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35. На основу члана 52. став 1. Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл. гласник РС'', бр. 76/91, 41/92, 18/93, 
22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/01), члана 18.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број  9/01) и члана 26. 
Статута општине Ужице (''Сл. лист Општине Ужице'', број 5/02) Скупштина општине Ужице, на седници одржаној  14.04.2003. године, 
доноси 

 
 

      О  Д  Л  У  К  У  

        О ЗАВРШНОМ  РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ  
   ЗА 2002. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО   

Члан 1. 

Усваја се завршни рачун буџета Општине Ужице за 2002. годину, са следећим показатељима: 

1. Укупни приходи буџета Општине Ужице за 2002. 
годину, износи 

 
481.072.501,55 

2. Укупни расходи буџета Општине Ужице за 2002. 
годину, износи 

 
433.540.446,93 

3. Разлика између укупно остварених прихода и 
укупно извршених расхода (вишак прихода за пренос у буџет 
за наредну годину) износи 

 
 

47.532.054,62 

    
Члан 2. 

Укупни приходи буџета у износу од 481.072.501,55 динара, садрже: 

� Пренесен вишак прихода по завршном рачуну 
за 2001. годину 

 
2.330.300,48 

� Остварене приходе буџета од пореза, такси, 
накнада...  

 
460.460.592,13 

� Потраживања за телеметријски систем веза за 
водовод – донација 

 
1.357.034,50 

� Приходе од приватизације 16.924.574,44 

 
Члан 3. 

Укупни расходи буџета у износу од  433.540.446,93 динара, садрже:  

� Средства буџета стављена на располагање 
корисницима до 31.12.2002. године 

 
423.139.214,01 

� Обавезе буџета према Дирекцији за изградњу 
града за приходе остварене 31.12.2002. године 

 
 

826.373,46 

� Обавезе буџета према Фонду солидарне 
стамбене изградње за приходе остварене 31.12.2002. године 

 
 

188.347,81 

� Обавезе према Фонду противпожарне заштите 
за приходе остварене 31.12.2002. године  

 
1.264,90 
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� Обавеза буџета према Еколошком фонду за 
приходе од 31.12.2002. године, извршена у јануару 2003. 
године 

 

41.424,79 

� Обавезе према основном образовању 9.356,90 

� Обавеза за набавку стана по решењу суда 1.600.000,00 

� Обавеза према Општинској управи за набавку 
опреме 

 
2.516,00 

� Обавеза према Медицинској школи за израду 
пројектне документације за школу на Царини 

 
748.560,00 

� Обавезе за инвестиционо и текуће одржавање 
школа 

 
2.298.092,20 

� Обавезе за комуналну инфраструктуру 276.784,29 

� Обавезе према посебном рачуну за културу за 
Архив (зарада за пола децембра 2002. године) 

 
154.500,00 

� Обавезе за решавање проблема простора 
Историјског архива 

 
500.000,00 

� Обавезе за одржавање објеката Општинске 
управе 

 
800.125,07 

� Обавезе за инвестиције и реконструкцију 
котларнице у основним и средњим школама 

 
1.036.895,40 

� Обавеза за телеметријски систем веза за 
водовод – донације  

 
1.357.034,50 

� Обавеза за телеметријски систем веза Пора 1, 2, 
3 и Кучанско брдо 

 
559.957,60 

Члан 4. 

У укупним расходима буџета у износу од 433.540.446,93 садржан је и износ средстава издвојен у сталну буџетску резерву 
током 2002. године у износу од 2.295.036,00 динара. 

Рачун сталне буџетске резерве са стањем од 31.12.2002. године, износи 5.201.302,00 динара и обухвата средства издвојена по 
Закону  2002,2001. и 2000. године. 

Члан 5. 

Вишак прихода буџета за 2002. годину у износу од 47.532.054,62 динара садржи: 

� Приходи од приватизације дозначене на рачун 
буџета Општине Ужице 31.12.2002. године, у износу од 

 
 

16.924.574,44 

� Средства пренета као разлика по билансу 
прихода и расхода за 2002. годину, у износу од    

 

30.607.480,18 

Приходи од приватизације и разлика прихода и расхода по билансу прихода и расхода за 2002. годину, преносе се у наредну 
годину и биће распоређени Допунским буџетом за 2003. годину. Средства од приватизације биће распороеђена у складу са Законом о 
приватизацији. 

II  ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 6. 

Планирани и остварени приходи Општинског буџета у 2002. години, су: 

1.    Укупно планирани приходи   542.389.639,48 

2.    Укупно остварени приходи   481.072.501,55 

Члан 7. 

1.     Укупно планирани расходи   542.389.639,48 
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2.     Укупно извршени расходи   433.540.446,93 

 

Члан 8. 

Планирани и остварени приходи и планирани и извршени расходи по билансу прихода и билансу расхода Општине Ужице за 
2002. годину: 

 
 

ПРИХОДИ У БИЛАНСУ ПРИХОДА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2002. ГОДИНУ 

КОНТО ВРСТЕ ПРИХОДА 
Планирано за 

2002. год. 
Измене и 
допуне I 

Измене и 
допуне  II 

Остварено  

900-00 Пренети приходи из претходне године  2.330.300,48 2.330.300,48 2.330.300.48 
901-013 Порез на друге приходе  19.400.000,00 34.200.000,00 

 
35.008.786.00 

901-010 Порез на доходак грађана – на приходе од 
самосталне делатности 

6.584.900,00  11.700.000,00 12.162.017.97 

901-01 
 
 
901-
951,052,0
53,054, 
059 

Порез на догодак грађана и то: 
� Порез на приход од пољопривреде 
и шумарства; 
� Део пореза на зараде. 

 
Део прихода од пореза на промет производа 
и услуга по чл. 48. Закона  

 
158.000,00 

 
26.370.000,00 

 
 

  29.050.000,00 

  
     500.000,00    

 
25.800.000,00 

 
 

31.050.300,00 

 
499.094.40 

 
      29.724.886.66 

 
 

37.948.630,93 
901-051, 
052, 053, 
054, 059 

 
Део прихода од пореза на промет производа 
и услуга по чл. 50. Закона  

 
 

42.430.000,00 

  
 

    57.400.000,00 

 
 

61.829.089.89 

901-02 Порез на имовину 24.550.000,00     27.400.000,00 29.605.840.72 

901-03 Порез на наслеђе и поклоне 700.000,00        600.000,00 686.431.50 
901-040 Порез на пренос апсолутних права 19.200.000,00    25.700.000,00 27.533.328.65 

901-04 Порез на фонд зарада 162.940.000,00  162.940.000,00 154.981.186.84 

901-01 Порез на приходе непокретности 1.923.700,00      2.600.000,00 3.048.638.23 
901-01 Порез на приходе од добитака од игри на 

срећу  
 

369.300,00 
     

   120.000,00 
 

89.338.70 

901-01 Приходи од давања у закуп покретних 
ствари 

39.300,00          38.000,00 37.252.84 

901-01 Порез на приходе од осигурања лица 3.434.800,00   --------------- 

901-091 Локалне комуналне таксе 3.500.000,00  2.300.000,00 1.762.655,66 

901-062 Боравишна такса 1.400.000,00  2.000.000,00 2.161.208.00 

 
901-093 Локална комунална такса за држање 

моторних, друмских и прикључних возила 

 
 
 

5.700.000,00 

  
 
 

5.700.000,00 

 
 
 

7.208.006.23 

901-040 
Накнада за коришћење и уређење градског 
грађевинског земљишта 

 
 

127.950.000,00 

  
 

127.950.000,00 

 
 

