
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXXI     26. jun  2006. godine     Broj 13/06 
 
35. Na osnovu ~lana 30. ta~ka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", broj 9/02, 33/04, 135/04), 

~lana 33. Zakona o javnom dugu ("Slu`beni glasnik RS", broj 61/05) i ~lana 26. ta~ka 20. 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 26. juna 
2006. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O ZADU@IVAWU OP[TINE U@ICE 
 

^lan 1. 
Zadu`uje se op{tina U`ice kod Poslovne banke, za izgradwu De~jeg vrti}a "Bambi" u U`icu, u iznosu od 

12.000.000,00 dinara. 
Ukupno zadu`ewe ne mo`e biti ve}e od 50% ukupno ostvarenih prihoda buxeta op{tine u prethodnoj godini, a {to 

iznosi 467.405.000,00 dinara. 
 

^lan 2. 
Ovla{}uje se predsednik Op{tine da sprovede postupak izbora najpovoqnijeg ponu|a~a. 
Odluku o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a donosi predsednik Op{tine, po prethodno pribavqenom mi{qewu 

Op{tinskog ve}a. 
 

^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 400-41/06, 26.06.2006. godine 

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

 
 
36. 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 26. juna 2006. 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, 10/05 i 13/05), u svesci 1: KIOSCI vr{i se slede}a dopuna, i to: 

- LOKACIJA L-34: ulica D. Tucovi}a, kod Prve osnovne {kole "Kraqa Petra II" - predvi|a se postavqawe kioska 
tipa "SEVAL" MO 3/4, braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0,80m h 0,80m. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

 

II  U Programu postavqawa privremenih objekata na javnim povr{inama na teritoriji op{tine U`ice (“Sl.list 
Op{tine U`ice”, broj 3/05, 10/05 i 13/05) u svesci 2 (LETWE BA[TE, FRI@IDERI ZA SLADOLED, FRI@IDERI ZA 
BEZALKOHOLNA PI]A), u delu LETWE BA[TE - U@ICE, vr{e se slede}e dopune, i to: 

- LOKACIJA L-52: ulica Dimitrija Tucovi}a, predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea 
"Maestro", na povr{ini 7,00m h 3,60m + 5,00m h 3,60m. 

 - LOKACIJA L-54: ulica 1300 kaplara, predvi|eno je postavqawe stolova ispred SUR "Fokus", na povr{ini 
5,00m h 1,20m. 

- LOKACIJA L-55: ulica Me|aj, kod restorana "Pla`a", predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima  
ispred SUR "BM", na povr{ini 4,00m h 3,00m. 

- LOKACIJA L-57: ulica Nade Mati}, predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea “Senat”, na povr{ini 
3,30m h 1,20m. 

- LOKACIJA L-58: ulica Nikole Pa{i}a, predvi|eno je postavqawe stolova ispred SUTVR “Kandela-
Bumerang”, na povr{ini 2,00m h 2,00m + 6,80m h 2,00m. 

- LOKACIJA L- 59: Trg Svetog Save, predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea “Grafit-pasa`”, na 
povr{ini 5,50m h 4,00m. 

            - LOKACIJA L-60: ulica Obili}eva, predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea “Skandal”, na povr{ini 
3,00m h 3,00m. 
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            - LOKACIJA L-61: ulica Lazara Mutape, predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea “Z”, na povr{ini 5,00m h 
1,70m + 2,80m h 2,00m. 

            - LOKACIJA L-62: Trg, predvi|eno je postavqawe stolova - letwa ba{ta u okviru zone koja je definisana 
grafi~kim prilogom. 

  
U Programu postavqawa privremenih objekata na javnim povr{inama na teritoriji op{tine U`ice (“Sl.list 

Op{tine U`ice”, broj 3/05, 10/05 i 13/05) u svesci 2 (LETWE BA[TE, FRI@IDERI ZA SLADOLED, FRI@IDERI ZA 
BEZALKOHOLNA PI]A), u delu FRI@IDERI ZA SLADOLED I FRI@IDERI ZA BEZALKOHOLNA PI]A - 
U@ICE, vr{e se slede}e  dopune, i to: 

- LOKACIJA L 18: ulica Dimitrija Tucovi}a, "Cvetni trg", predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju 
sladoleda, dimenzija 0,80m h 0,80m sa suncobranom. 

