственој уплатници, у случају кад није опредељена врста услуге за коју се врши плаћање. 
Средства наплаћена по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта преносе се на посебан наменски рачун јавних 

прихода. 
 Трошкови преноса средстава са рачуна обједињене наплате на рачун даваоца услуге код друге банке терете даваоца услуге, 
што ће се уредити уговором о отварању рачуна обједињене наплате. 
 

6. Извештаји и аналитика наплате и задужења за даваоца услуге  
 

Члан 13. 
 Усаглашавање стања задужења, стања наплате, аналитике уплата појединих корисника услуга, корекција задужења по 
основаним рекламацијама корисника услуга са дневним преносом средстава даваоцу услуге врши се сваког месеца до 25-oг у месецу за 
претходни месец на основу извештаја на посебном обрасцу који припрема предузеће. 

 По истеку обрачунског периода за који су издате јединствене уплатнице са обрачуном аконтативних трошкова комуналних и 
других услуга (трошкови одржавања зграда, утрошка воде, заједничке електричне енергије у згради и др.), давалац услуге доставља 
податке о стварној висини, односно потрошњи за обрачунски месец најкасније до 25-ог у текућем месецу. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 13/05 
 

 

152 

 O стању и резултатима наплате предузеће подноси извештај даваоцу услуге са: синтетички обрађеним подацима о задужењу, 
редовној и принудној наплати, подацима о главном дугу, камати, трошковима поступка, кретању предмета и сл. 

Достављање извештаја о стању и резултатима наплате комуналних и осталих обавеза од стране предузећа даваоцу услуге, 
ближе се уређује споразумом. 

 
III   НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ  НАПЛАТЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА СИСТЕМА 

ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ 
Члан 14. 

 За обављање послова обједињене наплате комуналних и других услуга предузећу припада месечна накнада. 
 Висина накнаде се одређује на бази трошкова обављања послова наплате комуналних услуга прерачунатих на проценат 
укупног месечног потраживања даваоца комуналне услуге у односу на укупна потраживања свих даваоца комуналне услуге, утврђен 
табеларним прегледом појединачних обавеза према СОН изражених у процентима, из допуне Студије o оправданости увођења СОН, 
као саставним делом ове одлуке.  

За проценат накнаде из претходног става, увећан за трошкове обезбеђења СОН и пореске обавезе, предузеће ће умањити 
износ наплаћених средстава за пренос даваоцу услуге из члана 12. ове одлуке. 
 Месечна накнада за даваоце  других обавеза може се уговорити на начин уређен споразумом, у складу са одлуком Управног 
одбора предузећа. 
 Месечна накнада не обухвата трошкове принудне наплате (судске и административне таксе, трошкови вештачења, трошкове 
сведока, путне трошкове и сл.) и друге ванредне трошкове. 
 Трошкове из претходног става овог члана плаћају даваоци услуга у роковима, под условима и на начин уређен споразумом, у 
складу са овом одлуком. 

Члан 15. 
 Стварни трошкови увођења и одржавања СОН са пратећим трошковима (набавка, инсталирање и умрежавање опреме са 
апликативним програмом, обезбеђење и опремање простора, обука запослених са пратећим трошковима и др.) терете даваоце 
комуналних услуга. 
 Висина учешћа, начин, услови и рокови финансирања трошкова из претходног става овог члана уредиће се посебним 
уговором. 
 
IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА 
 

Члан 16. 
Накнаде  за   комуналне  и  друге  услуге  по  јединственој  уплатници  (у  даљем  тексту: обавезе) доспевају 15-ог у месецу за 

претходни месец. 
Уплата обавеза по јединственој уплатници врши се на рачун обједињене наплате .  

 Уплата обавезе или дела обавезе по јединственој уплатници на рачун даваоца комуналне и друге услуге не сматра се 
измирењем обавезе, односно дела обавезе. 

Члан 17. 
Корисник комуналне и друге услуге је дужан да укупан, односно неспоран износ обавезе, уплати на шалтеру предузећа или на 

рачун обједињене наплате преко поште или пословне банке. 
 У случају доцње са извршењем комуналне и друге обавезе, корисник је дужан платити законску затезну, односно прописану 
камату, обрачунату на укупан износ дуга почев од дана њеног доспећа до дана измирења дуга у целости. 
  

