
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXIX     29. decembar 2004. godine     Broj 15/04 
 
133. Na  osnovu  ~lana  45. Zakona  o  lokalnim  izborima  ("Sl.glasnik RS" br.  33/02, 37/02 i  42/02, 72/03 i  100/03) i 

~lana 51. Statuta op{tine ("Sl. list op{tine U`ice" broj 5/02 i 12/04), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  
odr`anoj  29.12.2004.godine, donosi 

R E [ E W E 

 1. MILOMIRU PANTOVI]U  prestaje  mandat  odbornika  sa  izborne  liste  Politi~ki pokret "Snaga  Srbije" 
- Bogoqub Kari},  zbog podno{ewa pismene ostavke,  sa  20.12.2004.godine. 
 2. Re{ewe  objaviti  u  "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 013-21/04, 29.12.2004. godine 

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

 
 

134. 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  29.12.2004.godine, donosi 

 

R E [ E W E 

 1. Utvr|uje  se  mandat  odbornika  DARKA TODOROVI]A, dipl. ing. ma{instva  iz  U`ica,  Ulica  
Kraqa Petra I br.70b,    sa  izborne  liste  Politi~ki pokret "Snaga Srbije" - Bogoqub Kari}. 

 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 013-22/04, 29.12.2004. godine 

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

 
 
135. 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 29.12.2004. 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: 
''848.236.658,44'', замењује се износом: ''891.543.658,44''. 

Члан 2. 
У члану 2. део примања из члана 1. Одлуке, износ: ''445.920.141,87', замењује се изонсом: ''447.720.141,87''. 

 
Члан 3. 

У члану 4. део примања из члана 1. Одлуке, износ: ''196.575.823,45'' замењује се износом: ''193.575.823,45''. 
 

Члан 4. 
Члан 7. мења се и гласи: 

 Економска 

класификација 

Извори прихода и примања Износ V ребаланс 

1 2 3 4 

 I  Вишак прихода из претходне године   

    Вишак прихода из претходне године 54.246.960,76 54.246.960,76 

 У к у п н о: 54.246.960,76 54.246.960,76 
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1 2 3 4 

 II  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ   
711 000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке   

 Порез на зараде 139.000,000,00 148.700.000,00 

 Порез на приходе од самосталне делатности 16.000.000,00 19.200.000,00 

 Порез на приходе од непокретности 6.200.000,00 7.900.000,00 

 Порез на приход од давања у закуп покретних ствари 120.000,00 120.000,00 

 Порез на добитке од игара на срећу 86.000,00 86.000,00 

 Порез на друге приходе 46.000.000,00 51.000.000,00 

 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 3.700.000,00 4.400.000,00 

 У к у п н о  711 000: 211.106.000,00 231.406.000,00 

712 000 Порез на фонд зарада   
 Порез на фонд зарада 90.000.000,00 90.000.000,00 

 У к у п н о 712 000: 90.000.000,00 90.000.000,00 

713 000 Порез на имовину   
 Порез на имовину 41.000.000,00 49.000.000,00 

 Порез  на наслеђе и поклон 650.000,00 650.000,00 

 Порез на пренос апсолутних права 23.000.000,00 25.000.000,00 

 У к у п н о 713 000: 64.650.000,00 74.650.000,00 

714 000 Порез на добра и услуге    

 Порез на промет производа и услуга 178.000.000,00 191.007.000,00 

 Средства за противпожарну заштиту 700.000,00 700.000,00 

 Накнада за коришћење и одржавање локалних путева 13.050.000,00 13.050.000,00 

 Боравишна такса 2.300.000,00 2.300.000,00 

 Комунална такса за држање моторних  возила 9.050.000,00 9.050.000,00 

 Локалне комуналне таксе 3.500.000,00 3.500.000,00 

 У к у п н о 714 000: 206.600.000,00 219.607.000,00 

733 000 Трансфери од других нивоа власти    

 Трансфери од других нивоа власти 12.662.213,87 12.662.213,87 

 У к у п н о 733 000: 12.662.213,87 12.662.213,87 

741 000 Приходи од имовине   

 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта  40.000.000,00 40.000.000,00 

 Приходи од камата 6.000.000,00 6.000.000,00 

 У к у п н о  741 000: 46.000.000,00 46.000.000,00 

742 000 Продаја добара и услуга   

 Приходи од давања у закуп непокретности у својини Општине 1.500.000,00 1.500.000,00 

 Приходи које својом делатношћу остваре органи Општине  5.100.000,00 5.100.000,00 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 25.000.000,00 25.000.000,00 

 У к у п н о 742 000: 31.600.000,00 31.600.000,00 

745 000 Мешовити и неодређени приходи   

 Мешовити и неодређени приходи 3.700.000,00 3.700.000,00 

 У к у п н о 745 000: 3.700.000,00 3.700.000,00 

791 000 Приходи из буџета Републике   
 Приходи из буџета Републике 5.500.000,00 5.500.000,00 

 У к у п н о  791 000: 5.500.000,00 5.500.000,00 

 С В Е Г А  текући приходи буџета 
711 000 – 791 000 

 
726.065.174,63 

 
769.372.174,63 

 III ПРИМАЊА ОД  ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   
911 000 Примања од домаћих задуживања   

 Примања од задуживања 120.000.000,00 120.000.000,00 

 У к у п н о 911 000: 120.000.000,00 120.000.000,00 

 СВЕГА примања од задуживања  120.000.000,00 120.000.000,00 
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1 2 3 4 

 IV  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ    

ИМОВИНЕ 

 

 

 

921 000 Примања од продаје финансијске имовине   

 Примања од приватизације 2.171.483,81 2.171.483,81 

 У к у п н о 921 000: 2.171.483,81 2.171.483,81 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 848.236.658,44  891.543.658,44 

 
Члан 5. 

Члан 8. мења се и гласи:  
- 423 услуге по уговору, износ:''17.348.250,14'' замењује се износом: ''14.348.250,14''; 
- после конта 423 уводи се нови конто 463 – Текуће донације и трансфери, износ: ''2.307.000,00'' Дом ''Петар  

  Радовановић'';  
- 611 отплата главнице домаћим кредиторима, износ: ''42.800.000,00'' замењује се износом: ''85.000.000,00'' 
- 512 машине и опрема, износ: ''10.484.745,27'' замењује се износом: ''12.284.745,27''; 
- укупно, износ: ''848.236.658,44'' замењује се износом: ''891.543..658,44''. 

 
Члан 6. 

Члан 9. мења се и гласи:  
- Функција 090 – Социјална заштита неквалификована на другом месту, уводи се нови конто 463 – Средства за Дом ''Петар 

 Радовановић'';  
- укупно функција 090 – износ: ''5.598.850,00'' замењује се износом: ''7.905.850,00''; 
- функција  110 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска 

 класификација 611 – отплата главнице домаћим кредиторима износ: ''42.800.000,00'' замењује се износом: ''85.000.000,00''; 
- укупно за функцију 110 – износ: ''63.491.533,45'' замењује се износом: ''105.691.533,45''; 
- функција 130 – опште услуге, економска класификација 423 – услуге по уговору, износ: ''3.506.000,00'' замењује се износом: 

 ''506.000,00''; 
- укупно за функцију 130, износ: ''24.989.890,00'' замењује се износом: ''21.989.890,00''; 
- фукција 620 – развој  заједнице, економска класификација 512 – машине и опрема, износ: ''900.000,00'' замењује се износом: 

 ''2.700.000,00''; 
- укупно за функцију 620 – износ: ''321.703.141,87'' замењује се износом: ''323.503.141,87''; 
- укупни расходи, износ: ''848.236.658,44'' замењује се износом: ''891.543.658,44''.  
 

Члан 7. 
У нормативном делу после члана 29. додаје се нови члан 30. који гласи:  
"Средства планирана за отплату кредита реализоваће се до планираног износа а у зависности од остварења прихода." 

 
Члан 8. 

Садашњи члан 30. постаје члан 31. 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 400-/04, 29.12.2004. godine 

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

 
 
136. 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 
5/02 и 12/04), на седници одржаној 29.12. 2004. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2005. ГОДИНУ 

 
 

I   ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
Укупни приходи буџета Општине Ужице за 2005. годину, утврђују се у износу од 721.566.862,00 динара текућих прихода и 

35.845.140,00 динара сопствених прихода буџетских корисника.  
 

Члан 2. 
Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 232.400.000,00 динара, преноси се Дирекцији за изградњу града Општине 

Ужице.  
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Фонду екологије, противпожарне заштите и Фонду за солидарну стамбену изградњу преноси се 22.980.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
Део примања из члана 1. ове Одлуке у износу од 273.279.101,00 динар, утврђује се за финансирање јавних расхода 

индиректних корисника из области културе, основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, физичке културе и социјалне 
заштите. 

Члан 4. 
Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 182.437.761,00 динар утврђује се за класичне буџетске функције, Завод за 

цене, Туристичку организацију, месне заједнице. 
Члан 5. 

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 10.470.000,00 динара утврђује се за органе Општине: Скупштину општине, 
председника Општине, Општинско веће и Општинско јавно правобранилаштво. 

 
Члан 6. 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 38.481.381,00 динар, и то: средства текуће резерве, износ: 
''11.181.381,00 динара''; средства текуће резерве (лето на тргу, прослава дана Општине и Нове године), износ: ''2.000.000,00 динара''; 
средства текуће резерве (оснивање гаранцијског фонда), износ: ''3.000.000,00 динара''; и средства текуће резерве (инвестиције), износ: 
''22.300.000,00 динара''. 

Члан 7. 
У сталну резерву буџета Општине издвајају се средства у износу од 668.700,00 динара.  
 

Члан 8. 
Јавни приходи по врстама и основним наменама утврђују се у следећим износима:  
 
Економска 

класификација 
П р и х о д и 2005. год.  % 

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 416.500.000,00 
 - део пореза на зараде (40%) 335.000.000,00 
 - порез на приходе од самосталних делатности 18.500.000,00 
 - порез на приходе од имовине (непокретност, земљиште, закуп 

покретних ствари, пољопривреда и шумарство) 
 

9.800.000,00 
 - порез на друге приходе 53.200.000,00 

713 Порез на имовину  71.400.000,00 
 - порез на имовину 45.700.000,00 
 - порез на наслеђе и поклоне 700.000,00 
 - порез на пренос апсолутних права  25.000.000,00 

714 Порез на добра и услуге 31.100.000,00 
 - порез на промет - 
 - средства за противпожарну заштиту 700.000,00 
 - комунална такса за држање моторних возила 10.000.000,00 
 - накнада за коришћење и одржавање локалних путева 14.400.000,00 
 - боравишна такса 2.400.000,00 
 - остале комуналне таксе 3.600.000,00 

733 Трансфери од других нивоа власти 92.516.862,00 
 - капитални трансфери – депонија - 
 - текући трансфери 86.516.862,00 
 - текући трансфери од Министарства за бригу о породици 6.000.000,00 

732 Капиталне донације од иностраних држава - 
741 Други приходи 43.600.000,00 

 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 43.600.000,00 
 - камате - 

742 Приходи од продаје добара и услуга 61.900.000,00 
 - приходи од закупа 1.600.000,00 
 - приходи од закупа (за Дирекцију) 3.000.000,00 
 - приходи од продаје локала и станова   (за Дирекцију) 2.000.000,00 
 - општинске административне таксе 5.500.000,00 
 - накнада за уређење земљишта 49.800.000,00 

743 Новчане казне 850.000,00 
 - приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 850.000,00 

745 Мешовити и неодређени приходи 3.700.000,00 
 - остали приходи у корист нивоа општине 3.700.000,00 
 У к у п н о: 721.566.862,00 
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Члан 9. 
Издаци буџета, по основним намена, утврђени су у следећим износима и то:  
 

