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16.  На основу члана 29. и 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 9/02 и 87/02) члана 18. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. глсник РС'', број 9/02) и члана 10. Статута Општине Ужице (''Сл. лист Општине Ужице'', број 5/02) Скупштина 
општине Ужице на седници одржаној 27.05.2004. године, доноси 
 

II    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 за 2004. годину (''Сл. лист Општине Ужице'', 
број 1/04) у члану 1. укупан приход буџета Општине Ужице, износ: '653.175.785,46'' замењује се износом: ''694.376.913,46''. 

Члан 2. 

  У члану 3. део примања из члана 1. Одлуке износ: ''229.772.985,46 динара, замењује се износом ''245.456.599,42''. 

Члан 3. 
  У члану 4. део примања из члана 1. ове Одлуке износ: ''115.972.800,00 динара, замењује се износом: 
''122.094.386,04''. 

Члан 4. 

  У члану 5. износ: ''3.685.196,00 динара'' замењује се износом: ''4.371.122,04 ''. 

Члан 5. 

  У члану 7. врше се следеће измене и допуне: 

� Уводи се нови конто 311 100 пренета неутрошена средства из ранијих година износ: ''29.246.960,76''; 

� Конто 711 110 порез на зараде, износ: ''35.500.000,00'' замењује се износом: ''115.100.000,00''; 

� Конто 711 120 порез на приходе од самосталне делатности, износ: ''14.600.000,00'' замењује се износом: 
''21.000.000,00''; 

� Конто 711 143 порез на приходе од непокретности, износ: ''4.000.000,00'' замењује се износом: ''4.500.000,00''; 

� Конто 711 199 порез на друге приходе, износ: ''42.800.000,00'' замењује се износом: ''43.800.000,00''; 

� Конто 711 146 порез на приходе од пољопривреде и шумарства, износ: ''440.000,00'' замењује се износом: 
''465.000,00''; 

� Укупно I износ: ''97.546.000,00'' замењује се износом: ''185.071.000,00''; 

� Конто 712 110 порез на фонд зарада, износ: ''188.000.000,00'' замењује се износом: ''90.000.000,00''; 

� Укупно II износ: ''188.000.000,00'' замењује се износом: ''90.000.000,00''; 

� Конто 714 100 порез на промет производа и услуга (ограничен) износ: ''40.500.000,00'' замењује се изнсоом: 
''54.200.000,00''; 

� Конто 714 100 порез на промет производа и услуга (ван ограничења)  износ:''110.800.000,00'' замењује се 
износом: ''114.209.167,24''; 

� Уводи се нови конто 731 100 капиталне донације од иностраних држава, износ: ''4.320.000,00'';  

� Укупно IV износ: ''151.300.000,00'' замењује се износом: ''168.409.167,24'' 

� Конто 745 220 остали општински приходи износ: ''5.579.785,46'' замењује се износом: ''6.579.785,46''; 

� Укупни приходи, износ: ''653.175.785,46'' замењује се износом: ''694.376.913,46''.     

Члан 6. 

 У члану 8. врше се следеће измене и допуне: 



"SLU@BENI LIST" BROJ 3/04 
 

 

24 

 Конто 411 – плате и додаци запослених, износ: ''150.282.090,00'' замењује се износом:''169.829.320''; 

 Конто 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ: ''25.429.121,00'' замењује се износом: 
''29.285.021,00''; 

 Конто 413 – ''Накнаде у натури'' , износ: ''602.000,00'' замењује се износом: ''5.278.300,00''; 

 Конто 414 – Социјална давања запосленим, износ: ''1.650.000,00'' замењује се износом: ''1.950.000,00''; 

 Конто 416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи, износ: ''100.000,00'' замењује се износом: 
''1.212.000,00''; 

 Конто 421 – Стални трошкови, износ: ''47.123.000,00'' замењује се износом: ''54.246.263,96''; 

 Конто 422 – Трошкови путовања, износ: ''7.275.000,00'' замењује се износом: ''7.554.000,00''; 

 Конто 423 – Услуге по уговору, износ: ''17.743.000,00'' замењује се износом: ''19.157.200,00''; 