Члан 18. 
 Корисник услуге је дужан да о свакој промени од значаја за утврђивање висине комуналне и друге обавезе по јединственој 
уплатници обједињене наплате обавести предузеће, односно даваоца комуналне и друге обавезе, у року од 8 дана од дана настанка 
промене. 
 Корисник комуналне и друге обавезе може уложити писани приговор даваоцу конкретне услуге на обрачун обавезе у року од 
5 дана од дана достављања рачуна, односно јединствене уплатнице (рекламација), уз обавезно навођење чињеница и доказа на којим се 
приговор заснива.  
 Рекламацију из претходног става овог члана давалац услуге ће (у целини или делимично) прихватити или одбити, у року од 7 
дана од дана њеног достављања и о томе известити корисника услуге и предузеће.  

У случају пропуштања обавезе из претходног става овог члана, давалац услуге ће сносити увећане трошкове обједињене 
наплате. 

Обавеза на коју је уложена прихваћена рекламација доспева и приписује се рачуну за наредни обрачунски месец. 
    
 
V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 Рок за обезбеђење техничких услова за функционисање СОН (набавка и повезивање опреме, прибављање апликативног 
програма) је три месеца од дана закуључења уговора из члана 15. ове одлуке. 
 Рок за закључење уговора из претходног става овог члана и споразума о међусобним правима и обавезама даваоца услуга у 
СОН у организовању и вршењу послова обједињене наплате је 8 дана од дана доношења ове одлуке. 

 
Члан  20. 

  Усаглашавање одлуке о условима и начину организовања послова комуналних и других делатности и Статута 
предузећа са овом одлуком извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
  

Члан 21. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ужице''. 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  352-69/05, 25.11.2005.godine 
         

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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106. Na osnovu ~lana 98. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS" broj 47/03), ~lana 62. Odluke o 
gra|evinskom zemqi{tu ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 6/03) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list 
op{tine U`ice", broj 14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 25. novembra 2005. 
godine, donosi 

IZMENU I DOPUNU 
PROGRAMA POSTAVQAWA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM 

POVR[INAMA NA TERITORIJI OP[TINE U@ICE 
 
I U Programu postavqawa privremenih objekata na javnim povr{inama na teritoriji op{tine U`ice ("Slu`beni 

list op{tine U`ice", broj 3/05 i 10/05), u svesci 1: KIOSCI vr{i se slede}a dopuna, i to: 
- LOKACIJA L-30: ulica D. Tucovi}a "Cvetni trg" - predvi|a se postavqawe kioska tipa 

"Tre{wica" MO 6. bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske). Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

- LOKACIJA L-31: ulica D. Tucovi}a "Cvetni trg" - predvi|a se postavqawe kioska tipa 
"Tre{wica" MO 6. bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske). Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

- LOKACIJA L-32: ulica D. Tucovi}a "Cvetni trg" - predvi|a se postavqawe kioska tipa 
"Tre{wica" MO 6. bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske). Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

- LOKACIJA L-33: ulica D. Tucovi}a "Cvetni trg" - predvi|a se postavqawe kioska tipa 
"Tre{wica" MO 6. bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske). Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

 
II  U Programu postavqawa privremenih objekata na javnim povr{inama na teritoriji op{tine U`ice ("Slu`beni 

list op{tine U`ice", broj 3/05 i 10/05), u svesci 4 (OSTALE LOKACIJE - U@ICE) vr{e se slede}e izmene i dopune, i to: 
- LOKACIJA L-16: Trg, gde je predvi|en prostor za postavqawe klizali{ta, re~i: "U okviru mera 

predvi|enih za klizali{te mogu}e je postavqawe pulta za izdavawe klizaqki i biletarnice" 
zamewuju se re~ima: "Neposredno uz prostor za klizali{te predvi|eno je postavqawe rashladnog 
ure|aja i pulta za izdavawe klizaqki i biletarnice". 

Posle lokacije L-18 Program se dopuwuje novom lokacijom L-19, koja glasi: 
- LOKACIJA L-19: ulica D. Tucovi}a "Cvetni trg",  predvi|a se prostor za prodaju cve}a. Nije 

dozvoqeno postavqawe tezgi. Prostor se mo`e koristiti u toku rada Zelene pijace. Rok 
kori{}ewa od 01.01. do 31.12. teku}e godine. 

III  U skladu sa izmenama i dopunama tekstualnog dela navedenog pod I i II  izvr{ene su izmene i dopune grafi~kog 
dela Programa. 