Економска 
класификација 

О п и с Средства из буџета 

1 2 3 

41 Расходи за запослене 221.938.000,00 
411 Плате и додаци запослених 184.760.030,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 33.816.970,00 
413 Накнаде у натури 608.000,00 
414 Социјална давања запосленима 2.097.000,00 
415 Накнаде за запослене 346.000,00 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 310.000,00 
42 Коришћење услуга и роба 66.301.160,00 
421 Стални трошкови 21.548.160,00 
422 Трошкови путовања 1.199.000,00 
423 Услуге по уговору 17.677.000,00 
424 Специјализоване услуге  12.115.000,00 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 5.473.000,00 
426 Материјал 8.289.000,00 
44 Отплата камата 4.720.000,00 
441 Отплата домаћих камата 4.720.000,00 
45 Субвенције 138.042.000,00 
451 Субвенције јавним непрофитним предузећима и 

 организацијама 
 

138.042.000,00 
46 Донације и трансфери 82.251.601,00 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 82.251.601,00 
47 Права из социјалног осигурања 15.045.000,00 
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 15.045.000,00 
48 Остали расходи 21.995.050,00 
481 Дотације невладиним организацијама 18.961.500,00 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

 нивоа власти другом 
 

682.000,00 
483 Новчане казна и пенали по решењу судова и 

 судских тела 
 

2.351.550,00 
49 Резерве 41.000.081,00 
499 Средства резерве 41.000.081,00 
51 Основна средства  95.273.970,00 
511 Зграде и грађевински објекти 92.553.970,00 
512 Машине и опрема 2.510.000,00 
513 Остала основна средства 210.000,00 
61 Отплата главнице 35.000.000,00 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 35.000.000,00 
 У к у п н о:  721.566.862,00 

 
II  ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 10. 
Средства из буџета у износу од 721.566.862,00 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних 

корисника средстава буџета, у укупном износу од 35.845.140,00 динара, распоређују се по корисницима и то:  
 
 

Раздео Глава Функциј

а 
Екон. 
клас. 

О П И С Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.0   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

  110  Извршни и законодавни органи финансијски и фискални 
послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 658.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 117.000,00  

   421 Стални трошкови 41.000,00  

   422 Трошкови путовања 250.000,00  
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   423 Услуге по уговору 240.000,00  

   426 Материјал 300.000,00  

   482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00  

    Извори финансирања за функцију 110   

   01 Приходи    из    буџета    1.656.000,00  

    Укупно за функцију 110: 1.656.000,00  

 1.1   ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО   

  360  Јавни ред и мир неквалификован на другом месту   

   411 Плате и додаци запослених 1.563.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 280.000,00  

   421 Стални трошкови 50.000,00  

   422 Трошкови путовања 36.000,00  

   423 Услуге по уговору  30.000,00  

   425 Текуће поправке и одржавање 11.000,00  

   426 Материјал  30.000,00  

    Извори финансирања за функцију 360   

   01 Приходи из буџета 2.000.000,00  
    Укупно за функцију 360: 2.000.000,00  
    Укупно за раздео I: 3.656.000,00  

2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   

  110  Извршни и законодавни органи финансијски и фискални 
послови 

  

   411 Плате, додаци запослених  3.015.000,00  

   412 Социјални доприноси 540.000,00  

   421 Стални трошкови 150.000,00  

   422 Трошкови путовања 284.000,00  

   423 Услуге по уговору 650.000,00  

   426 Материјал 345.000,00  

   482 Порези, обавезне таксе и казне 16.000,00  

    Извори финансирања за функцију 110   

   01 Приходи из буџета 5.000.000,00  

    Укупно за функцију 110: 5.000.000,00  

    Укупно за раздео II: 5.000.000,00  

3    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   

  110  Извршни и законодавни органи финансијски и фискални 
послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 670.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 120.000,00  

   421 Стални трошкови 60.000,00  

   422 Трошкови путовања 16.000,00  

   423 Услуге по уговору  260.000,00  

   426 Материјал 205.000,00  

   482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000,00  

    Извори финансирања за функцију 110  
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   01 Приходи из буџета 1.334.000,00  

    Укупно за функцију 110: 1.334.000,00  

    Укупно за раздео III: 1.334.000,00  

4    ОПШТИНСКА УПРАВА   

  110  Извршни и законодавни органи финансијски и фискални 
послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 45.547.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.003.000,00  

   413 Накнаде у натури 530.000,00  

   414 Социјална давања запосленима 1.650.000,00  

   415 Накнаде за запослене 220.000,00  

   416 Награде бонуси и остали посебни расходи 
150.000,00 

 

   421 Стални трошкови 7.209.000,00  

   422 Трошкови путовања 274.000,00  

   423 Услуге по уговору 350.000,00  

   426 Материјал 2.850.000,00  

   482 Порези, обавезне таксе, казне 447.000,00  

   512 Машине и опрема 1.820.000,00  

   513 Остала основна средства  110.000,00  

    Извори финансирања за функцију 110  
 

 

   01 Приходи из буџета 69.160.000,00  

    Укупно за функцију 110: 69.160.000,00  

  100  Опште јавне услуге   

   463 Донације и трансфери 2.210.000,00  

   499 Резерве 41.000.081,00  

    Извори финансирања за функцију 100   

   01 Приходи из буџета 43.210.081,00  

    Укупно за функцију 100: 43.210.081,00  

  130  Опште услуге   

   421 Стални трошкови 1.500.000,00  

   423 Услуге по уговору 2.075.000,00  

   424 Специјализоване услуге 1.150.000,00  

   425 Текуће поправке и одржавање 4.280.000,00  

   511 Зграде и грађевински објекти 910.130,00  

    Извори финансирања за функцију 130   

   01 Приходи из буџета 9.915.130,00  

    Укупно за функцију 130: 9.915.130,00  

  160  Опште јавне услуге које нису квалификоване на другом 
месту 

  

   481 Дотације невладиним организацијама 630.000,00  

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 480.000,00  

    Извори финансирања за функцију 160   

   01 Приходи из буџета 1.110.000,00  
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    Укупно за функцију 160: 1.110.000,00  
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  170  Трансакције везане за јавни дуг   

   441 Отплата домаћих камата 4.720.000,00  

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела  
1.871.550,00 

 

   611 Отплата главнице домаћим кредиторима   
35.000.000,00 

 

    Извори финансирања за функцију 170   

   01 Приходи из буџета 41.591.550,00  

    Укупно за функцију 170: 41.591.550,00  

 4.1   ЗАВОД ЗА ЦЕНЕ   

  130  Опште услуге   

   411 Плате и додаци запослених 400.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 73.000,00  

   414 Социјална давања запосленима 15.000,00  

   421 Стални трошкови 27.000,00  

   422 Трошкови путовања 4.000,00  

   423 Услуге по уговору  10.000,00  

   425 Текуће поправке и одржавање 10.000,00  

   426 Материјал 12.000,00  

    Извори финансирања за функцију 130    

   01 Приходи из буџета 551.000,00  

    Укупно за функцију 130: 551.000,00  

 4.2   ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА   

  470  Остале делатности   

   411 Плате и додаци запослених 1.162.030,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 
207.970,00 

 

   421 Стални трошкови 140.000,00  

   422 Трошкови путовања 130.000,00  

   423 Услуге по уговору 650.000,00  

   424 Специјализоване услуге 550.000,00  

   426 Материјал 100.000,00  

   412 Машине и опрема 350.000,00  

    Извори финансирања за функцију 470   

   01 Приходи из буџета 3.290.000,00  

    Укупно за функцију 470: 3.290.000,00  

  830  Услуге емитовања и извештавања   

   423 Услуге по уговору  1.900.000,00  

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

3.600.000,00  

    Извори финансирања за функцију 830   

   01 Приходи из буџета 5.500.000,00  

    Укупно за функцију 830 5.500.000,00  

  420  Пољопривреда, шумарство, лов и риболов   
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   424 Специјализоване услуге 750.000,00  
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   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

3.360.000,00  

    Извори финансирања за функцију 420   

   01 Приходи из буџета 4.110.000,00  

    Укупно за функцију 420: 4.110.000,00  

  760  Здравство неквалификовано на другом  месту   

   424 Специјализоване услуге 1.200.000,00  

    Извори финансирања за функцију 760   

   01 Приходи из буџета 1.200.000,00  

    Укупно за функцију 760: 1.200.000,00  

  620  Развој заједнице   

   511 Зграде и грађевински објекти 4.800.000,00  

    Извори финансирања за функцију 620   

   01 Приходи из буџета 4.800.000,00  

    Укупно за функцију 620: 4.800.000,00  

    Укупно за раздео IV: 184.437.761,0
0 

 

5    ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ   

  130  Опште услуге   

   481 Дотације невладиним организацијама 9.685.500,00  

    Извори финансирања за функцију 130   

   01 Приходи из буџета 9.685.500,00  

    Укупно за раздео V: 9.685.500,00  

6    СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   

  070  Социјална помоћ угроженом становништву 
неквалификована на другом месту 

  

   411 Плате и додаци запослених 290.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 
50.000,00 

 

   421 Стални трошкови 274.000,00  

   422 Трошкови путовања 30.000,00  

   423 Услуге по уговору 54.000,00  

   426 Материјал 189.000,00  

   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.835.000,00  

    Извори  финансирања за функцију 070   

   01 Приходи из буџета 4.722.000,00  

    Укупно за функцију 070: 4.722.000,00  

  090  Социјална заштита неквалификована на другом месту   

   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.360.000,00  

   511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00  

    Извори финансирања за функцију 090   

   01 Приходи из буџета 4.960.000,00  

    Укупно за функцију 090: 4.960.000,00  
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    Укупно за раздео VI: 9.682.000,00  

1 2 3 4 5 6 7 

7    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

  912  Основно образовање   

   423 Услуге по уговору 2.380.000,00  

   426 Материјал 110.000,00  

   423 Услуге по уговору 2.380.000,00  

   426 Материјал 110.000,00  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 43.622.000,00  

   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 340.000,00  

    Извори финансирања за функцију 912   

   01 Приходи из буџета 46.452.000,00  

    Укупно за функцију 912: 46.452.000,00  

    Укупно за раздео VII: 46.452.000,00  

8    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

  920  Средње образовање   

   423 Услуге по уговору 4.400.000,00  

   426 Материјал 110.000,00  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 36.419.601,00  

    Извори финансирања за функцију 920   

   01 Приходи из буџета 40.929.601,00  

    Укупно за функцију 920: 40.929.601,00  

  980  Образовање неквалификовано на другом месту   

   423 Услуге по уговору 2.500.000,00  

   472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 2.530.000,00  

    Извори финансирања за функицју 980   

   01 Приходи из буџета 5.030.000,00  

    Укупно за функцију 980: 5.030.000,00  

    Укупно за раздео VIII: 45.959.601,00  

9    КУЛТУРА   

  820  Услуге културе   

   411 Плате и додаци запослених 39.570.000,00 600.000,00 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 
7.285.000,00 148.000,00 

   413 Накнаде у натури 30.000,00 24.000,00 

   414 Социјална давања запосленима 260.000,00 331.000,00 

   415 Накнаде за запослене 20.000,00 317.000,00 

   416 Награде бонуси и остали посебни расходи 60.000,00 120.000,00 

   421 Стални трошкови 4.460.000,00 647.000,00 

   422 Трошкови путовања  926.000,00 

   423 Услуге по уговору 1.280.000,00 1.007.500,00 

   424 Специјализоване услуге 7.295.000,00 3.424.000,00 

   425 Текуће поправке и одржавање 810.000,00 454.000,00 

   426 Материјал 1.550.000,00 883.000,00 
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   482 Порези, обавезне таксе и казне  35.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 