 Конто 424 – Специјализоване услуге, износ: ''8.586.000,00'' замењује се износом: ''9.530.500,00; 

 Конто 425 – Текуће поправке и одржавање, износ: ''11.227.000,00'' замењује се износом: ''13.971.540,00''; 

 Конто 426 – Материјал, износ: ''15.426.400,00'' замењује се износом: ''19.883.155,46''; 

 Конто 451 – Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама, износ: ''282.090.000,00'' замењује се износом: 
''262.160.348,00''; 

 Конто 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, износ: ''6.450.000,00'' замењује се износом: ''7.320.000,00'': 

 Конто 481 Дотације невладиним организацијама, износ: ''13.624.654'' замењује се износом: ''15.124.654,00''; 

 Конто 482 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом (проез на фонд зарада) 
износ: ''5.441.989,00'' замењује се износом: ''6.946.089,00''; 

 Конто 499 – Средства резерве, износ: ''6.745.196,00'' замењује се износом: ''8.287.122,04''; 

 Конто 511 Зграде и грађевински објекти, износ: ''15.970.000,00'' замењује се изнсоом 54.276.650,00''; конто 512 
– машине и опрема, износ: ''2.800.000,00'' замењује се износом: ''4.300.000,00''; 

 Конто 513 Нематеријална основна средства, износ: ''100.000,00'' замењује се износом: ''1.200.000,00''; 

 Свега издатци по основним наменама, износ: ''622.596.000,00'' замењује се износом: ''694.376.913,46''.     

Члан 7. 

  У члану 4. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету износ: ''653.175.785,46'' замењује се износом: 
''694.376.913,46''. 

Члан 8. 

  У члану 9. Одлуке о буџету врше се следеће измене:  

� Позиција 5 – 416 000 Јубиларне награде, износ: ''100.000,00'' замењује се износом: ''120.000,00''; 

� Позиција 21 – 512 000 Опрема за копнени саобраћај, набавка аутомобила, износ: ''1.600.000,00'' замењује се 
износом: ''2.200.000,00''; 

� Свега функција 410, износ: ''69.158.300,00'' замењује се износом: ''69.778.300,00''; 

� Позиција 23 - 481 000 Дотације политичким странкама износ: ''622.500,00 замењује се износом: ''658.500,00''; 

� После позиције 27 уводи се нова позиција 27 – 1 -421 000 закуп имовине и опреме – Регионални центар за 
развој малих и средњих предузећа, износ: ''42.000,00''; 

� После позиције 27-1 уводе се позиције 27 – 2 – 421 000 – Радио-клуб, износ: ''156.000,00''; 

� Позиција 35 – 423 000 Остале опште услуге (уговор о делу, ауторски хонорари), износ: ''900.000,00'' замењује  
се износом: ''930.000,00''; 

� После позиције 35 уводи се нова позиција 35 – 2 – 423 000 остале опште услуге – прослава Дана Општине, 
износ: ''750.000,00''; 

� Позиција 40 – 499 000 Текућа резерва, износ: ''663.122,04'' замењује се износом: ''4.371.122,04''; 

� Свега функција 110, износ: ''18.624.246,00'' замењује се износом: ''20.324.172,04''; 

� Позиција 45 – 424 000 Противградна заштита, износ: ''360.000,00'' замењује се износом: ''420.000,00''; 

� Позиција 46 – 451 000 Унапређење сточарства, износ: ''3.100.000,00'' замењује се износом: ''3.109.660,00''; 
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� Позиција 49 – 425 000 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, износ: ''2.000.000,00'' замењује се 
износом: ''2.400.000,00''; 

� После позиције 60 уводи се нова позиција 60 -1 – 481 000 помоћ за Хиландар, износ: ''150.000,00''; 

� После позиције 60 – 1 уводи се нова позиција 60 – 2 – 481 000 помоћ Србима на Косову и Метохији, износ: 
''200.000,00''; 

� Позиција 61, Туристички савез прераспоређује се на следеће позиције: 

 61 410 000  Туристички савез – плате износ:             ''490.000,00'' 

 61–1 412 000   ''           доприноси износ:      ''82.400,00'' 