37.337.049.52 
909-042 

Накнада за изградњу, одржавање и 
коришћење локалних путева  

 
 

12.600.000,00 

  
 

12.600.000,00 

 
 

10.302.607.98 
901-902 

Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине  

 
 

20.000,00 

         
 

   320,00 

 
 

271.33 
901-049 

Приходи које својом делатношћу остварују 
општински органи управе 

 
 

900.000,00 

  
 

3.900.000,00 

 
 

4.191.994.65 
901-033 Приходи од давања у закуп непокретности у 

државној својини 
 

1.000.000,00 
  

1.000.000,00 
 

872.688,80 

901-960 Приходи од донација 500.000,00  2.810.308.00 2.810.308,00 
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909-060 Средства за противпожарну заштиту 250.000,00      360.000,00 470.639.65 

901-099 Приходи од камате        720.000,00 869.061.01 

901-090 Самодопринос               411,00 411.00 

909-041 Накнада за коришћење комуналних добара 
од општег интереса 

   

  550.000,00 

 

557.929.84 

909-050 Средства за станове солидарности         120.000,00 118.271.63 

 Приходи од приватизације    16.924.574.44 

 УКУПНО:  471.570.000,00 493.300.300,48 542.389.639,48 481.072.501,55 

РАСПОРЕД ПРИХОДА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2002. ГОДИНУ 
 
РАСХОДИ: 

 

 

Аналитич

ки конто 
 

ВРСТЕ РАСХОДА 

План за 

 2002. годину 

ПРВЕ Измене и 
допуне плана за 

2002. 

 ДРУГЕ  Измене 
и допуне плана  
за 2002. годину 

 
 

Извршено  

1 2 3 4  5 6 
1. 911-00 Средства за зараде, накнаде и 

друга примања запослених  
 

36.740.000,00 
  

36.740.000,00 
  

34.791.196,14 
2. 911-010 Средства за материјалне 

трошкове 
 

12.875.900,00 
  

12.875.900,00 
 

12.720.957.09 

2-1  Средства за материјалне и птт 
трошкове по основу поверених 
послова 

   
 

150.000,00 

 
 

148.748,14 
3. 911-630 Средства за трошкове 

банкарске провизије 
 

1.560.000,00 
  

1.060.000,00 551.595,45 

4 
 

911-011 Средства за трошкове по 
судским одлукама 

 
220.000,00 

  
600.000.00 

 
300.525,41 

4-1  Средства за набавку стана по 
решењу суда 

   
1.600.000,00 

 
1.600.000,00 

5. 911-024 Средства за набавку опреме 1.500.000,00  1.500.000.00 1.531.732,97 
5-1  Средства за набавку 

телефонске централе и мрежне 
опреме за централу и 
компјутере 

   
 
 

948.500,00 

 

 

936.713.89 

6. 911-017 Набавка путничког аутомобила   
750.000,00 

  
1.049.400.00 

 
1.049.305,84 

7. 911-013 Средства за материјалне 
трошкове месних заједница 

 
550.000,00 

  
700.000,00 701.808,02 

8. 911-014 Средства за информативно-
пропагандну делатност и 
унапређење туристичке понуде 

 
 
 

50.000,00 

  
 
 

100.000,00 

 
 
 

97.536,60 
9. 911-016 Средства за ЈП ''Вести'' 1.500.000,00  1.500.000.00 1.500.000.00 
10 911-015 Средства за информативну и 

издавачку делатност 
 

500.000,00 
  

       820.000,00 
 

761.199,60 
11. 911-380 Посебна заштита учесника рата  

200.000,00 
                                          

250.000,00 
 

247.196,50 
12. 911-360 Уговорени послови у области 

здравства и образовања 
 
 

300.000,00 

  
 

350.000.00 

 
 

321.863,57 
13. 911-022 Средства за набавку 

стоматолошког апарата 
 

60.000.00 
  

60.000,00 
 

30.488,00 
14. 911-340 Социјална заштита – повремена 

помоћ 
 

2.000.000,00 
  

1.500.000,00 
 

1.500.000,00 
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14-1 911-340 Социјална заштита-
материјални трошкови 

   
500.000,00                                                                                                                                                                                            

 
500.000,00 

14-2 911-340 Центар за социјални рад-
набавка рачунара 

   
30.000,00 

 
30.000,00 

15. 911-110 Средства за комасацију 100.000,00  200.000,00 193.105,53 
16.  911-500 

  
Средства за делатност хумани-
тарних организација 

 
1.290.600,00 

  
1.290.600,00 

 
1.232.364,00 

16-1 911-500 Средства за Удружење 
параплегичара и квадри-
плегичара Златиборског округа 

   
 
 

24.540,00 

 
 
 

24.540,00 
17. 911-300 Посебан рачун за основно 

образовање 
 

7.760.000,00 
  

11.700.000,00 
 

11.654.901,50 
18. 911-301 Посебан рачун за средње 

образовање 
 

3.630.000,00 
  

6.000.000,00 
 

6.033.022,30 
18-1  Средства за финансирање 

пројекта Медицинске школе у 
МЗ Царина 

   
     

  750.000,00 

 
 

750.000,00 
19. 911-900 Средства од пореза на фонд 

зарада за класичне буџетске 
функције  

 
 

46.319.200,00 

  
 

46.319.200,00 

 
 

43.797.496,19 

20. 911-320 Посебан рачун за културу 29.700.000,00  33.000.000,00 30.865.226,42 
20-1  Средства за решавање 

проблема простора за 
Историјски архив  

   
 

500.000,00 

 
 

500.000,00 
21. 911-330 Посебан рачун за физичку 

културу 
 

7.570.000,00 
  

8.400.000,00 
 

8.064.822,36 
21-1  Сревства за решавање 

стамбеног питања заслужног 
спортисте 

   
 

1.440.000,00 

 
 

1.440.000,00 
22. 911-350 Посебан рачун за друштвену 

бригу о деци 
 

40.220.000,00 
  

40.220.000,00 
 

38.022.803,91 
23. 911-302 Средства за стипендирање 

талентованих ученика и 
студената 

 
 

1.000.000,00 

  
 

1.300.000,00 

 
 

1.136.201,20 
24. 911-321 Средства за програме у култури  

3.000.000,00 
  

3.500.000,00 
 

3.184.610.69 
25. 911-331 Средства за финансирање 

спорта 
 

2.000.000,00 
  

2.500.000,00 
 

2.508.151,41 
26. 911-400 Средства за дневнице за 

чланове Извршног одбора 
 

274.000,00 
  

274.000,00 
 

271.792,51 
27. 911-410 Средства за рад одборничких 

клубова 
 

561.000,00 
  

561.000,00 
 

514.000,00 
28. 911-361 Средства за рад Агенције за 

мала и средња предузећа 
 

150.000,00 
  

150.000,00 
 

150.000,00 
29. 911-025 Одржавање објеката 

Општинске управе 
 

2.200.000,00 
  

2.800.000,00 
 

2.800.000,00 
30. 911-341 Средства за помоћ и 

спонзорство 
 

250.000,00 
  

250.000,00 
 

168.948,66 
31. 911-361 Средства за рад Комисије за 

борбу против наркоманије 
` 

100.000,00 
  

100.000,00 
 

100.000,00 
32. 911-503 Средства за добровољне 

даваоце крви 
 

100.000,00 
  

100.000,00 
 

100.000,00 
33. 911-114 Средства за интервенције у 

пољопривреди 

 

600.000,00 

  

      700.000,00 

 

705.431,84 

34. 911-113 Средства за рад 
Пољопривредног завода 
''Моравица'' 