    Извори финансирања за функицју 820   

   01 Приходи из буџета: 62.620.000,00  

   04 Сопствени приходи: 8.916.500,00  

    Укупно за функцију 820: 71.536.500,00  

    Укупно за раздео IX: 71.536.500,00  

10    ФИЗИЧКА КУЛТУРА   

  810  Услуге рекреације и спорта   

   411 Плате и додаци запослених 7.050.000,00 2.752.740,00 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 
1.260.000,00 492.740,00 

   414 Социјална давања запосленима  80.000,00 

   415 Накнаде за запослене  100.000,00 

   416 Награде бонуси и остали посебни расходи  40.000,00 

   421 Стални трошкови 3.135.000,00 264.000,00 

   422 Трошкови путовања  65.000,00 

   423 Услуге по уговору 145.000,00 308.000,00 

   424 Специјализоване услуге 170.000,00 130.000,00 

   425 Текуће поправке и одржавање 160.000,00 140.000,00 

   426 Материјал 80.000,00  

   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 980.000,00  

   481 Дотације невладиним организацијама 8.500.000,00  

   582 Порези и обавезне таксе и казне  15.000,00 

    Извори финансирања за функицју 810   

   01 Приходи из буџета: 21.480.000,00  

   04 Сопствени приходи: 4.387.480,00  

    Укупно за функцију 810: 25.867.480,00  

    Укупно за раздео X: 25.867.480,00  

11    ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ   

  911  Предшколско образовање   

   411 Плате и додаци запослених 60.100.000,00  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.750.000,00  

   414 Социјална давања запосленима  200.000,00 

   415 Накнаде за запослене  580.000,00 

   421 Стални трошкови 600.000,00 3.310.000,00 

   422 Трошкови путовања  250.000,00 

   423 Услуге по уговору 150.000,00 990.000,00 

   424 Специјализоване услуге  210.000,00 

   425 Текуће поправке и одржавање  2.540.000,00 

   426 Материјал 1.400.000,00 5.795.000,00 

   431 Употреба основних средстава  100.000,00 

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  50.000,00 

   472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.400.000,00  

   482 Порези, обавезне таксе и казне  100.000,00 
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    Извори финансирања за функицју 911   

   01 Приходи из буџета: 75.400.000,00  
1 2 3 4 5 6 7 

   04 Сопствени приходи: 14.125.000,00  

    Укупно за функцију 911: 89.525.000,00  

    Укупно за раздео XI: 89.525.000,00  

12    КОМУНАЛНА ОБЛАСТ   

  620  Развој заједнице   

   411 Плате и додаци запослених 24.735.000,00  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 
5.131.000,00  

   413 Накнаде у натури 48.000,00 
 

   414 Социјална давања запосленима 172.000,00  

   415 Накнада за превоз на посао и са посла 106.000,00  

   416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  100.000,00  

   421 Стални трошкови 3.902.160,00  

   422 Трошкови путовања 175.000,00  

   423 Услуге по уговору 603.000,00  

   425 Текуће поправке и одржавање 202.000,00  

   426 Материјал 1.008.000,00  

   481 Дотације невладиним организацијама 146.000,00  

   482 Порези, обавезне таксе и казне 166.000,00  

   512 Машине и опрема 340.000,00 3.500.000,00 

   513 Остала основна средства 100.000,00  

    Извори финансирања за функицју 620   

   01 Приходи из буџета: 36.934.160,00  

   04 Сопствени приходи: 3.500.000,00  

    Укупно за функцију 620: 40.434.160,00  

  510  Управљање отпадом -чистоћа   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 
40.000.000,00 

 

    Извори финансирања за функицју 510   

   01 Приходи из буџета: 40.000.000,00  

    Укупно за функцију 510: 40.000.000,00  

  640  Улична расвета   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 
21.000.000,00 

 
 

    Извори финансирања за функицју 640   

   01 Приходи из буџета: 21.000.000,00  

    Укупно за функцију 640: 21.000.000,00  

  520  Управљање отпадним водама   
   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
 

1.000.000,00 
 
 

    Извори финансирања за функицју 520   

   01 Приходи из буџета: 1.000.000,00  

    Укупно за функцију 520: 1.000.000,00  
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  451  Друмски транспорт   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 
38.102.000,00 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

    Извори финансирања за функицју 451   

   01 Приходи из буџета: 38.102.000,00  

    Укупно за функцију 451: 38.102.000,00  

  660  Друмски транспорт   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

8.000.000,00  

    Извори финансирања за функицју 660   

   01 Приходи из буџета: 8.000.000,00  

    Укупно за функцију 660: 8.000.000,00  

  620  Развој заједнице   

   424 Специјализоване услуге 1.000.000,00  

   511 Зграде и грађевински објекти 86.843.840,00 4.916.160,00 

    Извори финансирања за функицју 620   

   01 Приходи из буџета: 87.843.840,00  

   04  Сопствени приходи 4.916.160,00  

    Укупно за функцију 620: 92.760.000,00  

  320  Услуге  противпожарне заштите   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 
700.000,00 

 
 

    Извори финансирања за функицју 320   

   01 Приходи из буџета: 700.000,00  

    Укупно за функцију 320: 700.000,00  

  610  Стамбени развој   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 
17.430.000,00 

 
 

    Извори финансирања за функицју 610   

   01 Приходи из буџета: 17.430.000,00  

    Укупно за функцију 610: 17.430.000,00  

  560  Заштита животне средине   

   451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 
4.850.000,00 

 

    Извори финансирања за функицју 560   

   01 Приходи из буџета: 4.850.000,00  

    Укупно за функцију 560: 4.850.000,00  

    Укупно за раздео XII: 264.276.160,00  
 
 

Члан 11. 
Вишак прихода – суфицит из претходне године користиће се наменски за развој комуналне инфраструктуре, инвестиције у 

установама образовања, културе, физичке културе и друштвене бриге о деци.  
Ангажовања средстава из претходног става овог члана врше се по решењу који доноси председник Општине. 

 
Члан 12. 

Распоред средстава са позиције 60 – Средства текуће резерве – инвестиције у износу од 22.300.000,00 динара вршиће се по 
Решењу које доноси председник Општине на предлог Општинског већа.  
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Члан 13. 
Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.  
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским 

прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских 
средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе апропријације из тих прихода неће се извршавати на терет 
средстава из буџета. 

Члан 14. 
Корисници средстава буџета не могу стварати обавезе за Општину ако средства у буџету нису обезбеђена. Корисници буџета 

дужни су да ускладе потрошњу са оствареним приходима буџета одређеним апропријацијама и месечним квотама. 
Изузетно од одредбе претходног става овог члана, директном буџетском кориснику се може одобрити и веће месечно право 

ако за то постоје оправдани разлози који се морају детаљно образложити. Веће месечно, односно тромесечно право одобрава 
председник Општине. 

Члан 15. 
Приходи који се остварују на основу посебних одлука Скупштине општине којима се утврђује њихова намена извршаваће се у 

буџету по структури и до висине остварене за одговарајући приход. 
 

Члан 16. 
Средства буџета распоређена за финансирање корисника из области културе, основног и средњег образовања, друштвене 

бриге о деци, физичке културе и из области комуналне потрошње распоређиваће се у складу са финансијским плановима које усваја 
председник Општине. 

Члан 17. 
За извршење буџета одговоран је председник Општине Ужице.  
За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом одговоран је начелник Општинске управе. 
За законито коришћење средстава која се користе и распоређују буџетом за Општинску управу одговоран је начелник 

Општинске управе и начелник Одељења за буџет и финансије, за кориснике из области културе, основног и средњег образовања, 
друштвене бриге о деци и физичке културе одговоран је начелник Општинске управе и начелник Одељења за друштвене делатности а 
за кориснике из комуналне области одговоран је начелник Општинске управе и начелник Одељења за комунално-стамбене послове и 
урбанизам. 

Члан 18. 
Директни корисници буџетских средстава могу пренети овлашћење за располагање одобреним апропријацима Одељењу за 

друштвене делатности, Одељењу за комунално-стамбене послове и урбанизам и Одељењу за буџет и финансије. 
 

Члан 19. 
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 доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве. 
Одобрена средства по овом основу представљају повећања апропријације директних корисника за одређене намене, за које су 

средства утрошена.  
Члан 20. 

У сталну буџетску резерву издвајају се средства од 1,5% на изворне буџетске приходе. Издвајање се врши месечно на приходе 
остварене у претходном месецу до нивоа утврђеног законом.  

Одлуку о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у члану 49. Закона, у појединачним ситуацијама 
до 10% планираног износа за 2005. годину, доноси председник Општине. 

За коришћење средстава буџетске резерве изнад 10%, Одлуку о коришћењу средстава сталне резерве буџета доноси 
Скупштина општине. 

Члан 21. 
Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава 

за рад у 2005. години, сразмерно делу у коме су та средства обезбеђена из средстава Општинског буџета. 
 

Члан 22. 
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 23. 

За законито и наменско коришћење средстава буџета распоређеним корисницима, одговорни су руководиоци буџетских 
корисника. 

Члан 24. 
Привремено расположива средства на рачуну 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 25. 

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. 
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Корисницима буџета који не изврше ову обавезу председник Општине обуставиће пренос средстава. 
 

Члан 26. 
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 27. 

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 органу надлежном за извршење буџета достави сваку промену о броју запослених 
а да надлежни орган о томе обавести Скупштину општине.   

 
Члан 28. 

Средства распоређена за рад буџетских корисника која остану неутрошена по завршном рачуну за 2005. годину враћају се у 
буџет, уколико посебном одлуком није другачије одређено, најкасније до 20. јануара наредне године.  

 
Члан 29. 

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више 
уплаћено прихода, ако прописом није другачије одређено. 

 
Члан 30. 

Овлашћује се председник Општине да може да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са прописаним 
класификацијама.  

 
Члан 31. 

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

 
Члан 32. 

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

Члан 33. 
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2005. години, користиће се на основу Одлуке Скупштине 

општине, а у складу са Законом о приватизацији. 
 

Члан 34. 
Буџет се може задуживати само у делу капиталних улагања, сагласно члану 58. Закона о буџетском систему. 
Одлуку о задуживању доноси Скупштина општине. 
 

Члан 35. 
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 за изградњу града до висине остварених прихода. 
 

Члан 36. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за 

расходе за запослене и коришћење услуга и роба, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне резултате рада 
запослених. 

Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не могу се исплатити у износу већем од износа потребног за исплату једног 
месечног платног фонда директног и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године. 

Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација на име одређених расхода у износу до 5% 
вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације економске класификације 416 – Награде, 
бонуси и остали посебни расходи, о чему одлучује председник Општине. 

 
Члан 37. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењиваће се од  1. јануара 
2005. године. 

 
 
 

SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  400-49/04, 29.12.2004.godine 
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PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

137. Na  osnovu ~lana  77. i 78. Zakona o planirawu i izgradwi   ("Sl.glasnik RS"  broj  47/03), ~lana  20. Odluke o 
gra|evinskom zemqi{tu op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice"  broj  6/03)  i  ~lana  26. 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   09.12. 2004.godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, VISINI I NA^INU 

PLA]AWA NAKNADA ZA KORI[]EWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 
 

^lan 1. 
 U Odluci o kriterijumima, merilima, visini i na~inu pla}awa naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 
("Sl. list op{tine U`ice", broj 6/03) u ~lanu 9. u stavu 1. posle ta~ke 3.13 dodaje se nova ta~ka 3.14, koja glasi: 
 
"3.14. {kole za osnovno i sredwe obrazovawe i vaspitawe, za ~ije se finansirawe obezbe|uju sredstva u buxetu op{tine 
U`ice." 
 