 61-2  421 000   ''       коришћење услуга и роба, износ:    ''310.000,00''      

 61-3 482 000   ''       порез на фонд  зарада, износ:       ''17.600.00''    

� После позиције 68 уводи се нова позиција 68 – 1 424 000, трошкови принудних извршења, износ: '''200.000,00'' ; 

� После позиције 68 -1 уводи се нова позиција 68 – 2 424 000, мерење аерозагађености износ: ''72.000,00''; 

� Свега функција 130, износ: ''19.772.154,00'' замењује се износом: ''20.863.814,00''; 

� Позиција 71 451 000 Текући трансфери – Вести, износ: ''2.650.000,00'' замењује се износом: ''4.550.000,00''; 

� Позиција 72 423 000 услуге информисања, износ: ''1.600.000,00'' замењује се износом: ''1.610.000,00''; 

� Свега функција 830, износ: ''5.400.000,00'' замењује се износом: ''7.310.000,00''; 

� Свега глава 1.2. у колону 8 – сопствени приходи додаје се износ: ''1.000.000,00''; 

� Свега раздео 1. износ: ''116.772.800,00'' замењује се износом: ''122.094.386,04''; 
 

� Позиција 88  - Центар за социјални рад прераспоређује се на следеће позиције: 

 88    411 000     Центар за социјални рад, плате, износ:    ''180.000,00'' 

 88-1 412 000   ''     доприноси, износ:        '30.500.00'' 

 88-2 421 000   ''     коришћење роба и   услуга, износ:     ''603.000,00'' 

 88-3 482 000   ''     порез на фонд зарада, износ:         ''6.500,00''  

� Позиција 89  481 000 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима, износ: 
''2.475.000,00'' замењује се износом: ''3.575.000,00''; 

� Свега функција 090, износ: ''3.835.000,00'' замењује се износом: ''4.935.000,00''; 

� Позиција 94 423 000 услуге по уговору, износ: ''1.717.000,00'' замењује се износом: ''1.817.000,00''; 

� Позиција 97 472 000 ученичке награде и такмичења, износ: ''220.000,00'' замењује се износом: ''500.000,00''; 

� После позиције 100 уводи се нова позиција 100-1 511 000 изградња зграда и објеката ОШ ''Нада Матић'', износ: 
''2.600.000,00''; 

� После позиције 100-1 уводи се нова позиција 100-2 511 000 изградња зграда и објеката ''Прва основна школа'', 
износ: ''2.150.000,00''; 

� Свега функција 912 износ: ''35.546.000,00'' замењује се износом: ''40.676.000,00''; 

� Позиција 104 423 000 услуге по уговору, износ: ''1.877.000,00'' замењује се износом: ''2.038.200,00''; 

� Позиција 107 472 000 ученичке награде и такмичења, износ: ''240.000,00'' замењује се износом: ''560.000,00''; 

� Позиција 108 422 000, услуге по уговору за превоз ученика, износ: ''4.422.000,00'' замењује се износом: 
''4.476.000,00'';       

� После позиције 108 уводи се нова позиција 108-1 422 000 превоз ученика - Центар за права детета, износ: 
''54.000,00''; 

� Позиција 109 511 000 зграде и грађевински објекти, износ: ''5.000.000,00'' замењује се износом: ''8.556.650,00''; 

� Позиција 109-0, Уметничка школа, износ:''5.000.000,00'' замењује се износом: ''3.000.000,00''';   

� После позиције 109 уводи се нова позиција 109-01 511 000 зграде и грађевински објекти – Медицинска школа, 
износ: ''3.000.000,00''; 
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� После позиције 109-01  уводи се нова позиција 109-02 511 000 зграде и грађевински објекти, Гимназија, износ: 
''1.400.000,00'' 

� После позиције 109-2 уводи се нова позиција 109-3 Техничка школа  ''Радоје Љубичић'', мокри чворови, износ: 
''600.000,00''   

� Свега функција 920, износ: ''33.586.900,00'' замењује се износом: ''37.678.750,00''; 