 
 

40.000,00 

  
 

80.000,00 

 
 

80.000,00 
34-1  Средства за систематску 

дератизацију и уништавање 
паса луталица 

   
 

820.000,00 

 
 

762.042,14 
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35. 911-900 Текућа буџетска резерва 200.000,00 6.341.300,48 2.177.828,49  1.447.423,60 
35-1 911-901 Средства за ОО Црвеног крста 

за рад народне кухиње 
 
 

 
320.000,00 

 
320.000,00 

 
320.000,00 

35-2 911-902 Средства за заштиту од 
елементарних непогода за рад 
стрелаца на противградним 
станицама 

 
 
 
 

 
 
 

172.000,00 

 
 
 

185.714,27 

 
 
 

185.714,27 
35-3 911-903 Учешће Општине у набавци 

клавира за ШОМО ''Петар 
Коњевић'' 

 
 
 

 
 

50.000,00 

 
 

50.000,00 

 
 

50.000,00 
35-4 911-904 Средства за развој туризма на 

подручју општине Ужице 
 
 

 
1.350.000,00 

 
- 

 

35-5 911-905 Средства за инвестиције и 
реконструкцију котларница у 
основним и средњим школама  

  
 
 

8.000.000,00 

 
 
 

9.000.000,00 

 
 
 

8477.973,61 
 

35-17 
 

911-901 
 
Средства за конверзију 
котларнице Липа 

 
 
 

 

 

 
 

3.752.800.00 

 
 

3.752.800,00 

35-15 911-901 Средства за изградњу 
Бановског пута,Шенгол-
Владаје у МЗ Дрежник 

   
 

1.252.024,40 

 
 

1.252.024,40 

35-22 911-902 Средства за унапређење 
здравствене заштите 

   
600.000,00 

 
600.000,00 

35-24 911-902 Средства за препокривања 
објекта Архива на Белој Земљи 

   
 

161.770,00 

 
 

155.589,00 

35-27 911-902 Средства за ЈП «Вести»   1.250.000,00 1.250.000,00 

35-10 911-901 Средства за куповину поклона 
за ђаке прваке 

   
125.483,20 

 
125.483,20 

  Свега Општинска управа 205.870.700,00 221.904.000,48 244.188.760,36 231.997.335,96 
 
 
РАЗДЕО II – БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 

36. 919-000 Дирекција за изградњу града 139.400.000,00  139.950.000,00 48.491.560,96 

37. 919-009 Дирекција за изградњу града од 
пореза на Фонд зарада 

 
83.800.000,00 

 
 

  
78.849.253,31 

38. 919-001 Дирекција за изградњу града од 
таксе на моторна возила 

 
5.700.000,00 

 
 

  
7.096.041,60 

39. 919-006 Средства Фонда екологије од 
пореза на Фонд зарада 

 
9.277.500,00 

 
 

  
8.805.449,97 

40. 919-012 Средства Фонда за солидарну 
стамбену изградњу од пореза на 
Фонд зарада 

 
 

23.167.600,00 

 
 
 

  
 

22.153.757,81 
41. 919-013 Средства за противпожарну 

заштиту 
 

248.700,00 
 
 

 
360.000,00 

 
468.286,45 

41-1 919-014 Средства за пут Бела Земља – 
Равни 

  
2.000.000,00 

  
2.000.000,00 

41-2 919-015 Средства за План парцелације и 
рад Комисије за легализацију 

 
 

 
3.000.000,00 

 
2.500.000,00 

 
2.374.309,47 

 
 

919-016 Средства за поправку амбуланте у 
Стапарима 

 
 
 

 
600.000,00 

  
586.350,28 

41-4 919-094 Средства за радове на текућем 
одржавању јавне расвете 

  
 

 
10.800.000,00 

 
10.800.000,00 

41-5 919-095 Средства за радове на изградњи 
паркинг простора за теретна 
возила у Крчагову 

  
 
 

 
 

4.477.388,49 

 
 

4.477.388,49 
41-6 919-090 Средства за радове на     
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реконструкцији дела Омладинске 
улице 

 
 

 
600.000,00 

 
600.000,00 

41-7  
 

919-097 

Средства за радове на изградњи 
паркинг простора за путничка 
возила испред аутобуске станице 

  
 
 

 
 

1.011.011,63 

 
 

1.011.011,63 
41-8  

 
919-098 

Средства за радове на изградњи 
магистралног гасовода Чачак-
Ужице 

  
 

 
 

4.601.571,00 

 
 

4.601.571,00 
41-9  

919-099 
Средства за јавну расвету у три  
Месне заједнице Лужничке 
долине 

  
 

 
500.000,00 

 
500.000,00 

41-10 919-010 Средства за телеметријски систем 
веза за водовод Пора I ,Пора 
II,Пора III,K учанско брдо 

  
 
 

 
 

2.100.000,00 

 
 

2.100.000,00 
41-11 919-096 Средства од донације – за 

телеметријски систем веза за 
водовод Пора I, Пора II, Пора III, 
Кучанско брдо 

  
 
 
 

 
 
 

2.810.308,00 

 
 
 

2.810.308,00 
  СВЕГА РАЗДЕО II 261.593.800,00 267.193.800,00 293.755.379,12 197.725.288,97 

 
РАЗДЕО III: ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

42. 911-000 Средства за зараде, накнаде и 
друга примања запослених 

 
1.310.000,00 

   
1.090.400,00 

43. 911-010 Средства за материјалне трошкове  
100.000,00 

   
100.000,00 

  СВЕГА РАЗДЕО III  1.410.000,00   1.190.400,00 
 
РАЗДЕО IV: ЗАВОД ЗА ЦЕНЕ 

44. 911-000 Средства за зараду и др. примања 
запослених 

 
290.300,00 

 
290.300,00 

                                
282.386,00 

145. 911-010 Средства за материјалне трошкове  
50.000,00 

 
50.000,00 

                                   
50.000,00 

  СВЕГА РАЗДЕО IV  340.300,00 340.300,00   332.386,00 
 
РАЗДЕО V: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

46. 911-400 Средства за формирање сталне 
буџетске резерве 

 
2.355.200,00 

 
2.452.200,00 

                          
2.695.200,00 

                           
      2.295.036,00 

  СВЕГА РАЗДЕО V 2.355.200,00 2.452.200,00 2.695.200,00 2.295.036,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ 471.570.000,00 493.300.300,48 542.389.639,48    433.540.446,93 
 
     

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице «. 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 400-7/2003, 14. april 2003. godine 

 PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 

 
36. На основу члана 27, 28, 29, 30 и 33. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Сл. гласник РС", број 76/91, 41/92, 

18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/2001), члана 1. и 13. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 9/2002) 
члана 18. Закона о локалној самоурпави ("Сл. гласник РС", број 9/2002) и члана 10. Статута Општине Ужице ("Сл. лист Општине 
Ужице", број 5/02) Скупштина општине Ужице на седници одржаној  14.04.2003. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ за 2003. годину 
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Члан 1. 

У Одлуци о буџету Општине Ужице за 2003. годину ("Сл. лист Општине Ужице", број 1/2003.) у члану 1. укупан приход 
буџета Општине Ужице, износ:  "582.142.000,00" замењује се износом:  "612.749.480,18". 

Члан 2. 

У члану 3. после речи "и физичку културу" додају се речи:  "и преноси се са рачуна буџета Општине директно на текуће 
рачуне посебних рачуна".  

Члан 3. 