^lan 2. 
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  418-1/05, 29.12.2004.godine 
 

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

 
 

138. Na osnovu ~lana 71. i 80. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" 47/03), ~lana 30. Zakona o lokalnoj 
samoupravi ( Sl.glasnik RS br.9/02, 33/04 i 135/04 ), ~lana 3. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu op{tine U`ice ("Sl. list 
op{tine U`ice" br. 6/03) i ~lana 26. 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 dana 29.12.2004.godine, donela je 

 
P R O G R A M 

URE\IVAWA  JAVNOG I  OSTALOG 
 GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA   ZA 2005. GODINU 

 
Ovaj Program sadr`i aktivnosti Javnog preduze}a"Direkcija za izgradwu"U`ice na ure|ivawu javnog i ostalog 

gra|evinskog zemqi{ta u 2005. godini sa planiranim izvorima sredstava i planiranim rashodima za pojedine namene. 
Program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta sadr`i se u: 

 
 
 

I      P-I PROGRAM IZRADE PROSTORNO PLANSKE       
  DOKUMENTACIJE 
 

 P-II  PROGRAM URE\IVAWA I DAVAWA U ZAKUP  OSTALOG GRA\EVINSKOG  
  ZEMQI[TA I PROGRAM URE\IVAWA I DAVAWA U ZAKUP 
  NEIZGRA\ENOG JAVNOG GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
 

 P-III  PROGRAM  IZGRADWE KOMUNALNE  
                       INFRASTRUKTURE I PUTEVA 
 
 

II    IZVORI SREDSTAVA 
 
 
 Program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 2005. godinu finansira}e se iz slede}ih izvora: 
 
 
 

- dela buxetskih prihoda SO U`ice 35.543.840 
- dela buxetskih prihoda JP od naknade 

za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 49.800.000 
- dela buxetskih prihoda JP od prodaje 

objekata za raseqavawe u iznosu od 2.000.000 
- dela buxetskih prihoda od zakupa 

zemqi{ta i nepokretnosti u 
dr`avnoj svojini 3.000.000 

- dela ostalih prihoda JP od usluga 2.416.160 
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prema tre}im licima u iznosu od 
UKUPNO: 92.760.000 

P-I     PROGRAM IZRADE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 

F
u
n
k
c
i
ja
 

P
o
zi

c
i
ja
 

b
u
x
e
t
a
 

E
k
o
n
o
m
sk

a
 

k
l
a
si

f
i
k
a
c

i
ja
 

 
NAZIV PLANA 
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d
o
 2
0
0
5
. 

Stepen 
realizacije 

u 2004. 

Vred. posla 
realizovanog 

u 2004. 
Povr{ina 

Potrebna ulagawa 
u 2005. Investitor 

620 

 
 
145-2 

 
 
424611 

PROSTORNI 
PLAN 

OP[TINE 5
0
%

 

50% 3.762.137 66.700 ha 297.700 

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424621 
PLAN 

GENERALNE 
REGULACIJE 5

0
%

 
50% 8.825.476 4.500 ha 672.300 

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424 
PLAN 

DETAQNE 
REGULACIJE  

Nakon usvajawa PPO i PGR U`ica definisa}e se prioriteti u izradi PDR  

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424 
URBANISTI^KI 

PROJEKTI 0
%

 

100% 2.000.000  0 TRE]A LICA 

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424631 
URBANISTI^KI 

PROJEKTI 0
%

 

100% 500.000  20.000 

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424911 
PROGRAM 

PRIVREMENIH 
OBJEKATA 

0% 100% 250.000  10.000 

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424 projektovawe 0% 100% 300.000  0 

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

 
 

620 

 
 

145-2 

 
 

424 UKUPNO 
URBANISTI^KI 

PLANOVI 
  8.825.476  672.300  

   

UKUPNO 
PROSTORNI 

PLAN 
  3.762.137  297.700  

   

UKUPNO 
OSTALI 
POSLOVI 

  3.050.000  30.000  

 

  U  K  U  P  N  O   15.637.613  1.000.000  
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Usvajawem Prostornog plana op{tine i Plana generalne regulacije definisa}e se prioriteti za izradu planova 

detaqne regulacije na teritoriji op{tine U`ice, a rebalansom buxeta opredeli}e se sredstva za ove Planove. 

P - II   PROGRAM DAVAWA U ZAKUP OSTALOG I JAVNOG 

GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
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POZICIJA 
 

 

PLANIRANA 
ULAGAWA 

620 144  II 1.  POSLOVNA IZGRADWA    

620 144 511221 II 1.1 POSLOVNI PROSTOR   

   II 1.1.1 

Megdan – J K.P.756/3 i 2 , ukupno 201 m2;Po+Pr 
+2+Pot,poslovno118 m2,stambeno 733 m2,pasa` 40 m2 – 
ukupno 891 m2 BRGP ; re{avawe IP odnosa , komunalno 
opremawe i sprovo|ewe konkursa 1,000,000 

   II 1.1.2 
TC Pariz (K.P. 850  1502 m2 ;Po + Pr + 3 + Pt ; 
5 889 m2  BRGP) - izrada vodovoda i kanalizacije, el. 
prikqu~ak i snaga 700 kW  4,000,000 

   II .1.1.3 
TC – CITY,faza A,K.P.549/2 1.433 m2 Su+Pr+1+Gal 
2.600 m2 BRGP; izme{tawe toplovoda, opti~kog kabla, 
izrada TS i el.prikqu~ak                           4,000,000 

   II 1.1.4. 

TC- Ul. Heroja Jerkovi}a  K.P.1755/11-1755/15-2 
lokac.ukupno 60 m2;126 m2 BRGP; izrada akta i 
urb.projekata, elaborata eksproprijacije i 
sprovo|ewe konkursa 100,000 

   II 1.1.5. 
GARA@E na Vuji}a brdu K.P. 1759/9 190 m2; izrada 
akata i sprovo|ewe konkursa 

100,000 

   II 1.1.6. 
 
Doparcelacije,  preparcelacije i sli~no 
                  300,000 

   II 1.1.7. 
TC ”N.Pa{i}a, @.\uri}a na potoku ” (K.P.1724/4 310 
m2, 300 m2 BRGP;) - pribavqawe akta i urb. projekta, 
kom.opremawe , konkurs 300,000 

     UKUPNO II  1.1. 9,800,000 

620 144 511228 II 1.2 PROIZVODNI PROSTOR   

   II 1.2.1 

RZ Sevojno L, mah.stepen iskori{}enosti parcele 
70%, mah.koef.izgra|enosti 2,2 ( Pr+Pt) C3 K.P.1913 
OD 1 do 4 i 1912-2,6 i 9 ukupno 10.926 m2 

C4 K.P.3178,3180,3181 i 3186 KO Sevojno , ukupno 9.028 
m2, kom. opremawe (ki{ni kolektor ka \etiwi, 
vodovodna linija, TS i interna saobra}ajnica) i 
sprovo|ewe konkursa 17,4+4,9+13,4+3,4 15,000,000 

   II 1.2.2 
Radna zona "Sevojno MEJUGE" K.P.2214/1 ukupno 
12.285 m2 BRG 2.817 m2; re{avawe IP odnosa + TS, 
prov.konkursa 3,500,000 

   II 1.2.3 Doparcelac, preparcelac. i sli~no  300,000 

     UKUPNO II  1.2. 18,800,000 

     UKUPNO II  1. 28,600,000 

620 144 511211 II 2 KOLEKTIVNA STAMBENA IZGRADWA   

   II 2.1. 
Megdan - D ( K.P. 662/1 i K.P. 663 / 1,5,6,8; ukupno 380 m2, 
BRGP 1328 m2; izrada elaborata eksprijacije i 
re{avawe IP odnosa 200,000 

   II 2.2. 
Stambena zgrada u Ul.U`i~ke vojske; izrada akta i 
po~etak izgradwe pristupne saobra}ajnice 

1,000,000 

    II 2.3. Stambena zona Sevojno ; izrada akta i podloge 300,000 

     UKUPNO II  2. 

1,500,000.00 
620 144 511212 II 3 INDIVIDUALNA STAMBENA IZGRADWA   
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   II 3.1. 
Bojovi}a naseqe 11 parcela - zakupa na 99 god ( K.P. 
1241 / 9, 12, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 45, 51 i 64 ukupno 6 430 
m2, - re{avawe IP odnosa i sprovo|ewe konkursa 

100,000 

   II 3.2. 
Sewak L , 18 parcela K.P. 2759/1 -3,5-15,18-21 ukupno 
6.670 m2; pribavqawe teh.dokumentacije 100,000 

   II 3.3. 
Pantovi}a livade, 8 parcela K.P.1660/2 P parcela 
59,91 m2 , ukupnoBRGP 8h3,5h12,5h11,5=4.025 m2 

izrada i provo|ewe planske dokumentacije 300,000 

   II 3.2 Doparcelac, preparcelac. i sli~no  200,000 
     UKUPNO II  3. 700,000 

620 144 434111 II 4 PRIVREMENI OBJEKTI   

   II 4.1. 
Fri`ideri ili konzervatori za sladoled - prema 
Programu op{tine U`ice za 2005. god. 7 lokacija - 
izrada Urbanisti~kih uslova i sprovo|ewe konkursa 50,000 

   II 4.2. 

Tezge - SEVAL DIRECTION `ute ili crvene na 3 - 15 
dana - prema Programu op{tine U`ice za 2005. god. 9 
lokacija - izrada Urbanisti~kih uslova i sprovo|ewe 
konkursa 60,000 

   II 4.3. 

Kiosci - U`ice rok 3 godine SEVAL MO 2 , 3 , 
Beogradski -  prema Programu op{tine U`ice za 2005. 
god. 36 lokacija – izrada akata o  Urba. uslovima i 
sprovo|ewe konkursa 180,000 

   II 4.4. 

Ostale lokacije auti}i, kokice, luna park, pozornica -  
prema Programu op{tine U`ice za 2005. god. 16 
lokacija - izrada akata o  Urba. uslovima i sprovo|ewe 
konkursa 60,000 

   II 4.5. 

Kiosci  Kr~ag. rok 3 godine SEVAL MO 2 , 3 , 
Beogradski -  prema Programu op{tine U`ice za 2005. 
god. 16 lokacija - izrada akata o  Urba. uslovima i 
sprovo|ewe konkursa 100,000 

   II 4.6. 

Kiosci  Sevojn. rok 3 godine SEVAL MO 2 , 3 , 
Beogradski -  prema Programu op{tine U`ice za 2005. 
god. 12 lokacija - izrada akata o  Urba. uslovima i 
sprovo|ewe konkursa 70,000 

   II 4.7. 

Objekti male privrede od ~vrstog materijala za 
promenu namene -  prema Programu Op{tine U`ice za 
2005. god. 4 lokacije  - izrada izrada akata o  Urba. 
uslovima i sprovo|ewe konkursa 100,000 

   II 4.8. 
Reklamni panoi BILLBOARDS rok 5 godina -  prema 
Programu op{tine U`ice za 2005. god. 27 lokacija -  
izrada akata o  Urba. uslovima i sprovo|ewe konkursa 

90,000 

   II 4.9. 