� Позиција 111 472 000 стипендије, износ: ''2.000.000,00'' замењује се износом: ''2.015.000,00''; 

� После позиције 111 уводи се нова позиција 111-1 472 000, стипендије, износ:'' 15.000,00''';  

� После позиције 111-1 уводи се нова позиција 111-2 Центар за младе таленте, износ: ''150.000,00''; 

� Свега функција 980, износ: ''2.100.000,00'' замењује се износом: ''2.265.000,00''; 

� Позиција 115 421 000 стални трошкови, износ: ''4.584.000,00'' замењује се износом: ''4.888.263,96'' 

� Позиција 117 425 000 текуће поправке и одржавање, износ: ''360.000,00'' увећава за износ од : ''300.000,00'' за 
Музеј и износи: ''660.000,00''; 

� Позиција 120 424 000 услуге културе – програми, увећава се за износ од: ''400.000,00'' , Фестивал афористичара, 
за износ од: ''142.500,00'' ТБР и износи: ''6.542.500,00''; 

� Свега функција 820, износ: ''60.628.000,00'' замењује се износом: ''61.774.763,96''; 

� Позиција 132 481 000 дотације спортским омладинским организацијама, износ: ''5.225.000,00'' замењује се 
износом: ''5.725.000,00''; 

� Позиција 134 472 000 спортске стипендије, износ: ''120.000,00'' замењује се износом: ''420.000,00''; 

� Свега функција 810, износ: ''17.917.300,00'' замењује се износом: ''18.717.300,00''; 

� Позиција 139 511 000 изградња зграда и објеката – вртић у Турици, износ: ''4.000.000,00'' замењује се износом: 
''6.000.000,00'', и прераспоређује се на две позиције и то:  

� Позиција 139-0 511 000 изградња зграда и објеката – Вртић у Турици, износ: ''4.745.200,00'' и  

� Позиција 139-1 512 000 набавка опреме, износ: ''1.254.800,00'';  

� Свега функција 911, износ: ''70.580.000,00'' замењује се износом: ''72.580.000,00''; 

� Свега раздео II , износ: ''224.193.200,00'' замењује се износом: ''239.876.813,96''; 

� Прераспоређује се постојећа позиција 140 на следеће позиције: 

� Позиција 140-0 плате, додаци и накнаде запослених, износ: ''22.020.000,00''; 

� Позиција 140-1 социјални доприноси, износ: ''3.743.000,00''; 

� Позиција 140-2 порез на фонд зарада, износ: ''700.000,00''; 

� Позиција 141 451 000 Субвенција јавним нефинансијским предузећима, замењује се позицијом 141 и то: 

� Позиција 141-0 накнаде у натури, износ: ''200.000,00''; 

� Позиција 141-1 социјална давања запосленима, износ: ''300.000,00'''; 

� Позиција 141-2 јубиларне награде, износ: ''92.000,00'' 

� Позиција 141-3 стални трошкови, износ: ''4.290.000,00'' 

� Позиција 141-4 трошкови путовања, износ: ''225.000,00'' 

� Позиција 141-5 услуге по уговору, износ: ''1.203.000,00'' 

� Позиција 141-6 текуће поправке и одржава, износ: ''895.000,00''' 

� Позиција 141-7 материјал, износ: ''1.304.500,00'' 

� Позиција 141-8 остали расходи, износ: ''993.200,00'' 

� Позиција 142 451 000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима замењује се позицијом 142 и то: 

� Позиција 142-0 машине и опрема, износ:''900.000,00'' 

� Позиција 142-1 остала основна средства, износ: ''1.100.000,00''. 