У члану 4. износ: "155.810.150,00"  замењује се износом: "101.633.600,00". После речи "буџетске функције" додају се речи:  "и 
преноси се преко рачуна Општинске управе. Износ од 6.687.528,69 преноси се са Буџета на рачуне корисника" (Општинско јавно 
правобранилаштво, Завод за цене и Центар за социјални рад).     

После члана 4 додају се  4 а и  4 б који гласе:  

"Члан 4а. 

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 51.430.000,00 динара од пореза на фонд зарада, преноси се преко рачуна 
Општинске управе у износу од 6.700.000,00 динара за трошкове превоза ученика основних и средњих школа, инос од 12.800.000,00 
динара преноси се Дирекцији за изградњу града за комуналну инфраструктуру, износ од 31.930.000,00 динара преноси се директно са 
рачуна буџета на посебне рачуне за области основног и средњег образовања, културе, физичке културе и друштвене бриге о деци. 

Члан 4 б. 

Део прихода из члана 1. ове Одлуке у износу од 26.666.501,49 динара, утврђује се за финансирање комуналне инфраструктуре 
и помоћ Дому здравља." 

Члан 4. 

У члану 7. врше се следеће измене и допуне: 

Уводи се нови конто: 745 151 Остали приходи у корист нивоа Општине – вишак прихода, износ:  "30.607.480,18". 

Укупни приходи износ: "582.142.000,00" замењује се износом: "612.749.480,18". 

Члан 5. 

У члану 8. врше се следеће измене и допуне: 

- Конто 421 износ:   "44.426.570,00" замењује се износом:   "44.766.570,00" 

- Конто 423 износ:     "5.900.000,00" замењује се износом:     "6.990.000,00" 

- Конто 426 износ:     "8.426.000,00" замењује се износом:     "8.576.000,00" 

- Конто 451 износ: "233.428.140,00" замењује се износом: "257.894.641,49" 

- Конто 481 износ:   "10.911.400,00" замењује се износом:   "14.261.400,00" 

- Конто 499 износ:   "19.792.710,00" замењује се износом:   "20.792.710,00 

- Конто 512 износ:   "13.329.260,00" замењује се износом:   "13.540.238,69" 

-Укупни расходи,  износ:  "582.142.000,00" замењује се износом: "612.749.480,18" 

 

Члан 6. 

У члану 9. износ: "582.142.000,00" замењује се износом: "612.749.480,18". 

Раздео I Општинска управа 

После алинеје пословни простор за радио клуб, позиције број 13 уводи се нова алинеја: Пословни простор за програм: 
Реформа социјалне политике (социјална карта), износ: "340.000,00". 

Позиција број 18 -"Услуге образовања и усавршавања запослених" износ: "100.000,00" замењује се износом: "250.000,00". 

Позиција број 19 - "Услуге информисања, штампање Сл. листа, објављивање тендера" износ: "360.000,00" замењује се 
износом: "700.000,00". 

Позиција број 22 - "Услуге вештачења (комасацији)" износ: "300.000,00" замењује се износом: "750.000,00". 

Позиција број 26 - "Остале опште услуге" износ: "200.000,00" замењује се износом: "350.000,00". 

Позиција број 35 - "Производи за чишћење" износ: "50.000,00" замењује се износом: "200.000,00". 

Позиција број 46 - "Донације Црвеном крсту за рад народне кухиње" износ: "624.000,00" замењује се износом: "2.624.000,00". 
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Позиција број 56 - "Административна опрема (канцеларијска, рачунарска, комуникациона)" износ: "400.000,00" замењује се 
износом: "610.978,69". 

Свега Раздео I Општинска управа, износ: "96.303.600,00" замењује се износом: "100.094.578,69". 

У Разделу I Социјална заштита врше се следеће измене: 

Позиција број 69 - "Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима – тренутне помоћи" износ: 
"2.250.000,00" замењује се износом: "2.400.000,00". 

Укупно социјална заштита: износ: "3.670.000,00" замењује се износом: "3.820.000,00". 

После Раздела VII додаје се Раздео VIII Комунална инфраструктура и дотација здравственој организазији и уводе се 
нове позиције: 

137 451 200 Капиталне субвенције - ЈКП "Биоктош" - набавка 
трактора 785.000,00 

138 451 200 Капиталне субвенције - ЈКП "Биоктош" - набавка 
контејнера 813.344,00 

139 481 111 Дотације непрофитним здравственим организацијама - 
набавка санитета за Дом здравља 1.200.000,00 

140 451 290 Капиталне субвенције - реконструкција пута Теразије-
Буар 5.000.000,00 

141 451 290 Капиталне субвенције - реконструкција улица и тротоара 5.000.000,00 

142 451 290 Капиталне субвенције - уређење зелених површина и 
скверова 2.000.000,00 

143 451 290 Капиталне субвенције - реновирање месних канцеларија 1.000.000,00 

144 451 290 Капиталне субвенције - комунална инфраструктура у 
сеоским месним заједницама 2.500.000,00 

145 451 290 Капиталне субвенције - иѕградња капеле на гробљу 
Влаовац-Севојно, уређење стаза и јавна расвета на 
гробљу 1.500.000,00 

146 451 290 Капиталне субвенције - водовод "Бела Земља" 3.000.000,00 

147 451 290 Капиталне субвенције - радови на повезивању 
водоводних линија на Резервоару "Сарића Осоје" 1.998.157,49 

148 451 290 Капиталне субвенције - изградња летње позорнице на 
Тргу 1.000.000,00 

149 451 290 Капиталне субвенције - клупе на Тргу 400.000,00 

150 451 290 Капиталне субвенције -јавни WC на Тргу 120.000,00 

151 451 290 Капиталне субвенције - изградња амфитеатра на Плажи 350.000,00 

  Укупно раздео VIII: 26.666.501,49 

Члан 7. 

После члана 9. додају се члан 9а, 9б, 9в и 9г који гласе: 

" Члан 9 а. 

Приходи од приватизације Ваљаонице алуминијума "Севал" - Севојно, дозначени на рачун буџета општине Ужице 
31.12.2002. године, у износу од 16.924.574,44 динара и приходи који ће бити пренети на рачун буџета општине Ужице по усвајању 
ребаланса буџета Републике Србије у износу од 892.550,92 динара, чине примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист Општине (приватизацији) конто 921 951 и биће распоређени на следећи начин: 

Р е д .  б р .  К о н т о  Н а м е н а  И з н о с  

1. 451 200 Водовод "Бела Земља" 4.500.000,00 

2. 451 200 Спортско рекреативна игралишта 2.000.000,00 

3. 451 200 Канализација на Мендином брду 2.000.000,00 

4. 451 200 Водовод "Дубоко - Шехово брдо" 1.500.000,00 

5. 451 200 Водовод за високу зону Севојна са система "Сарића 1.500.000,00 
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Осоје" 

6. 451 200 Пут Диковића кафана - Дрежник Бановски пут 1.000.000,00 

7. 451 200 Наставак изградње Улице Васе Чарапића за насеље 
Сењак 1.500.000,00 

8. 451 200 Пут у Вранама 740.000,00 

9. 451 200 Реконструкција тротоара 600.000,00 

10. 451 200 Трафо станица у Улици Војводе Мишића у Севојну 477.125,36 

11. 451 200 Реконструкција Улице Александра Вучковића у Севојну 2.000.000,00 

  УКУПНО: 17.817.125,36 

Члан 9 б. 

Овлашћује се Извршни одбор Скупштине општине Ужице да за средства у Разделу VIII - комунална инфраструктура, на 
позицијама број 141, 142, 143 и 144 утврди приоритете до висине средстава распоређених по позицијама. 

Члан 9 в. 