Svetle}i reklamni panoi du` tri putna pravca -  
prema Programu op{tine U`ice za 2005. god. 3 lok. - 
izrada izrada akata o  Urba. uslovima i sprovo|ewe 
konkursa 30,000 

     UKUPNO II  4. 740,000 

620 144 511411 II 5. 
Komunalni objekti za koje odobrewe za izgradwu 
pribavqa JP “Direkcija”  – javne rasvete, rezervoari, 
vodovodi, kanalizacije, parkinzi itd. 2,500,000 

    II    URE\EWE  GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA  

620 144  II 1. POSLOVNI OBJEKTI 28,600,000 

620 144  II 2. KOLEKTIVNA STAMBENA IZGRADWA 1,500,000 

620 144  II 3. INDIVIDUALNA STAMBENA IZGRADWA 700,000 

620 144  II 4. PRIVREMENI OBJEKTI 740,000 

620 144  II 5. 
KOMUNALNI OBJEKTI ZA KOJE ODOBREWE ZA 
IZGRADWU PRIBAVQA DIREKCIJA 2,500,000 

  UKUPNO  II  34, 040,000 

 

P - III       PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PUTEVA 
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OBJEKTI  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE 

Objekti komunalne infrastrukture obuhvataju izgradwu sistema: vodosnabdevawa i fekalne i ki{ne 
kanalizacije; ure|ewe vodotokova, saobra}ajnica i javnih i zelenih povr{ina. Svaki od objekata podrazumeva niz 
aktivnosti, neophodnih da bi se oni stavili u funkciju:  izrada planske i tehni~ke dokumentacije, re{avawe imovinsko-
pravnih odnosa, radove na ugovarawu i pra}ewu izgradwe objekata, popravku saobra}ajnica i drugih objekata o{te}enih 
pri izvo|ewu novih ili sanaciji postoje}ih infrastrukturnih objekata, kao i tro{kove regulacije. Razvoj komunalnih 
objekata realizuje se kod izgradwe objekata individualne i zajedni~ke komunalne potro{we, a na osnovu akata i 
programa koje usvoji Upravni odbor preduze}a. Osnovni kriterijumi pri utvr|ivawu prioriteta su: nastavak radova na 
ve} zapo~etim radovima i teku}e odr`avawe komunalnih objekata. Materijalna pretpostavka ka realizaciju ovog dela 
Programa je planirani nivo izdvajawa sredstava od poreza, definisan u buxetu Op{tine kao i nivo udru`ivawa 
sredstava sa Republi~kim buxetom, MZ na teritoriji Op{tine i Eko-fondom. 
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POZICIJA 
 

 

PLANIRANA 
ULAGAWA 

  511243 III 1. 
REGULACIJA  REKE  \ETIWE , od autobuskog mosta 
PR 7 (157,60) do drvenog mosta PR 18 (482,18 ) uz 
delimi~no zavr{ene radove do PR 9 (214,32 ) 6,500,000 

451 145 511242 III 2. 
SISTEM ZA SAKUPQAWE,ODVO\EWE I 
PRE^I[]AVAWE OTPADNIH VODA   

   III 2.1. 
FEKALNA KANALIZ. U KO[TI^KOM POTOKU 
zavr{etak radova  L= 400m  700,000 

451 145 511241 III 3 PRIMARNA VODOVODNA MRE@A   

   III 3.1. VODOVOD "BELA ZEMQA"   

   3.1.1. 
Dovod struje na pumpne stanice i  pu{tawe u rad 
sistema 8,500,000 

    3.1.2. Zavr{etak gra|.radova na cevovodu i objektima 
5,000,000 

  UKUPNO III  3.1. 13,500,000 

451 145 511244 III 3.2. VODOVOD U SISTEMU "SARI]A OSOJE"   

   2.3.1 
Izrada prikqu~aka za doma}instva koja su u~estvovala 
u izgradwi rezervoara 500,000 

  UKUPNO III  3 14,000,000 

451 145 511291 III 4 DEPONOVAWE  OTPADA 
 

   4.1. 
NOVA  DEPONIJA – za po~etak radova na izgradwi 
nove deponije sa re{avawem imovinsko pravnih odnosa, 
pribavqawa zemqi{ta i dopune dokument. 4,000,000 

  

 
 

KOMUNALNA  INFRASTRUKTURA  
   

  UKUPNO   III   1. – III   4. 25,200,000 
 
 

ULAGAWA  U PUTEVE  I  ULICE 
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POZICIJA 
 
 

PLANIRANA 
ULAGAWA 

451 145 511231 III   5. 
IZGRADWA  REKONSTRUKCIJA  I  POPRAVKA  

PRIORITETNIH  PRAVACA   

   5.1. 
Nastavak rekonstrukcije dela Carinske ulice L=300 m sa 
sanacijom klizi{ta  

7,000,000 

    UKUPNO III  7. 7,000,000 

451 145 511232 III   6. PE[A^KE KOMUNIKACIJE   
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   9.5 Izrada i ugradwa potrebnih gelendera 1,000,000 

  UKUPNO III  6. 1,000,000 

451 145 511431 III   7. SAOBRA]AJNA  SIGNALIZACIJA   

   7.1. 
Izrada projekta poboq{awa bezbednosti dece u 
saobra}aju kod {kola 

 
100,000 

   7.2. 
Zamena ure|aja za svetlosnu signalizaciju na raskrsnici 
kod {kole “ A.\urovi}” i kod hotela “ Zlatibor “ 

 
430,000 

   7.3. 
 Zamena ure|aja za svetlosnu signalizaciju na raskrsnici 
ul.Omladinske i Obili}eve     

 
300,000 

   7.4. Demonta`a stubova i laterni na raskrsnici na Rakijskoj 
pijaci 

 
50,000 

   7.5. Izrada i ugra|ivawe novih prinudnih usporiva~a brzine 160,000 

  UKUPNO III  7. 1,040,000 

451 145,154 511451 III  8 TEHNI^KA DOKUMENTACIJA   

    Izrada projekta po potrebi 1,000,000  

  UKUPNO III  8. 1,000,000 

451 145,154 511331 III   9. OSTALI OBJEKTI   

   9.1. Izgradwa potpornih zidova na ugro`enim 
saobra}ajnicama. 

2,000,000 

  UKUPNO III  9. 2,000,000 

 IZGRADWA  I  RAZVOJ  PUTEVA  I  ULICA                 

  UKUPNO III 5. – III 9.  12,040,000 

   

451 145 511293 III   10. 
IZGRADWA  OBJEKATA UDRU@ENIM 

SREDSTVIMA MZ – PLANIRANA  U 2005. GODINI 
20,480,000 

 
P  III  PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PUTEVA 

REKAPITULACIJA 

      

  PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

25,200,000 

  PROGRAM IZGRADWE PUTEVA I ULICA 12,040,000 

  PROGRAM UDRU@IVAWE SA MZ 20,480,000 

  UKUPNO  III  57,720,000 

 
 
 
 

 PROGRAM URE\IVAWA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

REKAPITULACIJA 

1 
PROGRAM IZRADE PLANSKE 
DOKUMENTACIJE I DAVAWA U ZAKUP 
ZEMQI[TA 

35,040,000 

2 
PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE  I  PUTEVA 

57,720,000 

  
UKUPNO 92,760,000 

   
Pozicije vrednosti ulagawa u ovom Programu ~ine sastavne delove Plana rashoda i ulagawa finansijskog plana 
“Direkcije“ za 2005.god. 
  Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice" . 

 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  418-2/05, 29.12.2004.godine 
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PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

139. Na  osnovu ~lana  71. Zakona o lokalnoj  samoupravi  ("Sl.glasnik RS" broj 9/02, 33/02 i  33/04) i ~lana  79. 
Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  5/02 i 12/04), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  sednici  
odr`anoj  dana 29.12.2004.godine, donela  je 
 
 

O D L U K U 
O MESNOJ  SAMOUPRAVI 

 
 

^lan  1. 
   Ovom  Odlukom  se obrazuju  mesne  zajednice (seoske  i  gradske)  kao oblici mesne  samouprave, odre|uju  wihova  
podru~ja  i  nadle`nosti, na~in odlu~ivawa, postupak izbora  i  na~ina  rada  organa, kao i druga  pitawa  koja  su od  zna~aja  
za  wihov  rad. 
 

^lan 2. 
 Mesne  zajednice  se obrazuju  radi  zadovoqavawa  potreba  od neposrednog  zna~aja  za  gra|ane  i  radi obezbe|ewa  
uslova  za  {to neposrednije  vr{ewe  poslova iz  izvornog  delokruga. 
 

Mesna  zajednica  se obrazuje  za jedno  ili  vi{e  seoskih  naseqa. 
 

^lan  3. 
 

 Mesna  zajednica ima  svojstvo  pravnog lica. 
 Mesna  zajednica ima  pe~at  okruglog  oblika, sa  tekstom   ispisanim  }irilicom: "Republika Srbija - Op{tina  
U`ice - Mesna  zajednica (naziv)". U sredini pe~ata   je  grb  Republike Srbije. 
 Mesna  zajednica ima  `iro ra~un. 
 

^lan  4. 
 Na  teritoriji  Op{tine  U`ice obrazuju  se slede}e  mesne  zajednice: Centar, Carina,  Lipa, Rosuqe, Terazije, 
Kr~agovo,Turica,  Sevojno, Buar, Qubawe, Krvavci, Karan, Trnava, Ka~er, Bioska, Riba{evina, Kremna, Gostinica, 
Stapari, Vrutci, Lunovo  Selo, Mokra Gora, Ravni, Dre`nik, Volujac, Nikojevi}i, Gorjani, Duboko, Skr`uti   i  Bela  
Zemqa. 
 
 

^lan  5. 
 Podru~ja  mesnih  zajednica  iz  ~lana  3. ove  Odluke  su: 
 
 1. Mesna  zajednica Centar: isto~nu  granicu ove mesne  zajednice  ~ine zapadne  granice mesnih  zajednica  Carina  
i Lipa, zatim od  raskrsnica ulica  Heroja  Luna i Zlatiborske, produ`ava  Zlatiborskom ulicom obuhvataju}i celu ovu 
ulicu, obuhvataju}i  Ulicu Bo{ka Buhe i Malo i Veliko  Zabu~je, Ulicom Koste  Abra{evi}a do Ulice  heroja Luna, 
preseca Ulicu  heroja Luna i nastavqa  Ulicom  Me|aj obuhvataju}i  celu ovu ulicu dolazi do drvenog mosta na  \etiwi  u 
Me|aju. Granica ide  daqe prema  severu Ulicom Strahiwi}a  Bana i  Ulicom Marije  Mage  Magazinovi}, obuhvataju}i  
wihove  desne  strane, dolazi   na  raskrsnicu  ulica  Marije  Mage Magazinovi}, Vidovodanska  i  Beogradske, produ`ava  
Ulicom Vidovodanska uz  Uremova~ki  potok, obuhvataju}i  celu ovu ulicu, do  granice  gra|evinskog   reona na  severu i 
ovom  granicom dolazi  do  krajwe  severne  ta~ke  Ulice  Nikole Tesle (granicom Mesne  zajednice Carina), gde   zatvara  
krug. 
 
 2. Mesna  zajednica Carina: granica  ove  mesne  zajednice  polazi  od krajwe  severne  ta~ke  Ulice  Nikole Tesle i 
ide  tom ulicom do raskrsnice  sa Ulicom Vojvo|anskom, nastavqa Vojvo|anskom do Kursuline ulice, produ`ava 
Kursulinom ulicom do raskrsnice  sa Slanu{kom obuhvataju}i  cele  ove ulice. Od  raskrsnice  ulica Slanu{ke i 
Kursuline  ide  granicom  Mesne  zajednice  Lipa  do  Rakijske  pijace  koju preseca i nastavqa  Ulicom Dobrile 
Petronijevi}, obuhvataju}i  celu ovu ulicu i  granicom  gra|evinskog  reona  do krajwe  severne  ta~ke Ulice  Nikole  
Tesle, gde  zatvara  krug. 
 