 
IV  Ove izmene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine 

U`ice". 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  353-390/05, 25.11.2005.godine 
         

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

 
107. На основу члана 9. Закона о средствима у својини Републике Србије («Сл. Гласник РС» број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), 

члана 28. и 47а. Закона о становању  («Сл. Гласник РС» број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,  47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 
16/97, 46/98 и 26/01), Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника државних 
средстава у државној својини («Сл. Гласник РС» број 41/02) и члана 26. Статута Општине Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 14-
1/04), Скупштина општине Ужице на седници одржаној 25.1новембра 2005, донела је    
 

О Д Л У К У  
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА И СРЕДСТАВА 

НА КОЈИМА ЈЕ ОПШТИНА УЖИЦЕ НОСИЛАЦ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА 
 

I Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређују се: услови и начин давања станова на коришћење на којима је носилац права располагања Општина 
Ужице, обавезе Општине у задовољавању стамбених потреба одређених категорија лица и друга питања у вези са коришћењем станова  
и средстава на којима је Општина носилац права располагања.  
 

Члан 2. 
 Станови на којима је Општина носилац права располагања су:  

- станови који су у државној својини по основу национализације и конфискације; 
- станови стечени наслеђем и поклоном; 
- станови изграђени или купљени из средстава амортизације или продаје у својину или сусвојину станова из алинеје 1 и 2 

овог члана; 
- станови изграђени или купљени за потребе расељавања; 
- станови стечени из средстава буџета Општине, односно других средстава Општине; 
- станови стечени по другом основу (разменом и др.). 

 
Члан 3. 

 Средства за задовољавање стамбених потреба у смислу ове Одлуке су:  
- лична средства лица којима се по овој Одлуци задовољавају стамбене потребе; 
- банкарски кредити; 
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- средства од продатих станова Општине њиховим корисницима у својини; 
- средства од амортизације; 
- средства од ануитета по датим кредитима; 
- средства буџета Општине намењена за задовољавање стамбених потреба и 
- друга средства намењена за задовољавање стамбених потреба. 

 
О ангажовању средстава из става 1. овог члана одлучује извршни орган.  
Одлуку о куповини одређеног стана доноси извршни орган. 
 

Члан 4. 
Станови на којима општина има право располагања користе се за решавање стамбених потреба:  
- лица која имају станарско право на становима у својини грађана, а ради враћања тих станова власницима на коришћење, 

за чије је пресељење Општина дужна да обезбеди други стан; 
- бораца, ратних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова породица са којима је живео погинули учесник оружаних 

акција после 17. августа 1990. године, а који нису у радном односу; 
- лица која су остварила право на материјално обезбеђење по прописима о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана, а која су неспособна за рад и немају чланове породице који су у радном односу; 
- лица која се исељавају из нехигијенских зграда и станова и зграда склоних паду; 
- научних радника, уметника, врхунских спортиста и других лица која својим радом и резултатима изузетно репрезентују и 

афирмишу Општину Ужице у земљи и свету; 
- изабраних, постављених и запослених лица  у органима Општине и Општинској управи. 

 
Члан 5. 

 Поступак у вези располагања и коришћења станова из средстава  на којима је Општина носилац права располагања врши 
Комисија за стамбена питања коју именује Скупштина општине. 
 Комисија има председника и четири члана. 
 Начин рада и одлучивања Комисије утврђује се пословником који доноси Комисија. 
 Стручне и административне послове за потребе Комисије врши Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
комунално стамбене послове. 

Члан 6.  
 Против Одлуке Комисије лице које има правни интерес може поднети жалбу Општинском већу у року од 15 дана од дана 
пријема одлуке. 
 Одлука Општинског већа по жалби је коначна. 
 

Члан 7. 
 Прибављање станова и расподела станова из средстава за стамбену изградњу врши се према Програму који доноси извршни 
орган на предлог Комисије за сваку годину. 
 

II Задовољавање стамбених потреба грађана 
 

1. Решавање стамбених потреба бораца, ратних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова породица погинулих 
учесника оружаних акција 

 
Члан 8. 

 Захтев за решавање стамбене потребе Комисији могу поднети: борци, ратни инвалиди, цивилни инвалиди рата и чланови 
породице са којима је живео погинули учесник оружаних акција после 17. августа 1990. године, који нису у радном односу.  
 Статус борца или учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године утврђује се на основу решења надлежног органа.  
 Лица из става 1. овог члана могу да поднесу захтев за решавање стамбене потребе под условом да имају пребивалиште на 
територији Општине Ужице најмање три године пре 17. августа 1990. године, да до дана подношења захтева они или њихови чланови 
породичног домаћинстава нису постали власници или закупци на другом стану или да стан на коме су били власници нису уступили 
или отуђили другом лицу или исти напустили без разлога.  
 Чланови породичног домаћинства са којима је живео погинули учесник оружаних акција после 17. августа 1990. године; 
поред услова из става 3. овог члана треба да су незапослени, односно да немају стално запослење.  
 