� Позиција 143 451 000 Субвеније јавним нефинансијским организацијама – накнада за коришћење путева, износ: 
''12.955.000,00'' замењује се позицијом 143 425 000 Програми одржавања комуналних објеката из прихода на фонд зарада, накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта, накнаде за коришћење путева, износ: ''90.900.000,00'';    
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� Позиција 144 451 000 Субвенције јавним нефинансијским организацијама – комуналне таксе, износ: 
''9.005.000,00'' замењује се позицијом 144 511 000 Програм уређења јавног и осталог грађевинског земљишта из прихода од пореза на 
фонд зарада, накнаде за уређивање грађевинског земљишта, износ: ''78.894.300,00'';  

� Позиција 145 451 000 Средства за програме инфраструктуре, износ: ''29.240.000,00'' замењује се износом: 
''29.740.000,00'' и прераспоређује на позиције: 

� Позиција 145-0 Гасовод, износ: ''5.900.000,00'' 

� Позиција 145-1 Депонија, износ: ''10.000.000,00'' 

� Позиција 145-2 Планска акта, износ: ''3.790.000,00'' 

� Позиција 145-3 Златиборска улица, износ: ''2.000.000,00'' 

� Позиција 145-4 Улица Арсенија Чарнојевића, износ: ''2.000.000,000'' 

� Позиција 145-5 МЗ Качер, износ: ''1.500.000,00'' 

� Позиција 145-6 МЗ Центар, износ: ''1.000.000,00'' 

� Позиција 145-7 МЗ Севојно, износ: ''1.000.000,00'' 

� Позиција 145-8 МЗ Дубоко, износ: ''1.500.000,00'' 

� Позиција 145-9 МЗ Крвавци-Злакуса, износ: ''600.000,00'' 

� Позиција 145-10 МЗ Мокра Гора, износ: ''300.000,00'' 

� Позиција 145-11 МЗ Трнава, Гробље ''Стара џада'', износ : ''150.000,00'' 

    
� После позиције 150 451 000 уводи се нова позиција 150-1 451 000 донација СДЦ даљинско управљање јавном 

расветом износ: ''2.720.000,00''; 

� После позиције 151 511 000 уводи се нова позиција 151-1 511 000 донација СДЦ – план комуналне 
инфраструктуре износ: ''1.600.000,00'';  

� После позиције 153 уводи се нова позиција 154 451 000 субвенције јавним нефинансијским организацијама, 
износ: ''3.876.388,00'' и то:  

� ЈКП Биоктош, ТБР – изградња капеле, износ: ''350.000,00'' 

� ЈП ''Нискоградња'' ТБР – набавка машина, износ: ''786.388,00'' 

� Документација за Улицу Стевана Мокрањца, износ: ''100.000,00'' 

� Опремање стоматолошке амбуланте, износ: ''140.000,00'' 

� Пут на  Тари, износ: ''150.000,00'' 

� Изградња потпорних зидова у Улицама, износ: ''2.000.000,00'' 

� Капела ''Влаовац'' – Севојно, износ: ''350.000,00'' 

� После позиције 154 уводи се нова позиција 155 451 000 субвенције јавним нефин. предузећима и 
организацијама – паркинзи, износ: ''1.500.000,00'' и то:  

� Паркинг  Међај  износ: ''815.000,00'' и  

� Паркинг   Југ Богданова, износ: ''685.000,00'' 

� Свега глава 3.5. износ: ''31.330.000,00'' замењује се износом: ''41.026.388,00''; 

� Свега функција 620, износ: ''306.630.000,00'' замењује се износом: ''316.326.388,00''; 

� Свега раздео III , износ: ''306.630.000,00'' замењује се износом: ''316.326.388,00''; 

� После раздела III уводи се раздео IV комунална инфраструктура са позцијама:  

- 156 451 000 поправке путева у МЗ, износ: ''5.000.000,00'' и то:  

- Кремна, износ: ''300.000,00'' 

- Турица, износ: ''200.000,00'' 

- Равни, износ: ''200.000,00'' 

- Росуље, износ: ''1.000.000,00'' 

- Теразије, износ: ''1.200.000,00'' – Градска улица, износ: ''250.000,00'' – Улица Николе Алтомановића  
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- Стапари, износ: ''150.000,00''  

- Крчагово, износ: ''1.600.000,00'' – Улица Ужичких хероја 

- Дрежник, износ: ''100.000,00'' – Насипање Бановског пута 

- 157 451 000 стазе и хладњак у малом парку, износ: ''1.100.000,00'' и довршетак спорских терена, износ: 
''500.000,00', укупно: ''1.600.000,00''; 

- 158 425 000 текуће поправке и одржавање, износ: ''569.540,00'' и то: 