Средства у Разделу  - Комунална инфраструктура, позиција број 137, 138 и 139 пренеће се директно са буџета ЈКП 
"Биоктош", односно Дому здравља, према распореду који је утврђен позицијама. 

Средства опредељена позицијама од броја 140 закључно са позицијом број 151 преносиће се Дирекцији за изградњу града 
динамиком која буде утврђена уговором." 

Члан 9 г. 

Овлашћује се Извршни одбор Скупштине општине Ужице да може у току извршења буџета усмерити средства за које се 
утврди да неће бити утрошена, на  намене за које нису обезбеђена средства или су обезбеђена у недовољном износу. 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 400-5/2002, 14. april 2003. godine 

 
 PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
 
37. Skup{tine op{tine U`ice, na sednici odr`anoj14. april 2003. godine, na osnovu ~lana 27. stav 1, ~lana 19. i ~lana 35. stav 2. 

Zakona o ure|ewu prostora i naseqa (“Sl. glasnik RS”, broj  44/95, 16/97 i 46/98) i ~l. 28. Statuta op{tine U`ice (“Sl. list U`ice, br. 8/91, 
9/92, 2/93 i 8/97), donela je  

O  D  L  U  K  U 

O PRISTUPAWU IZRADI  GENERALNOG PLANA MRE@E INFRASTRUKTURE SA 
ELEMENTIMA REGULACIONOG PLANA ZA TRASU MAGISTRALNOG RAZVODNOG 

GASOVODA RG  08 -16  PO@EGA - U@ICE 
 

^lan 1. 
Pristupa se izradi Generalnog plana mre`e infrastrukture sa elementima regulacionog plana za trasu 

magistralnog razvodnog gasovoda RG 08-16 Po`ega - U`ice  (u daqem tekstu: Generalni plan). 

^lan 2.  
  Generalnim planom iz ~l. 1 ove Odluke obuhvati}e se trasa razvodnog gasovoda, koridor od Paqevskog 

poqa do Glavne merno-regulacione stanice (GMRS) U`ice na Sari}a Osoju. Ukupna du`ina trase je 8.943 m i odre|ena je 
koordinatama analiti~ko-geodetskih ta~aka od broja 1 do broja 43.  

               Na delu u`i~ke teritorije du`ina trase iznosi 4.868 m i obuhvata katastarske op{tine: Sevojno, 
Ponikovica, Duboko i U`ice od ta~ke 16. do ta~ke 43. 

[irina obuhvata Generalnog plana iznosi orijentaciono 100 m, a pribli`na povr{ina obuhva}ena Generalnim 
planom na teritoriji Op{tine U`ice i Po`ega iznosi oko 90 ha. 

^lan 3.  
 Ciq izrade Generalnog plana je utvr|ivawe koncepcije ure|ewa, osnovne namene prostora, generalnih 

regulacionih, nivelacionih i tehni~kih re{ewa sa elementima regulacionog plana. 
Generalnim planom }e se predlo`iti za{titni pojas gasovoda, radovi i aktivnosti koje se u istom mogu izvoditi, 

kao i potrebne mere za{tite.  

^lan 4.  
 Generalni plan iz ~l. 1 ove Odluke radi}e se i usvajati sa elementima regulacionog plana. 
 Generalni plan sa elementima regulacionog plana iz prethodnog stava predstavqa}e osnov za utvr|ivawe 

urbanisti~ko — tehni~kih uslova i izdavawe urbanisti~kih dozvola. 
^lan 5.  

 Za nosioca izrade Generalnog plana odre|uje se JP "Direkcija za izgradwu" U`ice. 
^lan 6. 
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  Nosilac izrade Generalnog plana du`an je da Nacrt Generalnog pana izradi u roku od 60 dana od 
dana dono{ewa ove Odluke.  

^lan 7.  
 Nacrt Generalnog plana bi}e izlo`en na javni uvid i o wemu }e biti sprovedena stru~na rasprava. Podaci 

o na~inu izlagawa Nacrta Generalnog plana na javni uvid i o stru~noj raspravi oglasi}e se u dnevnom, odnosno lokalnom 
listu, najkasnije 15 dana pre po~etka javnog uvida.Trajawe javnog uvida i stru~ne rasprave iznosi 30 dana od dana 
objavqivawa oglasa. 

^lan 8.  

 Sredstva za izradu Generalnog plana obezbedi}e NIS "Energogas" - Preduze}e za transport i promet 
prirodnog i te~nog gasa iz Beograda i Op{tina U`ice.  

^lan 9.  
 Elaborat Generalnog plana izradi}e se u 6 ({est) istovetnih primeraka i dostaviti  Skup{tini op{tine 

U`ice na usvajawe i overu. 
^lan 10.  

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavqivawa u “Slu`benom listu op{tine U`ice”. 
 

 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 350-8/03 , 14. april 2003. godine 

 
 PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

38. . . . Na osnovu ~lana 27. stav 1. i ~lana 35. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Sl. glasnik 
RS", broj 44/95. i 16/97) i ~lana 28. Statuta op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice, 8/91, 9/92, 2/93 i 8/97), Skup{tine 
op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 14. aprila 2003. godine,  donosi 

O  D  L  U  K  U 

O izradi Urbanisti~kog projekta za izgradwu stambenih objekata na  
delu lokacije kasarne u Kr~agovu 

 

^lan 1. 
Pristupa se izradi Urbanisti~kog projekta za izgradwu stambenih objekata na delu  lokacije kasarne u Kr~agovu (u 

daqem tekstu: Urbanisti~ki projekat). 

^lan 2.  

Prostor za koji se izra|uje Urbanisti~ki projekat obuhvata kat. parc. br. 1763/1 - deo KO U`ice. 

^lan 3.  

Urbanisti~kim projekatom obuhva}en je prostor koji se nalazi u kompleksu Kasarne “Stefan Nemawa” u Kr~agovu, 
koji se sa severne strane grani~i Ulicom Kara|or|evom, sa zapadne kat. parc. broj 1763/4 na kojoj se nalazi objekat za 
vodosnadbevawe i stambenim naseqem (me{ovito stanovawe), sa isto~ne strane kat. parc. broj 1763/5  i stambenim naseqem 
individualnog stanovawa. 

^lan 4.  

Urbanisti~ki projekat predstavqa}e osnov za utvr|ivawe urbanisti~ko-tehni~kih uslova i izdavawe 
urbanisti~ke dozvole. 

^lan 5.  

Ciq dono{ewa Urbanisti~kog projekta je razrada prostora u ciqu izgradwe stambenih objekata.  

Na navedenom prostoru je planirana izgradwa 8 (osam) stambenih objekata sa po dva ulaza spratnosti Po + Pr + 3Sp 
(podrum + prizemqe + 3 sprata) sa prate}im sadr`ajima. Pristup lokaciji je iz Ulice Kara|or|eve, a planirana je 
izgradwa interne saobra}ajnice i parking prostora unutar kompleksa. 

^lan 6.  

Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine utvr|uje Nacrt urbanisti~kog projekta. 

Nacrt Urbanisti~kog projekta bi}e izlo`en na javni uvid i o wemu }e se sprovesti stru~na rasprava. 

Na~in izlagawa Nacrta na javni uvid i vreme odr`avawa stru~ne rasprave oglasi}e se u nedeqnom lokalnom listu 
najkasnije 15 (petnaest) dana pre po~etka javnog uvida. 

Javni uvid }e trajati 30 (trideset) dana. 

^lan 7.  
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Za nosioca izrade Urbanisti~kog projekta odre|uje se DP za konsalting, urbanizam, projektovawe i in`ewering 
“Urbanprojekt” - ^a~ak. 