 

Члан 9.  
 Комисија сачињава листу реда првенства за давање стана у закуп. 
 Критеријуми за израду листе редоследа првенства су: 

- инвалидност; 
- здравствено стање 
- број чланова породичног домаћинства. 
Листа редоследа   првенства утврђује се на основу укупног броја бодова и то: 

1. По основу инвалидности за подносиоца захтева, бодовање се врши тако што се за X групу инвалидности даје – 
10 бодова и за сваку наредну групу до I групе број бодова се повећава за по  - 10 бодова.  

 За погинулог члана породичног домаћинства даје се – 100 бодова 
2. здравствено стање  члана  породичног домаћинства вреднује се са укупно – 10 бодова 

Под здравственим стањем подразумевају се тешке или трајне болести које се доказују на основу  мишљења лекара 
здравствене установе у којој се члан породичног домаћинства лечи.  
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3. за сваког члана породичног домаћинства подносиоцу захтева припада по – 5 бодова укључујући и подносиоца 
захтева 

 
2.Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица 

 
Члан 10. 

 Лицима која су остварила право на материјално обезбеђење по прописима о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана, а која су неспособна за рад и немају чланове породице која су у радном односу, Комисија, поступајући по захтеву 
може доделити стан у закуп на основу листе реда првенства, под следећим условима: 

- да је неспособан за рад; 
- да он или чланови његовог породичног домаћинства нису у радном односу; 
- да он или чланови његовог породичног домаћинства немају у својини стан или кућу или нису закупци стана у државној 

својини, на територији Републике; 
- да најмање 5 година пре подношења захтева, има пребивалиште на територији Општине Ужице и да је у истом периоду 

остварио право на социјалну заштиту. 
 

Члан 11. 
 Критеријум за утврђивање листе реда првенства социјално угроженом лицу које испуњава услове из члана 10. ове Одлуке, је 
број чланова породичног домаћинства. 
 
 За сваког члана породичног домаћинста укључујући и подносиоца захтева утврђује се по – 10 бодова.  
 У случају једнаког броја бодова приоритет на листи има лице које болује од тешке и трајне болести или је инвалид  и по том 
основу за сваког члана породичног домаћинства даје се још по – 5 бодова.  
 
 3. Решавање стамбених потреба грађана који станују у нехигијенским зградама и становима и зградама склоним паду  

 
Члан 12. 

Лицима која се исељавају из станова и зграда за које је надлежна организациона јединица Општинске управе за грађевинске 
послове, утврдила да су нехигијенски за становање или склони паду, обезбедиће се стан који задовољава њихове минималне потребе 
становања. 

Редослед првенства за давање тана у закуп лицима из става 1. овог члана утврђује се на основу следећих критеријума:  
А) стање стамбене јединице 
- склон паду и представља непосредну опасност по живот и здравље корисника – 90 бодова; 
- нехигијенски, склон паду и не представља непосредну опасност по живот и здравље корисника – 70 бодова. 
Б) породично стање 
- за породицу са 2 члана – 5 бодова; 
- за породицу од 3 – 5 чланова – 10 бодова; 
- за породицу преко 5 чланова – 15 бодова 
 
У случају једнаког броја бодова приоритет има лице које има већи број чланова породичног домаћинстава. 
 

Члан 13. 
Решење о исељењу из нехигијенског стана и  стана склоног паду и пресељењу у обезбеђени стан доноси надлежни орган 

Општинске управе.  
 
2. Решавање стамбених потреба лица која имају станарско право на становима који су у својини грађана 

 
Члан 14.  

 Када надлежни орган  Општинске управе, по претходно спроведеном поступку у складу са законом, утврди да су испуњени 
услови за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, Комисија  по правоснажности решења, обезбеђује стан за 
исељење лица која имају станарско право, у складу са Програмом  из члана 7. ове Одлуке. 
 
 Носиоцу станарског права из става 1. овог члана даје се стан у закуп у складу са условима утврђеним законом. 
 

Члан 15. 
 Редослед првенства за давање у закуп стана носиоцима станарског права у становима у својини грађана утврђује Комисија, на 
основу услова становања власника (број чланова породичног домаћинства власника, структуре и квадратуре стана у коме станује и сл). 

 
III Остале одредбе 

 
Члан 16. 

 О решавању стамбених потреба научних радника, уметника, врхунских спортиста и других лица из члана 4. алинеја 6. 
Комисија одлучује на основу иницијатива предузећа, установа и других организација из области у којима ова лица постижу резултате. 
 

Члан 17. 
 Стамбене потребе изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима Општине решавају се у складу са 
Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини 
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Владе Републике Србије («Сл. Гласник РС» број 41/02)  и Правилником о критеријумима  и мерилима, који доноси председник 
Општине. 