- LOKACIJA L 26: ulica Nikole Pa{i}a, STR "STOPA", predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju 
sladoleda, dimenzija 0,80m h 0,80m. 

- LOKACIJA L 27: ulica Kraqa Petra I, DOO “BORBA”, poslovni klub, predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0,80 m h 0,80 m. 

- LOKACIJA L 29: ulica Nemawina, STKR “Cica-maca”, predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0,80 m h 0,80 m. 

- LOKACIJA L 30: ulica Ratarska, SUR “[korpija”, predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda, 
dimenzija 0,80 m h 0,80 m. 

 

III  U Programu postavqawa privremenih objekata na javnim povr{inama na teritoriji op{tine U`ice (“Sl.list 
Op{tine U`ice”, broj 3/05, 10/05 i 13/05) u svesci 3 (TEZGE, OSTALE LOKACIJE, OBJEKTI MALE PRIVREDE), vr{e 
se slede}e izmene i dopune, i to: 

- LOKACIJA L-1: Mali trg, gde je predvi|eno postavqawe tezgi tipa "Direkcija", za potrebe prodaje 
novogodi{wih ukrasa i osmomartovskih poklona, dodaju se re~i: "Bo`i}nih i drugih verskih praznika". Vreme trajawa 
zakupa je od 3-15 dana. 

 - LOKACIJA L-13: Ulica Mihaila Pupina - zelena povr{ina pored parkinga, preko puta restorana "Lovac", 
gde je predvi|eno postavqawe vagon-restorana, predvi|eno je postavqawe stolova na povr{ini od 20m2, neposredno uz 
objekat. Ta~na pozicija stolova bi}e odre|ena naknadno u zavisnosti od vrste vagon-restorana koji se postavqa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

- LOKACIJA L-18: Trg, gde je predvi|ena zona u okviru koje se postavqa "balon" za decu tekstualni i grafi~ki 
deo se mewa tako da se defini{u dve zone u okviru kojih se organizuje prostor zabavnog karaktera za decu (prema grafi~kom 
prilogu - zona 1 - postavqawe "balona", a zona 2 - prostor zabavnog karaktera). Elementi koji se odnose na postavqawe 
"balona" i kojima se defini{e prostor zabavnog karaktera moraju biti monta`no-demonta`ni. Za vreme odr`avawa 
pojedinih programa na prostoru Trga, ukoliku bude potrebno predvi|a se uklawawe elemenata koji se koriste za 
organizovawe zabavnog programa. 

            IV  U Programu postavqawa privremenih objekata na javnim povr{inama na teritoriji op{tine U`ice (“Sl.list 
Op{tine U`ice”, broj 3/05, 10/05 i 13/05) u svesci 4 (REKLAMNI PANOI I TELEFONSKE GOVORNICE), vr{i se 
slede}a dopuna, i to: 

- LOKACIJA L-31: Na raskrsnici ulica Vojvode Demira i Nemawine, na pe{a~kom ostrvu, predvi|a se 
postavqawe obostrano svetle}eg reklamnog panoa, pravougaonog oblika, dimenzija 0,60m h 0,95m, na stubu javne rasvete. 

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

VI  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  353-233/06, 26.06. 2006.godine 
         

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

 

 37. На основу члана 32. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 62/03, 64/03, 
58/04 и 62/04), Одлуке о критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и основних школа (''Сл. гласник РС'', број 13/04) и члана 
26. став 1. тачка 6. Статута општине Ужице (''Службени лист општине Ужице'', број 14-1/04 - пречишћен текст) Скупштина општине 
Ужице, на седници одржаној, 26.јуна 2006.године, доноси 

ОДЛУКУ  
О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ДЕЧЈИХ ВРТИЋА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред дечјих вртића на подручју општине Ужице. 
 

Члан 2. 
 На подручју општине Ужице, послове предшколског васпитања и образовања обавља Предшколска установа ''Дечји вртић–
Ужице'' у Ужицу, ул. Немањина бр. 18 (у даљем тексту: Дечји вртић). 