 3. Mesna  zajednica Lipa: granica  ove  mesne  zajednice  polazi  od  raskrsnice  ulica  Heroja  Luna i Zlatiborske, 
ide  do hidrocentrale, obuhvataju}i  i Veliki park, preseca  \etiwu  kod hidrocentrale, nastavqa  Ulicom Riste Te{i}a, 
obuhvataju}i ovu ulicu, zatim  delom Ulice  Dimitrija Tucovi}a do spomenika na  Dovarju, odakle nastavqa  delom Ulice  
Kara|or|eva, od   raskrsnice  sa  Ulicom Dobrosava  Ru`i}a, obuhvataju}i celu  ovu ulicu i istom silazi do Rakijske pijace, 
koju  preseca, pa nastavqa Ulicom vojvode Demira i Slanu{kom  do Ulice  Trg  Svetog  Save, obuhvataju}i  wihove 
unutra{we  strane, zatim Ulicom Trg Svetog Save do Ulice  Dimitrija Tucovi}a, preseca Ulicu  Dimitrija Tucovi}a  i 
nastavqa  Obili}evom  ulicom, obuhvataju}i  unutra{we  strane  ovih ulica, prelazi \etiwu  kod  "Jugopetrola"  i  izlazi  
na  raskrsnicu ulica  Heroja  Luna  sa Zlatiborskom, gde  zatvara  krug. 
 
 4. Mesna  zajednica  Rosuqe: granica ove  mesne  zajednice  polazi  od  raskrsnice ulica Strahiwi}a  bana i 
Dimitrija Tucovi}a (kod Robne ku}e)  i ide  Ulicom  Dimitrija Tucovi}a  ka  zapadu, obuhvataju}i wenu  desnu  stranu do 
kraja. Zatim nastavqa  desnom  stranom Ulice U`i~ke  republike   do Ko{ti~ke  ulice, produ`ava  Ko{ti~kom  ulicom, 
obuhvataju}i  ove ulice (U`i~ke  republike,  desnu  stranu do Ko{ti~ke  i Ko{ti~ku)., do  granice  gra|evinskog  reona, 
produ`ava  granicom  gra|evinskog  reona  do  zapadne  granice  Mesne  zajednice  Centar i daqe  nastavqa  ovom  granicom 
do  raskrsnice   ulica  Strahiwi}a  Bana i  D.Tucovi}a, gde  zatvara  krug. 
 
 5. Mesna  zajednica Terazije:  granica  ove mesne  zajednice  polazi od  raskrsnice  ulica  Strahiwi}a  Bana i 
Dimitrija Tucovi}a, ide  delom  zapadne  granice  Mesne  zajednice Centar  do  Ulice  heroja Luna, nastavqa ovom  ulicom 
do  stare  hidrocentrale na  reci \etiwi, zatim daqe  nastavqa [arganskom ulicom (obuhvata neparne  brojeve) do  
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raskrsnice  Ulice  Radni~kog  bataqona  do  granice  Mesne  zajednice  Buar, ide  daqe  ovom  granicom do Ko{ti~ke  ulice, 
odakle nastavqa  zapadnom i ju`nom    granicom  Mesne  zajednice  Rosuqe, do  raskrsnice  ulica Srahiwi}a  Bana   i  
Dimitrija Tucovi}a,  gde  zatvara  krug. 
 
 6. Mesna  zajednica  Turica:  granica  ove  mesne  zajednice  polazi  od  ta~ke  gde  put  U`ice - Bajina Ba{ta preseca  
granicu  naseqenih  mesta  Volujac i Buar,  nastavqa putem Bajina Ba{ta - U`ice  do jugozapadne  granice  Mesne  zajednice 
Terazije   i nastavqa   ovom  granicom do  stare hidrocentrale  na  reci  \etiwi, daqe ide  `elezni~kom prugom  Beograd-
Bar,  do  `elezni~kog  mosta  kod male  brane  na  reci \etiwi, nastavqa  rekom  \etiwom  do granice  mesne  zajednice  
Stapari, zatim natavqa isto~nom  granicom  Mesne  zajednice Stapari i Mesne  zajednice "Volujac"  do puta  U`ice - 
Bajina Ba{ta, gde  zatvara  krug. 
 
 7. Mesna  zajednica  Kr~agovo: obuhvata  naseqe  Kr~agovo i  grani~i  se  sa  zapadne  strane mesnim  zajednicama 
Lipa i Carina, a  sa isto~ne s trane  Mesnom  zajednicom Sevojno, obuhvataju}i Adu, Orlovac  i  Vrela. 
 
 8. Mesna  zajednica  Sevojno:  obuhvata podru~je naseqenog  mesta  Sevojno, 
 
 9. Mesna  zajednica Buar: obuhvata  podru~je naseqenih mesta  Buar (izuzev  dela podru~ja koje obuhvata  mesna  
zajednica Turica) . 
 
 10. Mesna  zajednica  Qubawe: obuhvata  podru~ja  naseqenih mesta Qubawe  i  Zboj{tica. 
 
 11. Mesna  zajednica  Krvavci: obuhvata podru~ja  naseqenih mesta  Krvavci, Potpe}e, Poto~awe  i  Zlakusa. 
 
 12. Mesna  zajednica  Karan: obuhvata  podru~ja naseqenih mesta  Karan i Leli}i. 
 
 13. Mesna  zajednica  Trnava: obuhvata  podru~ja naseqenog mesta  Trnava. 
 
 14. Mesna  zajednica  Ka~er: obuhvata podru~je  naseqenih mesta  Drijetaw  i  Ka~er, osim  delova  koje obuhvata  
MZ  Bela  Zemqa . 
 
 15. Mesna  zajednica  Bioska: obuhvata podru~ja naseqenih mesta Bioska, Pear  i  Keserovina. 
 
 16. Mesna  zajednica Riba{evina: obuhvata podru~ja  naseqenih mesta Riba{evina i  Gubin  Do. 
 
 17. Mesna  zajednica Kremna: obuhvata podru~ja  naseqenih mesta  Kremna, [argan, Vitasi, Radu{a  i  Strmac. 
 
 18. Mesna  zajednica  Gostinica:  obuhvata   podru~je  naseqenog  mesta Gostinica. 
 
 19. Mesna  zajednica  Stapari: obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Stapari. 
 
 20. Mesna  zajednica Vrutci: obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Vrutci. 
 
 21. Mesna  zajednica  Lunovo Selo: obuhvata  podru~ja  naseqenih mesta Bjeloti}i, Dobro Do, Kamenica i  
Ponikovica. 
 
 22. Mesna  zajednica  Mokra  Gora: obuhvata  podru~ja  naseqenih mesta  Mokra Gora, Kotroman, Kr{awe  i  Pawak.  
 
 23. Mesna  zajednica  Ravni: obuhvata podru~ja naseqenog mesta   mesta  Ravni  sa  zaseokom Koli{evica, 
 
 24. Mesna  zajednica  Dre`nik:  obuhvata  podru~je  naseqenog  mesta  Dre`nik, 
 
 25. Mesna  zajednica  Volujac: obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Volujac. 
 
 26. Mesna  zajednica  Nikojevi}i: obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Nikojevi}i. 
 
 27. Mesna  zajednica Gorjani: obuhvata podru~je  naseqenog mesta  Gorjani. 
 
 28. Mesna  zajednica Duboko: obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Duboko, 
 
 29. Mesna  zajednica  Skr`uti: obuhvata   podru~je  naseqenog mesta Skr`uti   sa  zaseokom Vrane, a  bez  zaseoka  
Koli{evica, 
 
 30. Mesna  zajednica  Bela  Zemqa: obuhvata podru~je  dela  naseqenog mesta  Drijetaw  i  dela naseqenog   mesta 
Ka~er  i to u granicama: 
 Od jugozapadne  strane ide  granicom katastarskih parcela u KO Ka~er: zapadnom  stranom po~ev  od javnog puta  
broj  1666/1, zapadnom  stranom kat. parc. broj  1373/2, 1373/1, ju`nom  stranom 1373/1, 1372/3, isto~nom  stranom  1372/4, zatim  
severnom  stranom katastarske parcele  1376/12 1485/3, 1485/2, zatim  na  sever  zapadnom  stranom kat. prc. br.  1494, zatim  
severnom  stranom kat. parc. br. 1498, zapadnom  stranom   kat. parc. br.  1490/1, 1490/4, 1489, severnom  stranom  kat. parc. br.  
1492, 1491, zatim  na  sever  severozapadno  1495, severnom  stranom kat. parcele  br.  1486/2, zatim  granica  se prote`e  ka  
severu zapadnom  stranom kat. parc. br.  1470/1, 1470/3, 1470/4, pa okre}e  na  zapad  ju`nom  stranom kat. parcele  1472, pa ide 
na  sever  zapadnom  stranom kat. parcele  1472, 1473, 1474, 1475, do seoskog puta  broj  101  i ide putem ka istoku do kat. 
parcele  broj  1507, koja  se  grani~i  sa KO Drijetaw. Zatim granica ide na  sever   i  to: zapadnom  stranom kat. parc. broj  
1397 KO  Drijetaw  do seoskog puta  broj  1496 pa  putem ide pored at. parc. br.  1392, zatim  na  zapad  seoskim  pputem  broj  
1496,  do kat. parcele  broj  1008/2 (Tanovi} Slavka), onda  zapadnom  stranom parcele  1008/2, zatim  zapadnom  stranom 
parcele  1010/1, zatim  severnom  stranom  parcele  1010/1 i 1011/1, pa  daqe  zapadnom  stranom  1012/3 do katastarskih 
parcela  1013/2, 1014, 1015/2, 1016, 1015/1, 1020 do  seoskog puta  broj  1498  i okre}e  prema istoku  do  zapadnog  dela 
katastarskih parcela  1023/1, 1024/1 pored  rezervoara  zapadnom  stranom katastarske parcele  broj  1024/2 do seoskog  puta  
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1497, pa prelazi  na  drugu  stranu puta ispod grobqa tj. severnom  stranom kat. parc. br.  1122  ("Vesti"), 1123, 1124/4, 1157/2, 
1157/1, 1158/5, 1158/1, zatim  granica ide na  sever, zapadnom  stranom kat. parc. br.  1153/8, 1153/1, 1153/3 pa  okre}e  ka istoku  
severnom  stranom kat. parcele  br. 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/9, pa okre}e  prema jugu i to: isto~nom  stranom kat. parcele  
broj  1153/9, 1153/2. Zatim  ka istoku  severnom   stranom  kat. parc. br. 1152/1, 1151 do seoskog puta  broj  1501, zatim putem 
broj  1501 na  sever  do severozapadnog dela kat. parcele  broj  1186, pa prema  severoistoku i  to: severozapadnom  stranom 
kat. parcele  broj  1186, 1199, 1200/1, 1200/2, pa na  zapad jugozapadnom  stranom  kat. parcele  broj  145/1, onda ju`nom  stranom 
kat. parc. broj  146/1, pravac  se  prote`e  ka  severu  zapadnom  stranom kat. parc. br. 146/1 pa okre}e  na istok  severnom  
stranom  146/1, gde postoji slu`beni  put koji je u  sastavu kat.parc. broj  146/1, zatim prelazi  na  seoski  put   143  i  dolazi 
do  starog puta  ispod "Ankine kafane" broj  puta  1504, pa okre}e   starim putem do kat. parc. broj  134/2  i to  severnim 
delom  134/2  i 133/2, zatim  vodi isto~nom  stranom kat. parc. broj  133/2  deo starog  asfaltnog puta pa ide  na istok starim 
putem do kat. parc. broj  117/2, 117/3, zatim ide  linijom   stari  put  do  granice  KO  Drijetaw  sa MZ "Centar" odnosno  KO 
U`ice. U  sastav  ulaze  grani~ne  parcele koje odvajaju katastarske   op{tine Drijetaw  i U`ice  i  to  do granice  sa MZ  
Centar, i  sve  nadole  prema istoku  po  trome|i izme|u  katastarskih  op{tina Drijetaw, U`ice  i  Qubawe  a  {to  se  
nalazi  na  isto~nom   delu  KO Drijetaw  do kat. parcele  broj  1506 KO  Drijetaw, linija  se prote`e  ka jugozapadu izme|u  
KO Drijetaw i Qubawe, tako da  na ovom delu  sve katastarske  parcele koje  se grani~e  sa  KO Qubawe ulaze u sastav  MZ 
Bela  Zemqa, i  dolaze  do  seoskog puta  broj 2072/1 (Prqevi}a  put), zatim ide prema jugozapadu  pored  ju`nog  dela kat. 
parc. broj 2086, 2072/2, pa pored  starog puta  broj  1504  do granice  KO  Ma~kat, Qubawe, Drijetaw i Ka~er  gde linija  
preseca  stari put, na  sever  i  ide  do granice  sa KO  Ma~kat  i Ka~er, starim putem  prema  Sekuli}a kafani  gde  se  
zavr{ava. 