- МЗ Биоска, износ: ''65.000,00'' – намештај 

- МЗ Каран, износ: ''415.000,00'' – санација крова на Дому културе; 

- МЗ Севојно, износ: ''77.040,00'' – надстрешница 

- МК Турица, износ: ''12.500,00'' - опрема 

- 159 – 451 000 водоснабдевање, износ: ''2.950.000,00'' и то:  

- Обавезе из 2003. године, износ: ''1.000.000,00'' 

- МЗ Теразије – Коштички поток, износ: ''1.200.000,00''  

- МЗ Луново Село, износ: ''150.000,00'' 

- МЗ Гостиница, износ: ''600.000,00'' 

- 160 – 451 000 расвета, износ: ''130.000,00''и то: 

- МЗ Никојевићи, реконструкција НН мреже, износ: ''30.000,00'' 

- МЗ Крчагово, расвета, износ: ''100.000,00'' 

Укупно раздео IV износ: ''9.499.540,00''.       

Укупно расходи, износ: ''653.175.785,46 замењује се износом: ''694.376.913,46''. 

Члан 9. 

 После члана 27. уводи се члан 28. и гласи:  

 За јавну набавку изнад износа утврђеног у Закону о буџету Републике Србије наручилац захтева банкарску 
гаранцију у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 39/02). 
 Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност 
утврђена Законом о буџету Републике Србије. 

 После члана 28. уводи се члан 29. и гласи: 

 Уговори о набавци добара, коришћењу услуга или извођењу радова које закључују директни и индиректни 
корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са Законом о јавним набавкама. 

 После члана 29. уводи се члан 30. и гласи: 

 Корисници буџетских средстава дужни су, да на захтев Одељења за  буџет и финансије ставе на увид 
документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода. 

 Одељење за буџет и финансије може остварити и увид у документацију и промет на подрачунима преко којих се 
врши  финансирање расхода буџетских корисника. 

 После члана 30. уводи се члан 31. и гласи: 

 Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати код банака или других 
финансијских организација, закључивањем уговора о кредиту или куповином краткорочних хартија од вредности. 

 Уговор из става 1. овог члана у име Општине закључује председни Извршног органа или лице које он овласти. 
 

Члан 10. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу Општине Ужице''. 
 
 
REPUBLIKA SRBIJA 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  400-20/04, 27.05.2004. godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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17. На основу члана 18.тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 9/2002 и 33/2004), члана 52. Закона о 
јавним приходима и јавним расходима (''Сл гласникРС'', број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и  33/04), члана 
63. и 64. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 9/02 и 87/02),  и члана 26. Статута општине Ужице (''Сл. лист Општине 
Ужице'', број 5/02) Скупштина општине Ужице, на седници одржаној 27. maja 2004. године, доноси 
 

      О  Д  Л  У  К  У  

        О ЗАВРШНОМ  РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ  
   ЗА 2003. ГОДИНУ 

 
 

I ОПШТИ ДЕО   
Члан 1. 

 

  Усваја се заваршни рачун буџета Општине Ужице за 2003. годину,              са следећим показатељима: 

1. Укупни приходи буџета Општине Ужице за 2003. годину, 
износe 

 

653.517.074,73 динара 

2. Укупни расходи буџета Општине Ужице за 2003. годину, износе  
594.832.889,96 динара 

3. Разлика између укупно остварених прихода и укупно извршених 
расхода, суфицит, износи 

 
58.684.184,77 динара 

    
 

Члан 2. 

  Укупни приходи буџета у износу од 653.517.074,73 динара, садрже: 

� Пренесен вишак прихода по завршном рачуну за 2002. 
годину 

 

30.607.480,18 

� Остварене приходе буџета од пореза, такси, накнада...   
583.049.529,54 

� Донације 701.986,48 

� Трансфери од Републике 28.773.320,00 

� Приходи од камата 3.454.245,44 

� Приходе од приватизације у 2003. години 6.930.513,09 

 
 

Члан 3. 