"SLU@BENI LIST" BROJ 13/06 
 

 

105 

Члан 3. 
 Дечји вртић делатност обавља у следећим објектима: 
 
 - ''Полетарац''  Немањина бр.18  Ужице  
 - ''Бамби''   Доситејева бр. 8  Ужице  
 - ''Зека''   Херцеговачка бр.5  Ужице  
 - ''Невен''   Љубише Веснића 11 Ужице  
 - ''Лептирић''  Хиландарска 18/а  Ужице  
 - ''Маслачак''  Соколска бб  Севојно 
 - ''Бајка''   Иве Андрића бб  Ужице 
              

Члан 4. 
 Делатност Дечјег вртића се остварује кроз различите облике рада и то: 

1. У објекту ''Полетарац'': 
- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 
 

2. У објекту ''Бамби'': 
- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

        
3. У објекту ''Зека'': 

- целодневни боравак (у две смене) и припремни предшколски програм; 
      

4. У објекту ''Невен'': 
- целодневни боравак (у две смене), припремни предшколски програм, програм рада логопеда и предшколски програм за 
рад са децом са сметњама у развоју; 

 
5. У објекту ''Лептирић'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 
 

6. У објекту ''Маслачак'': 
- целодневни боравак (у две смене), полудневни боравак за децу шестогодишњег узраста и припремни предшколски 
програм; 

 
7. У објекту ''Бајка'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм. 
 

Члан 5. 
Предшколски програм за рад са децом на дужем болничком лечењу  Дечји вртић реализује у Општој болници Ужице.   

 
Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи установа за предшколску децу на подручју општине Ужице 
01 број 60/93. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ужице''. 
 

SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  610-2/06, 26.06. 2006.godine 
         

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

 
  
 

 38. На основу члана 32. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 62/03, 64/03, 
58/04 и 62/04), Одлуке о критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и основних школа (''Сл. гласник РС'', број 13/04) и члана 
26. став 1. тачка 6. Статута општине Ужице (''Службени лист општине Ужице'', број 14-1/04 - пречишћен текст) Скупштина општине 
Ужице, на седници одржаној, 26.јуна 2006.године, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа на територији општине Ужице (у даљем 
тексту : мрежа основних школа).  

 
Члан 2. 

 Основно образовање и васпитање у осмогодишњем трајању остварује се у 9 матичних основних школа са 9 четвороразредних 
и 8 осморазредних издвојених одељења, односно образовање и васпитање ученика ометених у развоју у једној школи и основно 
музичко образовање и васпитање у једној школи на подручју општине Ужице. 
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Члан 3. 
 Мрежу основних школа чине: 
 

1. Основне школе у осмогодишњем трајању са издвојеним одељењима: 
 
 

Р.бр. Матична школа Издвојено одељење               Образовни циклус 
1.1 ''Стари град''                                                                    

     Ужице 
 
 
Турица 
Волујац 

I-VIII разреда 
 

I-IV    разреда 
I-IV    разреда 

1.2. Прва основна школа                                               
''Краља Петра II''                                
 Ужице        

 
 
Стапари 
Качер 

I-VIII разреда 
 

I-VIII разреда 
I-IV   разреда 

1.3. ''Нада Матић''                                                                
         Ужице 

 
 
Гостиница                           

I-VIII разреда 
 

I-VIII разреда 
1.4. ''Душан Јерковић''                                                            

         Ужице 
 

I-VIII разреда 

1.5. ''Слободан Секулић''                                    
        Ужице 

 
 
Љубање 

I-VIII разреда 
 

I-IV   разреда 
1.6. ''Алекса Дејовић''                                                             

       Севојно 
 
 
Крвавци 
Злакуса 

I-VIII разреда 
 

I-VIII разреда 
I-IV   разреда 

1.7. ''Миодраг Миловановић Луне''                                   
        Каран 

 
 
Луново Село                      
Рибашевина 
Трнава 

I-VIII разреда 
 

I-VIII разреда 
I-VIII разреда 
I-IV   разреда 

1.8. ''Богосав Јанковић''                                        
       Кремна 

 
 
Биоска 
Мокра Гора                       
Кесеровина 
Котроман                          

I-VIII разреда 
 

I-VIII разреда 
I-VIII разреда 
I-IV   разреда 
I-IV   разреда 

1.9. ''Ђура Јакшић''                                      
        Равни 

 
 
Дрежник 
Никојевићи 

I-VIII разреда 
 

I-VIII разреда 
I-IV   разреда 

                
2. Основно образовање и васпитање ученика ометених у развоју 
 

1. Основна школа за слушно оштећену децу ''М''Миодраг В Матић''  
Ужице 

I-VIII разреда 
 

 
3. Основно музичко образовање и васпитање 
 

1. Школа за основно музичко  образовање ''Петар Коњовић'' Ужице 
I-VI    разреда 

 
 

Члан 4. 
 