 
^lan  6. 

 Ukoliko je za  teritoriju  jedne ili  vi{e  mesnih  zajednica   obrazovana  i  mesna  kancelarija, skup{tina   
op{tine  }e  u  svim slu~ajevima  gde je  to mogu}e,  uz  saglasnost  organa mesne  zajednice, odrediti  da  sedi{te  mesne  
kancelarije  bude  istovremeno i  sedi{te  mesne  zajednice. 
 
 U  mesnoj kancelariji  poslove  }e obavqati  sekretar  mesne  zajednice, uvek  gde je to mogu}e. 
 

^lan  7. 
 Mesna  zajednica  ima svoju imovinu koju mogu  ~initi:  nov~ana  sredstva, pokretne  stvari, nepokretnosti  kao  i 
prava  i  obaveze. 
 
 Saveti  mesne  zajednice  su du`ni  da  nov~anim  sredstvima  koja  im  se obezbe|uju  u  op{tinskom  buxetu  
raspola`u  u  skladu  sa  na~elima  zakonitosti, efikasnosti i  celishodnosti. 
 

^lan 8. 
 Mesne  zajednice  na podru~ju  op{tine ostvaruju  neposrednu  me|usobnu  saradwu,  saradwu  sa  Op{tinom i  wenim 
organima, preduze}ima i  drugim organizacijama, ustanovama i  drugim  subjektima. 
 

^lan 9. 
 O obrazovawu  nove, promeni  podru~ja  i ukidawa  mesne  zajednice odlu~uje  Skup{tina  op{tine, ve}inom  
glasova  od ukupnog  broja  odbornika. 
 
 Inicijativu  za obrazovawe nove, promenu ili ukidawe  postoje}e  mesne  zajednice mogu podneti: predsednik 
op{tine, najmawe  1/4 odbornika, zainteresovani   gra|ani  mesne  zajednice ili  10% gra|ana koji  imaju  bira~ko  pravo  sa 
podru~ja   na  koja  se  predlog odnosi, putem  gra|anske  inicijative. 
 O podnetoj  inicijativi  se  prethodno  izja{wava  savet mesne  zajednice, odnosno saveti  mesnih  zajednica  na ~ijoj 
teritoriji  se  tra`i  promena. 
 

^lan  10. 
 Kada  oceni  da  postoji   osnovanost  za promenu podru~ja, odnosno formirawe nove mesne  zajednice ili ukidawe  
mesne  zajednice, pre  dono{ewa odluke, Skup{tina  op{tine  }e  zatra`iti  prethodno  izja{wavawe  gra|ana. 
 O  predlogu  za promenu podru~ja, odnosno formirawe  nove  mesne  zajednice, gra|ani  se izja{wavaju  na  zboru  
gra|ana  ili putem li~nog  izja{wavawa. 
 

^lan  11. 
 Ukoliko  do|e  do ukidawa ili  pripajawa   mesne  zajednice,  pravni sledbenik   ukinute  odnosno  pripojene  mesne  
zajednice  je   mesna  zajednica koja je nastala  pripajawem. 

 
  
POSLOVI   MESNE  ZAJEDNICE 
 

^lan  12. 
   Mesna  zajednica , preko  saveta, u skladu sa  zakonom  i  Statutom op{tine obavqa  slede}e  poslove: 
 1. donosi  statut  mesne  zajednice, 
 2. usvaja  finansijski plan i  zavr{ni  ra~un  Mesne  zajednice, 
 3. usvaja  program  rada  i  godi{wi  izve{taj  o  radu, 
 4. usvaja  Poslovnik o  radu  Mesne  zajednice, 
 5.upravqa nepokretnostima na kojima ima pravo svojine ili kori{}ewa  i  sara|uje  sa  Op{tinom u postupku  
za{tite  nepokretnosti u dr`avnoj svojini  na kojima Op{tina ima pravo kori{}ewa a nalazi se na  podru~ju  mesne  
zajednice, 
 6. u~estvuje  u izgradwi  komunalnih objekata i puteva, kada je investitor  tih objekata  javno  komunalno preduze}e, 
drugo preduze}e  ili  preduzetnik, 
 7. organizuje  izgradwu  komunalnih objekata kada javno komunalno preduze}e, drugo  preduze}e  ili preduzetnik  
nije investitor   tih objekata, 
 8. sara|uje  na odr`avawu komunalnih objekata i  puteva, koji se nalaze  u nadle`nosti javnih komunalnih preduze}a 
ili drugih preduze}a ili preduzetnika, 
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 9. prikupqa i dostavqa nadle`nim republi~kim i op{tinskim organima, javnim preduze}ima i ustanovama  
predstavke i pritu`be  na wihov  rad kao i inicijative i  predloge gra|ana  za  re{avawe  pitawa od  wihovog  zajedni~kog  
interesa, 
 10. obezbe|uje  prostorne i organizacione  uslove  za  kulturno-umetni~ke  aktivnosti  gra|ana, 
 11. sara|uje  sa  organima Op{tine na  stvarawu uslova  za  rad pred{kolskih ustanova, osnovnih {kola i dopunskih 
oblika obrazovawa  dece, 
 12. organizuje prostorne, finansijske i organizacione uslove  za  sport i  rekreaciju, 
 13. sara|uje  sa  zdravstvenim i  veterinarskim  ustanovama i organizacijama  na  stvarawu usloaa  za  zdravstvenu i 
veterinarsku  za{titu, 
 14. organizuje  razne oblike  humanitarne  pomo}i  na  svom podru~ju, 
 15. stara  se o  za{titi  od elementarnih nepogoda i organizuje otklawawe ili ubla`avawe  posledica, 
 16. ure|uje  kori{}ewe pa{waka  i utrina na kojima op{tina ima pravo kori{}ewa kao i onih koji su vra}eni  
selima na kori{}ewe, 
 17. obrazuje  mirovna ve}a  i  komisije  za procenu {tete, 
 18. sara|uje  sa udru`ewima  gra|ana i nevladinim organizacijama u pitawima koja  su od interesa  za  gra|ane mesne  
zajednice. 
 19. stara  se o realizaciji  samodoprinosa i o uvo|ewu  novog, 
 20. sara|uje  sa  organima Op{tine, dr`avnim organima, javnim preduze}ima i ustanovama, 
 21. obavqa odre|ene  poslove u oblasti  odbrane i u slu~aju neposredne  ratne opasnosti, koje joj poveri  Op{tina, 
 22. vr{i i druge  psolove koje joj poveri   Op{tina, 
 23. obavqa i druge  poslove utvr|ene  statutom  mesne  zajednice. 
 

^lan  13. 
 Rad  organa  mesne  zajednice  je javan. 
  
 Javnost  rada i obave{tavawe  gra|ana  se bli`e ure|uju Statutom mesne  zajednice. 
 

^lan 14. 
 Savet  mesne  zajednice  je predstavni~ko  telo  mesne  zajednice koje  obavqa  slede}e  poslove  i  zadatke: 
 
 1. donosi  statut  mesne  zajednice, 
 2.donosi  finansijski plan i  zavr{ni  ra~un  mesne  zajednice. 
 3. donosi program r ada i izve{taj o radu; 
 4.  pokre}e  inicijativu  za uvo|ewe  samodoprinosa, 
 5. vr{i nadzor  nad sprovo|ewem  programa  realizacije uvedenog samodoprinosa, 
 6. pokre}e inicijativu  za dono{ewe  novih ili izmenu postoje}ih propisa  Op{tine, 
 7. sara|uje  sa udru`ewima  gra|ana  i  nevladinim  organizacijama  u pitawima koja su od interesa  za  gra|ane   
mesne  zajednice, 
 8. stara  se o  sprovo|ewu  referenduma koji se  raspisuje na  teritoriji Op{tine, za  delove Op{tine, mesnu 
zajednicu  ili  delove  mesne  zajednice, 
 9. imenuje  svog  predstavnika na  svim zborovima  gra|ana, izvr{ava  odluke i sprovodi  zakqu~ke  zborova  gra|ana; 
 10. usvaja  jednogodi{wi i  ~etvorogodi{wi   izve{taj  o  radu  mesne  zajednice; 
 11. obrazuje  komisije, mirovna  ve}a, odbore i druga  radna  tela  radi  zadovoqavawa  zajedni~kih  potreba  gra|ana  
u  skladu sa  zakonom i ovom Odlukom, 
 12. vr{i  i  druge poslove utvr|ene  ovom  Odlukom. 
 

^lan  15. 
 Savet  mesne  zajednice ima  5  do  15  ~lanova. 
 Broj  ~lanova  saveta  utvr|uje  se  statutom mesne  zajednice, ili  na  zboru  gra|ana  ukoliko  nije  usvojen  statut 
ili  statut  nije  u  saglasnosti  sa  ovom  odlukom. 
 ^lanovi  Saveta  mesne  zajednice   biraju  se  ve}inom  glasova  prisutnih  gra|ana  na  zboru. 
 ^lan  Saveta  mesne  zajednice  mora  imati  prebivali{te  u toj mesnoj  zajednici. 
 Na  zahtev  zbora  gra|ana, za  ~lana  Saveta  mesne  zajednice  mo`e  biti  izabran  i odbornik Skup{tine  op{tine, 
uz  wegovu prethodnu  saglasnost , bez obzira  na  wegovo   mesto  prebivali{ta. 
 Odbornik  koji  nema  prebivali{te  na  podru~ju  mesne  zajednice  ne mo`e  biti  predsednik Saveta  mesne 
zajednice. 
 Mandat  ~lanova  saveta  traje  4  godine. 
  

^lan  16. 
 Savet  mesne  zajednice ima predsednika i  zamenika predsednika. ^lanovi  saveta  mesne  zajednice  biraju izme|u  
sebe predsednika i  zamenika predsednika. 
 Stututom mesne  zajednice mo`e  se  predvideti  da  se predsednik mesne  zajednice  bira  neposrednim, tajnim 
glasawem. 
 

^lan  17. 
 Predsednik  saveta  mesne  zajednice   predstavqa  i  zastupa  mesnu  zajednicu i  naredbodavac je  za  izvr{ewe  
finansijskog plana. 
 

^lan  18. 
 Poslove  sekretara  mesne  zajednice  obavqa  radnik  Op{tinske  uprave. 
 Svu  dokumentaciju  u  vezi  poslova  mesne  zajednice  ~uva  u  arhivi  sekretar  mesne  zajednice u  skladu  sa 
propisima.  
  