^lan 8.  

Nosilac izrade Urbanisti~kog projekta du`an je da isti uradi u roku od 30 (trideset)  dana od dana dostavqawa 
a`urirane geodetske podloge, postoje}eg stawa infrastrukture i tehni~kih uslova za prikqu~ewe na javnu mre`u 
infrastrukture od nadle`nih javnih preduze}a.  

Rok za izradu predloga Urbanisti~kog projekta je 10 (deset)  dana od dana  sastavqawa izve{taja Komisije iz ~lana 
34. stav 4. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa. 

^lan 9.  

Sredstva za izradu Urbanisti~kog projekta obezbedila je Vojno gra|evinska direkcija - Beograd. 
 

^lan 10.  

Ova Odluka }e se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{ewa dostaviti Ministarstvu nadle`nom za poslove 
urbanizma sa osnovnim grafi~kim prikazom podru~ja za koji se Plan izra|uje. 

^lan 11.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj  350-50/01, 14. april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

33339.9.9.9. Na osnovu ~lana 27. stav 1. i ~lana 35. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Sl. glasnik 
RS", broj 44/95. i 16/97) i ~lana 28. Statuta op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice, 8/91, 9/92, 2/93 i 8/97), Skup{tine 
op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 14. aprila 2003. godine,  donosi 

 
O  D  L  U  K  U 

O IZRADI URBANISTI^KOG PROJEKTA  "CENTAR 2" - IZMENE I DOPUNE 
DUP-A  "CENTAR 2" 

        

^lan 1. 
        Pristupa se izradi Urbanisti~kog projekta"Centar 2" - izmene i dopune DUP-a "Centar 2" (u daqem tekstu: 

Urbanisti~ki projekat). 
^lan 2.  

        Urbanisti~ki projekat obuhvata prostor ome|en Ulicama Kraqa Petra I, Dositejevom, Dimitrija 
Tucovi}a i Strahiwi}a Bana. Povr{ina prostora obuhva}enih urbanisti~kim projektom je pribli`no 1,5 ha.  

^lan 3.  
Urbanisti~ki projekat predstavqa}e osnov za utvr|ivawe urbanisti~ko-tehni~kih uslova i izdavawe 

urbanisti~ke dozvole. 
^lan 4.  

Ciq dono{ewa Urbanisti~kog projekta je razrada prostora obuhva|enog DUP-om "Centar 2" radi definisawa 
uslova za izgradwu novih objekata i rekonstrukciju postoje}ih prema novim potrebama, uz {to ve}e po{tovawe postoje}e 
parcelacije. 

^lan 5.  
Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine utvr|uje Nacrt urbanisti~kog projekta. 

Nacrt Urbanisti~kog projekta bi}e izlo`en na javni uvid i o wemu }e se sprovesti stru~na rasprava. 

Na~in izlagawa Nacrta na javni uvid i vreme odr`avawa stru~ne rasprave oglasi}e se u nedeqnom lokalnom listu 
najkasnije 15 (petnaest) dana pre po~etka javnog uvida. 

Javni uvid }e trajati 30 (trideset) dana. 
^lan 6.  

Za nosioca izrade Urbanisti~kog projekta odre|uje se Javno preduze}e "Direkcija za izgradwu" U`ice. 
^lan 7.  

Nosilac izrade Urbanisti~kog projekta du`an je da isti uradi u roku od 70 (sedamdeset)  dana od dana dono{ewa 
ove Odluke i dostavqawa svih potrebnih uslova nadle`nih javnih i komunalnih preduze}a i ustanova.  

Rok za izradu predloga Urbanisti~kog projekta je 10 (deset)  dana od dana  sastavqawa izve{taja Komisije iz ~lana 
34. stav 4. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa. 

^lan 8.  
Sredstva za izradu Urbanisti~kog projekta obezbedi}e Op{tina U`ice, preko JP "Direkcije za izgradwu" U`ice.  

^lan 9.  
Ova Odluka }e se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{ewa dostaviti Ministarstvu nadle`nom za poslove 

urbanizma sa osnovnim grafi~kim prikazom podru~ja za koji se Plan izra|uje. 
^lan 10.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-13/03, 14. april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
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Miroslav Marti}, s.r. 

40. . . . Na osnovu ~lana 27. stav 1. i ~lana 35. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Sl. glasnik 
RS", broj 44/95. i 16/97) i ~lana 28. Statuta op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice, 8/91, 9/92, 2/93 i 8/97), Skup{tine 
op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 14. april 2003. godine,  donosi 

O  D  L  U  K  U 
O IZRADI URBANISTI^KOG PROJEKTA  

"HALA ZA DORADU TEKSTILA NA KAT.PARC.BROJ 45/3 KO POTPE]"                                                   
 

^lan 1. 
Pristupa se izradi Urbanisti~kog projekta "Hala za doradu tekstila na kat.parc.broj 45/3 KO Potpe}"  (u daqem 

tekstu: Urbanisti~ki projekat). 

^lan 2.  

Prostor za koji se izra|uje Urbanisti~ki projekat obuhvata kat. parc. br. 45/3 KO Potpe}. 

^lan 3.  

Urbanisti~kim projektom razra|uje se podru~je koje se nalazi van granica GUP-a U`ica, pored magistralnog puta 
br. 5, na deonici broj 0102, izme|u ~vora broj 0040 U`ice km. 551 + 999 i ~vora 0041 Po`ega km. 573 + 738, na lokaciji sa leve 
strane iz navedenog smera na km. 563 + 088. 

^lan 4.  

Urbanisti~ki projekat predstavqa}e osnov za utvr|ivawe urbanisti~ko-tehni~kih uslova i izdavawe 
urbanisti~ke dozvole. 

^lan 5.  

Ciq dono{ewa Urbanisti~kog projekta je razrada prostora radi definisawa uslova za izgradwu hale za doradu 
tekstila - laka konfekcija sa prate}im sadr`ajima.  

^lan 6.  
Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine utvr|uje Nacrt urba-nisti~kog projekta. 
Nacrt Urbanisti~kog projekta bi}e izlo`en na javni uvid i o wemu }e se sprovesti stru~na rasprava. 
Na~in izlagawa Nacrta na javni uvid i vreme odr`avawa stru~ne rasprave oglasi}e se nedeqnom lokalnom listu 

najkasnije 15 (petnaest) dana pre po~etka javnog uvida. 
Javni uvid }e trajati 30 (trideset) dana. 

^lan 7.  

Za nosioca izrade Urbanisti~kog projekta odre|uje se Javno preduze}e "Direkcija za izgradwu" U`ice. 
^lan 8.  

Nosilac izrade Urbanisti~kog projekta du`an je da isti uradi u roku od 30 (trideset)  dana od dana stupawa na 
snagu ove Odluke. 

Rok za izradu predloga Urbanisti~kog projekta je 10 (deset)  dana od dana  sastavqawa izve{taja Komisije iz ~lana 
34. stav 4. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa. 

^lan 9.  

Sredstva za izradu Urbanisti~kog projekta obezbedi}e JP “Direkcija za izgradwu” U`ice, preko investitora 
Star~evi} Vlada iz U`ica Ulica Romanijska br. 101.   

^lan 10.  

Ova Odluka }e se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{ewa dostaviti Ministarstvu nadle`nom za poslove 
urbanizma sa osnovnim grafi~kim prikazom podru~ja za koji se Plan izra|uje. 