Члан 18. 
 У случају када Општина има интереса да изврши замену својих станова са становима других носиоца права коришћења, 
односно располагања, одлуку доноси Комисија, а уговор о замени закључује председник Општине. 
 

IV Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 19. 
 Поступак по захтевима који су поднети до ступања на снагу ове Одлуке, а о којима није одлучено, наставиће се по одредбама 
ове Одлуке. 

Члан 20. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о становању («Сл. лист oпштине Ужице» број 4/93)  и Одлука о 
изменама и допунама одлуке о становању («Сл. лист oпштине Ужице» број 6/96). 
 

Члан 21. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Ужице».  

 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  360-38/05, 25.11.2005.godine 
         

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

 
108. Na  osnovu  ~lana  43. stav 5. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i ~lanova wihovih porodica 

("Slu`beni glasnik RS"  br.  54/89 i "Slu`beni glasnik RS", broj 137/04), a u vezi sa Uredbom o na~inu ostvarivawa prava 
pripadnika Jugoslovenske vojske u otaxbini i Ravnogorskog pokreta u oblasti bora~ko-invalidske za{tite ("Slu`beni 
glasnik RS", broj 51/05)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Slu`beni list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en 
tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

 
ODLUKU 

O OBRAZOVAWU KOMISIJE ZA DAVAWE MI[QEWA 
O OSTVARIVAWU PRAVA IZ OBLASTI BORA^KO INVALIDSKE ZA[TITE 
 

1. Obrazuje se Komisija za davawe mi{qewa o ostvarivawu prava iz oblasti bora~ko-invalidske 
za{tite; 

2. Zadatak Komisije je da, na zahtev Op{tinske uprave nadle`ne za poslove bora~ko-invalidske za{tite, 
odnosno na zahtev Komisije Vlade za odlu~ivawe o pravu na izuzetno mese~no nov~ano primawe, daje 
mi{qewe po zahtevima za priznawe prava na izuzetno mese~no nov~ano primawe, dodeqivawu 
"Ravnogorske spomenice 1941", priznavawu svojstva borca NOR-a, svojstva vojnog invalida i svojstva 
korisnika porodi~ne invalidnine; 

3. Komisija se sastoji od pet ~lanova, koje imenuje Skup{tine op{tine; 
4. Komisija donosi odluke ve}inom glasova svih ~lanova Komisije; 
5. Komisija ima predsednika i zamenika predsednika, koje imenuje iz reda svojih ~lanova; 
6. Komisija donosi poslovnik o svom radu; 
7. Stru~ne i administrativno tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa Op{tinska uprava 

nadle`na za poslove bora~ko-invalidske za{tite; 
8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 580-16/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 
 

109. Na  osnovu  ~lana  3. Odluke Skup{tine op{tine U`ice o obrazovawu Komisije za davawe mi{qewa o 
stvarivawu prava iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  
broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA ODLU^IVAWE 
O OSTVARIVAWU PRAVA IZ OBLASTI 
BORA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE 

 
I Radi izvr{avawa zadataka iz ta~ke 2. Odluke o obrazovawu Komisije za davawe mi{qewa o ostvarivawu prava iz 

oblasti bora~ko-invalidske za{tite, za ~lanove ove Komisije imenuju se: 
1. Radomir Smiqani}, 
2. Miloqub Savi}, 
3. Milija Ristanovi}, 
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4. Predrag Filipovi}, 
5. Mirjana Mi{evi}. 

 
Navedena Komisija odr`a}e konstitutivnu sednicu na kojoj }e izabrati predsednika komisije, zamenika 

predsednika komisije i doneti poslovnik o svom radu. 
 

II Ovo Re{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa  u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 580-17/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 

 

110. Na  osnovu  ~lana  14. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa  ("Slu`beni 
glasnik RS"  br.  25/00 i 25/02), ~lana 19. Odluke o organizovawu javnog preduze}a "Stan" U`ice("Slu`beni list op{tine 
U`ice", broj 2/05)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), 
Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

 

RE[EWE 

O IMENOVAWU DIREKTORA 

JP "STAN" 

 
1. STANI] SLOBODAN, dipl. ma{. ing. iz U`ica, imenuje se za direktora JP "Stan" U`ice. 
2. Mandat direktora traje 4 godine. 
3. 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 023-55/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 

 

111. Na  osnovu  ~lana  18. Zakona o javnim slu`bama ("Slu`beni glasnik RS"  br.  42/91 i 71/94)  i ~lana  26. 

Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  
sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