^lan  19. 
 Za  obavqawe  odre|enih  aktivnosti  gra|ana   i  saveta, mesne  zajednice mogu formirati  i  posebne odbore 
(re`ijski odbor i  sl.) 
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^lan  20. 

 Savet  mesne  zajednice  saziva  zbor  gra|ana  po potrebi i kada  to  zatra`e  gra|ani koji imaju prebivali{te na  
podru~ju  mesne  zajednice, Savet  je  du`an  da sazove  zbor  gra|ana kada  to  zatra`i Skup{tina  op{tine ili predsednik  
op{tine. 
 
IZBORI  I PRESTANAK MANDATA 
 

^lan  21. 
 Izbore  za organe  mesne  zajednice  raspisuje predsednik Op{tine u skladu sa ovom odlukom. 
 

^lan  22. 
 Izbore  sprovodi  komisija  koju obrazuje  savet mesne  zajednice, a  koja  ima  predsednika i najmawe  dva  ~lana. 
 

^lan  23 
 Gra|ani  mesne  zajednice  sa  bira~kim pravom  obave{tavaju  se  najkasnije  8  dana pre odr`avawa izbora  o  
vremenu i mestu  odr`avawa  zbora  na kome  se  vr{i  izbor  ~lanova  saveta. 
 

^lan  24. 
 Prvu konstitutivnu  sednicu  saveta mesne  zajednice  saziva  sekretar  mesne  zajednice. 
 Konstitutivna  sednica mo`e  se odr`ati  ako  woj  prisustvuje  ve}ina    od  ukupnog  broja ~lanova  saveta jedinice  
mesne  samouprae. 
 Na prvoj  sednici  saveta, iz  reda ~lanova  saveta  biraju se  predsednik  i  zamenik predsednika  saveta   mesne  
zajednice. 
 Predsednik  saveta  mesne  zajednice  iz  prethodnog  mandata  du`an  je   da  podnese  izve{taj  o  radu  za  zakazanom  
zboru  na kome  se  vr{e  izbori. 
 

^lan  25. 
  ^lanstvo u savetu mesne zajednice prestaje ostavkom, zbog  bezuslovne osude na kaznu  zatvora, zbog  
potpunog ili delimi~nog  gubqewa  poslovne sposobnosti, zbog  gubqewa  dr`avqanstva  Srbije i Crne  Gore ili promene 
prebivali{ta  van podru~ja mesne  zajednice,  ili  smr}u. 
  
 
STALNA  I  POVREMENA   RADNA  TELA 
 
 

^lan  26.  
 Savet  mesne zajednice mo`e  da obrazuje  stalna ili povremena  radna  tela:komisije, odbore, mirovna  ve}a i 
sli~no, u  ciqu  pripreme, razmatrawa i  re{avawa pitawa  iz nadle`nosti mesne  zajednice. 
  
 U  odluci  o obrazovawu  radnog  tela, savet mesne  zajednice,  odredi}e  broj ~lanova, strukturu, nadle`nost, 
mandat, podno{ewe  izve{taja kao i  druga  pitawa. 
 

^lan  27. 
 Stalna  i  povremena  radna  tela  mesne  zajednice  imaju predsednika i najmawe  2  ~lana  koji  su ~lanovi   saveta 
mesne zajednice. ^lanovi  stalnih  i povremenih  radnih tela mogu imati  i  svoje  zamenike. 
 
 Radno  telo  odlu~uje  ve}inom od ukupnog  broja  ~lanova. 
 
SREDSTVA  ZA  RAD  MESNE  ZAJEDNICE 

 
^lan  28. 

Sredstva  za  rad  jedinice  mesne  zajednice   su: 
1. sredstva na kojima mesna zajednica ima pravo  svojine; 
2. sredstva koja Op{tina prenese mesnoj  zajednici; 
3. sredstva  u dr`avnoj svojini na kojima mesna zajednica ima pravo kori{}ewa; 
4. sredstva koja  gra|ani  obezbe|uju  samodoprinosom; 
5. sredstva od naknade  za usluge i drugi prihodi koje  svojim aktivnostima ostvaruje mesna  zajednica; 
6. sredstva koja  za aktivnost mesne  zajednice  izdvajaju  preduze}a  i drugi subjekti; 
7. pokloni  i   druga  sredstva. 

^lan  29. 
Mesne  zajednice mogu koristi  sredstva u skladu sa  svojim programima i planovima. 
Mesna  zajednica  raspola`e sredstvima na kojima ima pravo sovjine u poslovima pravnog  prometa, uz  saglasnost  

predsenika Op{tine, 
Poslove  pravne  za{tite  imovinskih prava  i interesa mesne zajednice,  obavqa  Op{tinsko javno 

pravobranila{tvo, odnosno lice koje u  skladu sa  zakonom ovlaste organi jedinice  mesne  samouprave. 
 

^lan  30. 
Op{tina  u  buxetu  obezbe|uje  sredstva  za  teku}e  tro{kove  i  invsticiono odr`avawe  poslovnog prostora u 

kojoj se obavqaqu poslovi  mesne  zajednice.  
^lan  31. 

Na  zahtev  nadle`nog  organa  uprave  mesna  zajednice  su  du`ne  da  dostave  zahteve  za  finansirawe  sredstva  za   
narednu godinu  u rokovima  koje  organ uprave  odredi  za  teku}u  godinu. 

 
^lan  32. 

Sredstva jedinice  mesne  zajednice  raspore|uju se  finansijskim planom, a kona~an obra~un ovih sredstava  vr{i  
se  zavr{nim  ra~unom u  skladu  sa  zakonom. 
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^lan  33. 
Mesne  zajednice    su du`ne  da na  zahtev  nadle`nih organa  Op{tine, a  najmawe jednom godi{we, do  15.marta  za 

prethodnu godinu, podnesu izve{taj   o svom   radu, ostvarivawu programa  mesne  zajednice  i kori{}ewu  sredstava koje im  
je Op{tina prenela. 

Kontrolu materijalno-finansijskog poslovawa  mesne  zajednice   vr{e  zakonom  odre|eni  organi i buxetska 
inspekcija Op{tinske uprave. 

^lan  34. 
Stru~ne, ra~unovodstveno-kwigovodstvene  i administrativne  poslove  za  potrebe  mesne  zajednice  obavqaju  

organi op{tinske  uprave. 
 

MESNE  KANCELARIJE 
 

^lan  35. 
Na  podru~jima  gradskih i  seoskih mesnih  zajednica   obrazuju  se  mesne  kancelarije. 
 
Seoske  mesne kancelarije  obavqaju  slede}e  poslove:  
1. prijem  zahteva  gra|ana  koji  se  dostavqaju  odgovaraju}oj  slu`bi  Op{tinske  uprave, 
2. vode  mati~ne  kwige  i  kwige  dr`avqana  za  odgovaraju}e mati~no  podru~je  i  izdaju izvode  i  uverewa iz  ovih 

kwiga, 
3. dostavqawe  promena   bira~kog   spiska 
4. overa  potpisa i izjava, 
5. izdavawe   izjava  o  ~lanovima  zajedni~kog  doma}instva 
6. izdavawe  uverewa, 
7. objavqivawe  slu`benih oglasa  na oglasnoj  tabli, 
8. saradwa  sa  Centrom  za  socijalni  rad, prikupqawe  podataka  za  potrebe  Centra, 
9. prikupqawe  podataka o   {teti  nastaloj  od  elementarnih nepogoda 
10. obavqaju  i  druge  poslove   u  skladu sa  odlukama  skup{tine Op{tine i  drugih  organa Op{tine. 
 
Gradske  mesne  kancelarije  obavqaju poslove   iz  stava  2. ta~ka  3,5,7,8 i  10. 
 

^lan  36. 
Mesne  kancelarije  u  svom  radu  koriste  pe~at  Op{tinske  uprave. 
 

PRELAZNE I  ZAVR[NE  ODREDBE 
 

^lan  37. 
Sve  mesne  zajednice  su du`ne da u roku od  tri  meseca od  dana  stupawa na  snagu ove Odluke  doneti  statut  mesne  

zajednice  koji je u  skladu  sa  Statutom Op{tine   i  ovom Odlukom. 
 
Postoje}i  statuti  mesnih  zajednica  moraju  se uskladiti  sa  statutom   Op{tine i ovom Odlukom u  roku iz  stava  

1. ovog  ~lana.  
^lan  38. 

Danom  stupawa  na  snagu ove odluke prestaje  da  va`i  Odluka o  mesnim  zajednicama ("Sl.list  op{tine  U`ice" 
br. 9/92, 12/92, 7/97 i 6/99). 

^lan  39. 
Prvi  izbori  za  savete  mesnih  zajednica  sprove{}e  se  po~ev  od  stupawa na  snagu ove  odluke, a  najkasnije  3o  

dana  po  wenom   stupawu na  snagu,  neposrednom  primenom  ove   odluke. 
 

^lan  40. 
Ova  odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  po  objavqivawu u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice" 
 

SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  015-4/04, 29.12.2004.godine 
 

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

 
 

 140. Na  osnovu  ~lana   42. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj   5/02 i  12/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice, na  sednici odr`anoj  29.12.2004.godine,  donosi 
 

O D  L U  K U 
O  RADNO PRAVNOM  STATUSU 

PREDSEDNIKA  I  ZAMENIKA  PREDSEDNIKA 
SKUP[TINE  OP[TINE 

 
^lan 1. 

 Ovom  Odlukom   utvr|uje  se  radno  pravni  status  i  naknada za rad predsednika  i  zamenika  predsednika 
Skup{tine  op{tine. 
 

^lan 2. 
 Predsednik  i zamenik  predsednika Skup{tine  op{tine  nisu  na  stalnom  radu u  Op{tini. 

 
^lan 3. 
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 Predsednik Skup{tine  op{tine  prima  naknadu za  rad   u iznosu od   50%  od  prose~ne  mese~ne  zarade po  
zaposlenom (bez  poreza i doprinosa) u  privredi  Republike Srbije, prema  posledwem  podatku  objavqenom  u  "Sl.glasniku 
Republike Srbije". 

^lan  4. 
 Zamenik  predsednika Skup{tine  op{tine  prima  naknadu  za  rad  u iznosu od  25% od  prose~ne  mese~ne  zarade  
po  zaposlenom (bez  poreza i doprinosa)  u privredi Republike Srbije, prema posledwem podatku objavqenom u"Sl.glasniku 
Republike Srbije". 

^lan  5. 
 Naknade  po  ovoj  Odluci  ispla}uju  se  mese~no  iz  sredstava  buxeta  Op{tine  predvi|enih  za ovu  namenu. 

 
^lan  6. 

 Ova  Odluka   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  112-54/04, 29.12.2004.godine 
 

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

 
 

141. Na  osnovu  ~lana  23. stav 1. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg 
interesa("Sl.glasnik RS"  broj  25/00),  i  ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list op{tine  U`ice"  broj  5/02 i  12/04), 
Skup{tina op{tine U`ice, na  sednici odr`anoj  29.12.2004.godine, donosi 
 

R E [ E W E 
 

 I DAJE SE  saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduze}a "Stan" U`ice broj 583/5a od 27.09.2004. godine, 
kojom se pro{iruje delatnost ovog Javnog preduze}a na "obavqawe  poslova ostalog finansijskog posredovawa" odnosno 
grane 652-{ifra delatnosti 65232 Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavawa ("Sl. list SRJ" 
broj 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99). 
 
 II  Ovo  Re{ewe  stupa  na  snagu  osam  dana  od  dana  dono{ewa  i objavi}e  se u  "Slu`benom listu op{tine  
U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01  broj  023-46/04, 29.12.2004.godine 
 
         
 

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