^lan 11.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 Broj 350-15/03, 14. april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
41. Na osnovu ~lana 27. stav 1. i ~lana 35. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Sl. glasnik 

RS", broj 44/95. i 16/97) i ~lana 28. Statuta op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice, 8/91, 9/92, 2/93 i 8/97), Skup{tine 
op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 14. aprila 2003. godine,  donosi 

 
O  D  L  U  K  U 

O IZRADI URBANISTI^KOG PROJEKTA  
"ETNO FILMSKO SELO SA LETWOM [KOLOM FILMSKE RE@IJE" 

NA BRDU ME]AVNIK U MOKROJ GORI                                                     
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^lan 1. 
Pristupa se izradi Urbanisti~kog projekta "Etno filmsko selo sa letwom {kolom filmske re`ije" na brdu 

Me}avnik u Mokroj Gori (u daqem tekstu: Urbanisti~ki projekat). 

^lan 2.  

Prostor za koji se izra|uje Urbanisti~ki projekat obuhvata kat. parc. br. 5583/1 i 5584/2, obe KO Mokra Gora, po 

kulturi pa{wak, ukupne povr{ine 0.89.69 ha. 

^lan 3.  

Urbanisti~kim projektom razra|uje se podru~je koje se nalazi van granica GUP-a U`ica, u nasequ Mokra Gora, 

iznad `elezni~ke stanice Mokra Gora, na koti od 677,00 m nadmorske visine.  

Kompleks je sa zapadne i jugozapadne strane ome|en lokalnim pristupnim putem i kat.parc.broj 5584/1, sa 

jugoisto~ne strane parcelama broj 5593, 5586 i 5588, a sa severoisto~ne i severne strane kat.parc.broj 5582, sve KO Mokra 

Gora. 

^lan 4.  

Urbanisti~ki projekat predstavqa}e osnov za utvr|ivawe urbanisti~ko-tehni~kih uslova i izdavawe 

urbanisti~ke dozvole. 

^lan 5.  

Ciq dono{ewa Urbanisti~kog projekta je razrada prostora radi definisawa uslova za izgradwu etno filmskog 

sela sa letwom {kolom filmske re`ije koje se sastoji od centralnog objekta (glavne ku}e), projekcione sale, crkve, 

sportskih povr{ina, sme{tajnih kapaciteta i drugih prate}ih sadr`aja, prema dostavqenoj situaciji u grafi~kom prilogu 

ove Odluke. 

Urbanisti~kim projektom se odre|uje i utvr|uje namena prostora, uslovi ure|ewa zemqi{ta, urbanisti~ko-

tehni~ki uslovi za lokaciju i objekte koji se postavqaju, komunikacije, ure|uje se osnovna mre`a komunalnih sistema i 

instalacija, tehni~ka i nivelaciona re{ewa, kao i pravila regulacije i parcelacije.  

^lan 6.  

Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine utvr|uje Nacrt urbanisti~kog projekta. 

Nacrt Urbanisti~kog projekta bi}e izlo`en na javni uvid i o wemu }e se sprovesti stru~na rasprava. 

Na~in izlagawa Nacrta na javni uvid i vreme odr`avawa stru~ne rasprave oglasi}e se nedeqnom lokalnom listu 

najkasnije 15 (petnaest) dana pre po~etka javnog uvida. 

Javni uvid }e trajati 30 (trideset) dana. 

^lan 7.  

Za nosioca izrade Urbanisti~kog projekta odre|uje se Javno preduze}e "Direkcija za izgradwu" U`ice. 

^lan 8.  

Nosilac izrade Urbanisti~kog projekta du`an je da isti uradi u roku od 30 (trideset)  dana od dana stupawa na 

snagu ove Odluke. 

Rok za izradu predloga Urbanisti~kog projekta je 10 (deset)  dana od dana  sastavqawa izve{taja Komisije iz ~lana 

34. stav 4. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa. 

^lan 9.  

Sredstva za izradu Urbanisti~kog projekta obezbedi}e JP “Direkcija za izgradwu” U`ice, preko investitora 
Kusturice Emira.    

^lan 10.  

Ova Odluka }e se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dono{ewa dostaviti Ministarstvu nadle`nom za poslove 
urbanizma sa osnovnim grafi~kim prikazom podru~ja za koji se Plan izra|uje. 

^lan 11.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  350-14/03, 14. april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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42. Na osnovu ~lana 4. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu prostora i naseqa ("Slu`beni glasnik RS" broj 44/95, 

16/97 i 46/98), ~lana 2. i 10. Zakona o gra|evinskom zemqi{tu ("Slu`beni glasnik RS" broj 44/95) i ~lana 28. Statuta 
op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 8/91, 9/92, 2/93 i 8/97), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici 
odr`anoj 14. aprila 2003. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O ODRE\IVAWU LOKACIJE ZA IZGRADWU 
MEDICINSKE [KOLE SA STACIONAROM 

 
^lan 1. 

Radi racionalnog kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta na na~in da se time ne remeti osnovna koncepcija 
urbansiti~kih planova, ovom Odlukom se odre|uje namena delova kat. parc. broj 1735/1 i 1735/2, obe KO U`ice, na podru~ju 
MZ "Carina" za izgradwu Medicinske {kole sa stacionarom II  kategorije za sme{taj 200 u~enika, sa prate}im sadr`ajima. 

^lan 2. 
Podru~je obuhva}eno ovom Odlukom locirano je u dolini Carinskog potoka, sa severne strane se pru`a regulisani 

Carinski potok i Nemawina ulica, a sa ju`ne strane padine Vuji}a brda. 
Na navedenoj lokaciji nalazi se nedovr{eni objekat [este osnovne {kole. 
Kolski i pe{a~ki prilaz objektu je iz Nemawine ulice. 

^lan 3. 
Za investitore sanacije, rekonstrukcije i promene namene postoje}eg objekta za potrebe Medicinske {kole i 

izgradwe stacionara iz ~lana 1. ove Odluke odre|uju se op{tina U`ice i Medicinska {kola U`ice. 
^lan 4. 

Sredstva za izradu urbanisti~ko-tehni~ke dokumentacije za namenu iz ~lana 1. ove Odluke (preprojektovawe 
osnovne u Medicinsku {kolu, projektovawe parternog ure|ewa prostora oko {kole, izradu glavnih projekata 
infrastrukture uz objekat, izradu idejnog re{ewa stacionara II  kategorije za sme{taj 200 u~enika, reviziju projekata) i 
izdavawe gra|evinske dozvole obezbe|ena su u buxetu op{gtine U`ice, a sredstva za izvo|ewe radova na sanaciji, 
rekonstrukciji i promeni namene postoje}eg objekta i za izgradwu stacionara obezbe|ena su u buxetu Republike Srbije, 
preko Ministarstva prosvete i sporta. 

^lan 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  350-16/03, 14.april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

43. Na osnovu ~lana 4. Zakona o porezu na fond zarada  ("Sl.glasnik SRS", broj 27/01) i ~lana 28. Statuta op{tine 
U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 8/01-pre~i{}en tekst), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 14. aprila 
2003. godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KORI[]EWU SREDSTAVA ZA 

SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU 
^lan 1. 

U Odluci o izmenama i dopunama Odluke o kori{}ewu sredstava za solidarnu stambenu izgradwu ("Slu`beni list 
op{tine U`ice" br. 6/99, 10/00, 5/02 i 9/02) u ~lanu 2. dodaje se novi stav 5, koji glasi: 

"Organ nadzora u Fondu je Nadzorni odbor Fonda." 
^lan 2. 