RE[EWE 

O IMENOVAWU DIREKTORA 

NARODNOG MUZEJA U@ICE 

 
1. @IVAN RADOVANOVI], dipl. ekonomista imenuje se za direktora Narodnog muzeja U`ice. 
2. 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 119-19/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 
 

112. Na  osnovu  ~lana  10. Odluke o osnivawu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u 
obrazovawu ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 11/05)  i ~lana  26. ta~ka 10. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  
op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 
2005.godine, donosi 

RE[EWE 

O IMENOVAWU VD DIREKTORA REGIONALNOG CENTRA 

ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVAWU 

 
1. ZORAN FILIPOVI], dipl. ekonomista iz U`ica, imenuje se za VD direktora Regionalnog centra za 

profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovawu, do imenovawa direktora. 
2. 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 119-20/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 

113. Na  osnovu  ~lana  6. Odluke o promeni oblika organizovawa Dru{tvenog preduze}a "Vesti" u Javno preduze}e 

"Vesti" U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 8/97), ~lana 33. Statuta JP "Vesti" i ~lana  26. Statuta  op{tine  
U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. 
novembra 2005.godine, donosi 

RE[EWE 

O IMENOVAWU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA 

LISTA "VESTI" 

 
1. ZORAN JEREMI], elektrotehni~ar, imenuje se za glavnog i odgovornog urednika lista "Vesti". 
2. Mandat urednika traje ~etiri godine. 
3. 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 023-52/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 
 

114. Na  osnovu  ~lana  20. Zakona o javnim slu`bama ("Slu`beni glasnik RS", broj 42/91 i 71/94)  i ~lana  26. 

Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  
sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

RE[EWE 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU PREDSEDNIKA I ^ETIRI ^LANA 

UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORI[TA U@ICE 

 

I Rada Mitrovi}, razre{ava se du`nosti predsednika Upravnog odbora Narodnog pozori{ta, kao predstavnik 
osniva~a. 

II  Dragan Stojmenov imenuje se za predsednika Upravnog odbora Narodnog pozori{ta, kao predstavnik osniva~a. 

III Za ~lanove Upravnog odbora Narodnog pozori{ta imenuju se: 
Rada Mitrovi}, predstavnik osniva~a; 
Zoran Militarov, predstavnik osniva~a; 
Sne`ana Kova~evi}, predstavnik zaposlenih; 
Radmila Popovi} Nikitovi}, predstavnik zaposlenih. 

IV  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 022-21/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 

115. Na  osnovu  ~lana  20. Zakona o javnim slu`bama ("Slu`beni glasnik RS", broj 42/91 i 71/94), ~lana 21. Statuta 

Narodnog muzeja i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), 
Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

RE[EWE 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU PREDSEDNIKA I JEDNOG ^LANA 

UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U@ICE 

 

1. Slobodan Gavrilovi}, razre{ava se du`nosti predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja, kao predstavnik 
osniva~a, zbog podno{ewa ostavke. 

2.  Goran Doganxi}, razre{ava se  du`nosti ~lana Upravnog odbora Narodnog muzeja, kao predstavnik osniva~a, 
zbog podno{ewa ostavke. 

3. Zaim Ramovi}, {kolski pedagog, imenuje se za predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja, kao predstavnik 
osniva~a. 

4. Radojko Veselinovi}, slikar, imenuje se za ~lana Upravnog odbora Narodnog muzeja, kao predstavnik osniva~a. 
5. 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 22-19/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 
 

116. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Slu`beni glasnik RS", broj 62/03 i 
64/03) i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  
op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

 

RE[EWE 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU DVA ^LANA 

UPRAVNOG ODBORA DE^JEG VRTI]A U@ICE 

 

1. Sr|an Petrovi} i Slobodan Despotovi} razre{avaju se du`nosti ~lanova Upravnog odbora, kao predstavnici 
roditeqa. 

2. Dragana Radakovi} i Mirjana Qubojevi} imenuju se za ~lanove Upravnog odbora De~jeg vrti}a, kao predstavnici 
roditeqa. 

3. 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 022-22/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 

 

117. Na  osnovu  ~lana  2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o kori{}ewu sredstava za solidarnu stambenu 
izgradwu ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 2/03) i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  
broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  odr`anoj 25. novembra 2005.godine, donosi 

 

RE[EWE 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU JEDNOG ^LANA UPRAVNOG ODBORA 

FONDA ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU 

 

1. Milena Stamatovi}, razre{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora Fonda za solidarnu stambenu izgradwu, kao 
predstavnik osniva~a. 

2. Dragomir Pani}, dipl. ing. ma{. imenuje se za ~lana Upravnog odbora Fonda za solidarnu stambenu izgradwu, kao 
predstavnik osniva~a. 