 Основне школе организују у својим објектима припремни предшколски програм за децу у години пред полазак у школу, у 
складу са Законом и одговарајућим нормативима. 

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном прибављања сагласности од Министарства просвете и спорта Републике Србиje. 
                                  
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  610-2/06, 26.06. 2006.godine 
         

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

39. На основу члана 20. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04), члана 30. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 9/02, 33 и 135/04), члана 65. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана ("Службени гласник РС", број 36/91, 79/31, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004 и 
115/2005), члана 6. став 4. Статута Центра за социјални рад "Гвозден Јованчићевић" Ужице, број 022-5 од 21.02.1992. године и члана 
26. тачка 10. Статута општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 2/06-пречишћен текст), на седници Скупштине општине 
Ужице, одржаној 26. јуна 2006. године, донето је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Центра за социјални рад "Гвозден Јованчићевић" Ужице, број 022-9/12 од 

26.05.2006. године, којом се предлаже да се промени пословно име Центра, тако што ће уместо досадашњег, убудуће носити име 
"Центар за социјални рад "Ужице" Ужице. 

 
2. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Центра за социјални рад "Гвозден Јованчићевић" Ужице, број 022-9/13 од 

26.05.2006. године, да се прошири делатност Центра и на делатност социјалне заштите у установама са смештајем - шифра делатности 
85313. 

 
3. Даје се сагласност на Статут Центра за социјални рад број 022-9/14, који је Управни одбор Центра за социјални рад донео 

на седници одржаној 26.05.2006. године. 
 
4. Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 

SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  022-6/06, 26.06. 2006.godine 
         

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

 
 

40. На основу члана 87. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 9/02) и Предлога одлуке Скупштине општине 
Ужице од 25. маја 2006. године, грађани МЗ Никојевићи путем писменог изјашњавања спроведеног од 02. до 09. 2006. године, донели 
су 

О Д Л У К У  
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 
НА ПОДРУЧЈУ МЗ НИКОЈЕВИЋИ 

 
Члан 1. 

 Ради задовољења заједничких потреба грађани села МЗ Никојевићи уводе самодопринос за подручје МЗ Никојевићи. 
 

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи за финансирање: 

- изградње водовода «Змајевац», 
- изградње путне мреже, 
- одржавање зграде Друштвеног дома. 

 
Члан 3. 

 Самодопринос се уводи у новцу за период од пет година, од 01. јула 2006. године до 01. јула 2011. године. 
 

Члан 4. 
 Одлуку о завођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју МЗ Никојевићи. 
 Обавезници самодоприноса су грађани који имају пребивалиште на подручју МЗ Никојевићи. 
 

Члан 5. 
 Самодопринос се уводи на основице и по стопама: 

- 20% на катастарски  доходак од пољопривредне делатности, 
- 2% на зараде однсно плате и остала лична примања. 

 
Члан 6. 

 Од обавезе самодоприноса ослобађају се грађани који имају примања која се према одредбама закона којим се уређује порез 
на доходак грађана, изузимају из дохотка грађана. 

Члан 7. 
 

 Самодопринос из личних примања и прихода обрачунава и исплаћује исплатилац тих примања на начин и поступку који 
важи за наплату пореза из зарада радника.  
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 Самодопринос код осталих обвезника наплаћује се на начин и у роковима прописаним за плаћање других обавеза по закону. 
Члан 8.  

 Средства самодоприноса могу се користити искључиво на основу програма коришћења ових средстава и Финансијског 
плана. 
 

Члан 9. 
 Надзор над сакупљањем и употребом средстава самодоприноса остварују грађани преко Савета месне заједнице. 
 Савет Месне заједнице дужан је да се стара о извршавању Одлуке о завођењу самодоприноса и обавештава грађане о уплати 
и трошењу средстава самодоприноса најмање једном годишње. 
 

Члан 10. 
 Уплата средстава самодоптиноса вршиће се на посебан жиро рачун месне заједнице Никојевићи број: 840-2086745-79. 
 

Члан 11. 
 

 У погледу принудне наплате самодоприноса, камата, повраћаја и застарелости самодоприноса примењују се прописи којима 
се уређује порез на доходак грађана.  
 

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објавњена у «Службеном листу општине Ужице». 
 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКОЈЕВИЋИ 
Број  06-72/2006, 19.06.2006. год. 
 

PREDSEDNIK 
Saveta Mesne zajednice 

Nikojevi}i 
Dragutin Jelisijevi}, s.r. 
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