^lan 5. stav 2. mewa se i glasi: 
"Upravni odbor Fonda solidarne stambene izgradwe sastoji se od predsednika i {est ~lanova i to: 
predsednika itri ~lana, kao predstavnika Skup{tine op{tine U`ice, koje imenuje Skup{tina op{tina U`ice, 
Tri ~lana, predstavnika Samostalnog sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost" i Asocijacije slobodnih i nezavisnih 

sindikata, koje imenuju ti sindikati." 
Stav 3. ovog ~lana se bri{e. 

^lan 3. 
Posle ~lana 6. dodaje se novi ~lan 6a, koji glasi: 
"Nadzorni odbor Fonda solidarne stambene izgradwe vr{i nadzor nad poslovawem i zakonito{}u rada Fonda. 
Nadzorni odbor je nazavisan u svom radu i za svoj rad odgovara osniva~u. 
Osniva~ Fonda usvaja Program i razmatra Izve{taj o radu Fonda. 
Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i dva ~lana, od kojih predsednika i ~lana imenuje Skup{tina op{tine 

U`ice, a jedan ~lan je predstavnik zaposlenih u JP "Stan". 
^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na vreme od 4 godine." 

^lan 4. 
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  06-10/03, 14. april  2003 godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

 
44. Na osnovu ~lana  26. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02"), Skup{tina op{tine 

U`ice, na sednici odr`anoj 14. aprila 2003. godine, donosi 
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ODLUKU 
^lan 1. 

Skup{tina op{tine U`ice odri~e se osniva~kih prava u ustanovi Muzej "Staro selo" u Sirogojnu u korist 
Skup{tine op{tine ^ajetina. 

^lan 2. 
Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o osnivawu Muzeja "Staro selo" u Sirogojnu 01 broj 63-27/92 

od 03.06.1992. godine. 
^lan 3. 

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   06-10/03, 14. april 2003.  godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
45. Na osnovu ~lana 152. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS", broj 49/99), ~lana 128. ta~ka 1.  Zakona o 

lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS", broj 9/02), i ~lana 28. i 29. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 
8/91), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 14. aprila 2003. godine, donosi 

RE[EWE 
O PRESTANKU MANDATA JEDNOG ODBORNIKA SKUP[TINE OP[TINE 

U@ICE 
 
1. UTVR\UJE SE da je odborniku Milutinovi} Ivanu, prestao mandat odbornika Skup{tine op{tine U`ice. 
2. O prestanku mandata odbornika Milutinovi} Ivana, predsednik Skup{tine op{tine U`ice, obavesti}e 

predsednika Skup{tine Republike Srbije u roku od 30 dana radi raspisivawa dopunskih izbora. 
3. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se  u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-10/03, 14. april 2003.  godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

46. Na osnovu ~lana 12. Zakona o delatnostima od op{teg interesa u oblasti kulture  ("Sl.glasnik RS", broj 49/92) 
i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 
14. aprila 2003. godine, donosi 

RE[EWE 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA STATUT NARODNE BIBLIOTEKE U U@ICE 
1. Daje se saglasnost na Statut Narodne biblioteke u U`icu, u smislu ~lana 12. Zakona o delatnostima od op{teg 

interesa u oblasti kulture, koji je usvojio Upravni odbor Narodne biblioteke U`ice, na sednici od 27.12.2002. godine. 
2. Ovo Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj   022-4/03, 14. april 2003.  godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
47. Na osnovu ~lana 89. Zakona o sredwoj {koli  ("Sl.glasnik RS", broj 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 23/02) i 

~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02"), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 
14. aprila 2003. godine, donosi 

RE[EWE 
O IMENOVAWU [KOLSKOG ODBORA UMETNI^KE [KOLE U@ICU 

I Za ~lanove [kolskog odbora Umetni~ke {kole u U`icu, imenuju se: 
kao predstavnici Nastavni~kog ve}a 
BIQANA UGREN KOVA^EVI], akademski vajar; 
MLADEN JEV\OVI], akademski slikar, grafi~ar; 
Mr ZORAN MATI], akademski slikar, likovni pedagog, 
 
kao predstavnici Saveta roditeqa 
ZORAN STAMATOVI], dipl. ekonomista; 
ZORAN VERMEZOVI], dipl. ma{inski in`ewer; 
TATJANA DOMANOVI], 
kao predstavnici Ministarstva prosvete 
DRAGAN DIMI], akademski slikar; 
NADICA JOVANOVI], novinar-saradnik; 
VELIMIR TO[ANI], kerami~ar-vitra`ista. 
 
II  Mandat ~lanova [kolskog odbora traje ~etiri godine. 
III  Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se  u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj   06-10/03, 14. april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
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Skup{tine op{tine 
Miroslav Marti}, s.r. 

 
48. Na osnovu ~lana 89. Zakona o sredwoj {koli  ("Sl.glasnik RS", broj 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 23/02) i 

~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02"), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj  
14. aprila 2003.  godine, donosi 

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

MEDICINSKE [KOLE U U@ICU 
1 Dr MIROSLAV JEVTI], razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog odbora Medicinske {kole u U`icu. 
2. Dr SNE@ANA TOMOWI], imenuje se za ~lana [kolskog odbora Medicinske {kole u U`icu, kao predstavnik 

Ministarstva prosvete. 
3. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  601-6/02, 14. april 2003.  godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

49. Na osnovu ~lana 20. i 22. Zakona o javnim slu`bama  ("Sl.glasnik RS", broj 42/91), ~lana 50. Zakona o 
dru{tvenoj brizi i deci ("Sl. glasnik RS" broj 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94 i 25/96)  i ~lana 26. Statuta op{tine 
U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02"), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj  14. aprila 2003. godine, 
donosi 

RE[EWE 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU JEDNOG ^LANA UPRAVNOG ODBORA 

DE^JEG VRTI]A U@ICE 
1 BOSIQKA MITROVI], razre{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora De~jeg vrti}a U`ice, na li~ni zahtev. 
2. VESNA BOGOSAVQEVI], prof. pedagogije, imenuje se za ~lana Upravnog odbora De~jeg vrti}a U`ice, kao 

predstavnik osniva~a. 
3. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  119-1/03, 14. aprila 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

50.  Na osnovu ~lana 12. zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Sl. 
glasnik RS" broj 25/00 i 25/02) i i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02"), Skup{tina 
op{tine U`ice, na sednici odr`anoj  14. aprila 2003. godine, donosi 

RE[EWE 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU JEDNOG ^LANA UPRAVNOG ODBORA JKP 

"VODOVOD" 
1. RADE NIKOLI], razre{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora JKP "Vodovod", na li~ni zahtev. 
2. ZORAN \UKI], imenuje se za ~lana Upravnog odbora JKP"Vodovod" kao predstavnik osniva~a. 
3. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i  objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE  
01 broj  06-10/03, 14. april 2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

51. Na osnovu ~lana 20. i 22. Zakona o javnim slu`b ama  ("Sl.glasnik RS", broj 42/91 ), i ~lana 26. Statuta op{tine 
U`ice ("Sl.list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj   14. aprila 2003.  godine, 
donosi 

RE[EWE 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU TRI ^LANA UPRAVNOG ODBORA 

NARODNE BIBLIOTEKE 
1. BJELI] AN\A, razre{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora Narodne biblioteke, zbog prelaska na novu 

du`nost. 
2. Za ~lanove Upravnog odbora Narodne biblioteke imenuju se: 
STANKOVI] TONI, kao predstavnik osniva~a, 
SMIQANI] ILIJA, kao predstavnik Narodne biblioteke, 
BO@OVI] DRAGAN, kao predstavnik Narodne biblioteke. 
 
3. Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i  objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE  
01 broj  06-10/03, 14.04.2003. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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