3. 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 025-5/05, 25.novembar 2005.godine 

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

 

 

118. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj 14-1/04-pre~i{}en tekst) Skup{tina 
op{tine na  sednici  odr`anoj   25. novembra 2005. godine, donosi  

 

R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU   JEDNOG    ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA PRVE  

OSNOVNE  [KOLE KRAQA PETRA II 
 

 I  Neboj{a  Gligorijevi}, razre{ava  se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 II Radi{a  Marjanovi}  imenuje  se  za ~lana   [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 III  Mandat  novoimenovanog  ~lana   traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 
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 IV  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj   610-8/05/05 , 25.11.2005.godine 

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

 

 

119. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  
64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj 14-1/04-pre~i{}en tekst) Skup{tina 
op{tine na  sednici  odr`anoj  25. novembra 2005. godine, donosi  

 

R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU  JEDNOG    ^LANA 

 [KOLSKOG  ODBORA OSNOVNE  [KOLE "NADA  MATI]" U@ICE 
 

 I  Sne`ana [arovi}, razre{ava  se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 II Stojadin Karimanovi},  imenuje  se  za ~lana   [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 III  Mandat  novoimenovanog  ~lana   traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 IV  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj  610-13/05/05, 25.11.2005.godine 

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

 

 

120. Na osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj 14-1/04-pre~i{}en  tekst )  Skup{tina 
op{tine na  sednici odr`anoj   25. novembra.2005. godine, donosi  
 
 

R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU   JEDNOG   ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA 

OSNOVNE  [KOLE "MIODRAG MILOVANOVI]  LUNE" KARAN 
 

 I  Simi} Vasilije, razre{ava  se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavniku   Saveta  roditeqa. 

 II   Stevanovi} Vidoje,  imenuje  se  za  ~lana  [kolskog odbora,  kao  predstavnik  Saveta  roditeqa 

 III  Mandat  novoimenovanog ~lana   traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 IV  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj   610-7/05 , 25.11. 2005.godine 

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

 

121. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj 14-1/04-pre~i{}en tekst) Skup{tina 
op{tine na  sednici  odr`anoj  25. novembra 2005. godine, donosi  
 

R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU   JEDNOG    ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA OSNOVNE 

[KOLE "\URA JAK[I]"  U RAVNIMA 

 

 I  Milinkovi}  Rada, razre{ava  se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 II Powavi} Nata{a,  imenuje  se  za ~lana   [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 III  Mandat  novoimenovanog  ~lana   traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 
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 IV  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 01 broj   610-23/05/ 25.11.2005.godine 

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

 

 

122. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj    5/02 i 12/04 ) Skup{tina op{tine na  
sednici  odr`anoj  25. novembra 2005. godine, donosi  

 
R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU  DVA  ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA 

U@I^KE  GIMNAZIJE 
 

 I  Jezdi} Danica  i Miju{kovi} Milan  se  razre{avaju  du`nosti ~lanova  [kolskog odbora, kao predstavnici 
Saveta  roditeqa. 

 II  Lazovi} Zoran i Petakovi} Vera imenuju  se  za ~lanove  [kolskog odbora, kao predstavnici  Saveta  roditeqa. 

 III  Mandat  novoimenovanih ~lanova  traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 IV   Ovim  re{ewem  mewa   se  re{ewe  o  imenovawu  ~lanova  [kolskog odbora   U`i~ke gimnazije  ("Sl.list 
op{tine U`ice"  br. 7/02,  11/02 i  7/03) 

  V  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  610-22/05, 25.11.2005.godine 

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

 

 

123. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj 5/02 i 12/04)  Skup{tina op{tine na  sednici  
odr`anoj  25. novembra 2005.godine, donosi  
 

R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU    JEDNOG   ^LANA  [KOLSKOG ODBORA 

  MEDICINSKE  [KOLE  U  U@ICU 
 

 I  Branka Milovanovi} razre{ava  se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 II Vesna Pekovi}   imenuje  se  za  ~lana  [kolskog odbora,  kao predstavnik  Saveta  roditeqa.  

 II Mandat  novoimenovanog  ~lana  traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 VI   Ovim  re{ewem  mewa   se  re{ewe  o  imenovawu  ~lanova  [kolskog odbora   Medicinske  {kole  u   U`icu  
("Sl.list op{tine U`ice"  br. 7/02 ). 

  VII  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
  01 broj    610-21/05. 25.11. 2005.godine 

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

 

 

124. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj 5/02 i 12/04 )  Skup{tina op{tine na  sednici 
odr`anoj  25. novembra 2005.godine, donosi  

R E [ E W E 

O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU  TRI    ^LANA  [KOLSKOG ODBORA 

EKONOMSKE  [KOLE  U  U@ICU 
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 I  Stankovi}  Toni  razre{ava  se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavnik   Op{tine. 

 II   Kuburovi}  Radomir  i  [pijunovi}  Branka, razre{avaju  se  du`nosti  ~lanova [kolskog odbora  kao 
predstavnici Saveta  roditeqa.  

 III  Za ~lanove  [kolskog odbora  imenuju  se: 
       1. Blagojevi} Mirjana, kao predstavnik  Op{tine 
       2. Arsi} Zoran, kao  predstavnik  Saveta  roditeqa  
       3. \okovi} Suzana, kao predstavnik Saveta  roditeqa. 

 IV  Mandat  novoimenovanih  ~lana  traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 V   Ovim  re{ewem  mewa   se  re{ewe  o  imenovawu  ~lanova  [kolskog odbora   Ekonomske   {kole  u   U`icu  
("Sl.list op{tine U`ice"  br. 7/02 i  2/03) 

  VI  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
  01 broj  610-18/05, 25.11.2005.godine 

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

 

 

125. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj    5/02 i 12/04 )  Skup{tina op{tine na  
sednici  odr`anoj  25. novembra 2005.godine, donosi  
 

R E [ E W E 

O    IMENOVAWU   JEDNOG    ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA 

 TEHNI^KE  [KOLE "RADOJE  QUBI^I]"   U U@ICU 
 

 I   Drndarevi}  Desanka,   imenuje  se  za  ~lana  [kolskog odbora  Tehni~ke  {kole  "Radoje  Qubi~i}" kao  
predstavnik  Saveta  roditeqa. 

 II  Mandat  novoimenovanog  ~lana  traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 III   Ovim  re{ewem  mewa   se  re{ewe  o  imenovawu  ~lanova  [kolskog odbora   Tehni~ke  {kole    "Radoje  
Qubi~i}"  u   U`icu  ("Sl.list op{tine U`ice"  br. 7/02 ). 

  IV  Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
  01 broj  610-12/05, 25.11. 2005.godine 

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

 

 

126. Na  osnovu  ~lana  53. Zakona  o  osnovama  sistema  obrazovawa  i  vaspitawa   ("Sl.glasnik RS"  broj   62/03  i  

64/03)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine U`ice"  broj    5/02 i 12/04 )  Skup{tina op{tine na  
sednici odr`anoj  25. novembra 2005.godine, donosi  
 

R E [ E W E 

O     RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU    JEDNOG  ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA [KOLE  ZA 

OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE "PETAR  KOWOVI]" U@ICE 
 

 I  Sofija [umanac  Arsenijevi}, razre{ava  se du`nosti  ~lana  [kolskog  odbora, kao predstavnik   Nastavni~kog  
ve}a. 

 II     Biqana  Baki}, imenuje  se  za ~lana [kolskog odbora, kao  predstavnik   Nastavni~kog  ve}a. 

 III  Mandat  novoimenovanog  ~lana  traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 

 IV   Ovo re{ewe  stupa na  snagu  danom  dono{ewa  a  objavi}e  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
  01 broj  610-17/05 ,25.11. 2005.godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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127. Po sravwewu sa izvornim tekstom utvr|eno je da se u Odluci o objediwenoj naplati komunalnih i drugih usluga i 
naknada ("Slu`beni list op{tine U`ice", br. 13/05 od 25.11.2005. godine), potkrala gre{ka, pa se daje 

 

ISPRAVKA 

ODLUKE O OBJEDIWENOJ NAPLATI KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA 
 
^lanom 12. stav 4. nazna~ene Odluke, ure|en je prenos napla}enih sredstava (po osnovu jedinstvenog ra~una za naplatu 

svih komunalnih usluga) sa ra~una objediwene naplate na poslovne ra~une svakog davaoca usluge, uz umawewe obra~unatih 
sredstava za prenos po osnovu naknade preduze}u za vr{ewe poslova objediwene naplate sa prate}im obavezama. Ovo 
umawewe je ure|eno ~lanom 14. stav 3. Odluke. 

Kako je o~iglednom gre{kom pri izradi teksta nepravilno ozna~en broj ~lana kojim je ure|ena visina umawewa 
napla}enih sredstava koja se prenose na ra~un davaoca usluge, vr{i se ispravka  ~lana 12. stav 4. Odluke tako {to umesto 
broja: "15" treba da stoji: "14". 

 
Odeqewe za poslove uprave 

i organa  op{tine 
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