  Укупни расходи буџета у износу од  594.832.889,96 динара, садрже:  

� Расходе по распореду прохода по ребалансу за вишак 
прохода из 2002. године, у износу од 

 

 
30.607.480,18 

� Трансфере од Републике 3.773.320,00 

� Донације 701.986,48 

� Средства буџета стављена на располагање корисницима до 
31.12.2003. године  

 
559.750.103,30 

Члан 4. 

  Стање средстава  на рачуну сталне буџетске резерве на дан  31.12.2003. године, је следеће: 

• Пренета средства из претходне године са каматом 
  (5.201.302 + 334.017,18)      5.535.319,18  
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• Издвојена средства у току 2003. године    3.097.651,57 

• Стање средстава  2003. године     8.632.970,75 

Члан  5 

Укупан износ   активе,одноно пасиве буџета по завршном рачуну за 2003. годину износи 67.317 .155.52  динарa. 

Члан 6. 

  Вишак прихода буџета за 2003. годину у износу од 58.684.184,77 динара, са следећим распоредом: 

� Средства за гасификацију 25.000.000,00 

� Средства за набавку гредера (позиција 151-7)     2.200.000,00 

� Средства за набавку стана (позиција 53) 910.120,80 

� Реновирање МЗ Биоска (позиција 151-6) 255.441,00 

� Саветовалиште за породичне односе (позиција 69-3) 
360.000,00 

� Средства за пут у Вранама (позиција 135-74) 250.000,00 

� Реновиране месне канцеларије (позиција 143) 28.245,53 

� Средства за канализацију у Улици Саво Јовановић (позиција 
135-50) 

 
135.425,00 

� Средства за пут у Вранама (од средстава приватизације, ред. 
бр. 8) 

 
171.447,72 

� Средства за пут у Вранама (позиција 135-4) 44.761,55 

� Принудна извршења (позиција 135-2) 73.156,00 

� Закуп (позиција 13-2) 8.626,41 

� Нераспоређени вишак прихода 29.246.960,76 

  Допунским буџетом за 2004. годину, биће одређен начин коришћења суфицита, односно нераспоређеног вишка 
прихода од 29.246.960,76 динара. 

Члан 7 

             Издаци по основним наменама извршени су у следећим износима : 

411 плате, додаци и накнаде запослених                      120.084.109,46                                                                   
412  социјални доприноси на терет послодавца              18.193.207,51 

413 накнаде у натури                                                            546.815,74 

414  социјална давања запосленима                                     388.192,04 
416  награде, бонуси и остали посебни расходи                 326.287,02 

421 стални трошкови                                                       14.722.837,00                                               

422  трошкови путовања                                                       663.337,19 

423  услуге по уговору                                                       7.975.525,27  
424  специјализоване услуге                                              9.402.428,64 

425  текуће поправке и одржавање                                    4.678.100,56 

426 материјал                                                                     3.585.396,87 
431  зграде и грађевински објекти                                     2.991.180,00 

451  субвенције јавним нефинансијским  

 организацијама                               244.475.898,03 
463  текуће донације и трансфери 

другим нивоима власти                                              78.127.516,97 
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472 накнаде за социјалну заштиту из буџета                    6.573.329,85  

481  дотације невладиним организацијама                       12.771.814,16 
482 порези, обавезне таксе и казне наметнуте   

од једног нивоа власти другом                                   4.013.447,03 

483 новчане казне по решењу  
судова и судских тела                                                     630.710,90 

485  накнаде нанете од државних органа                           9.479.499,15 

499  средства резерве                                                           3.097.651,57 
511  зграде и грађевински објекти                                    18.223.178,76 

512  машине и опрема                                                          3.227.010,06 

513  нематеријална основна средства                                     47.936,00 

УКУПНО:                                                   564.225.409,78       

 

ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 

Планирани и остварени приходи Општинског буџета Ужице за 2003. годину, су:   

 

   1.  Укупно планирани приходи  
                   са приходима од приватизације 
                   (620.755.316,66 + 3.716.323,01)                   624.471.639,67 

   2.  Укупно остварени приходи  
        са приходима од привтизације и 
                   трансферима од Републике                                      653.517.074,73 
 
  (621.586.561,64 + 6.930.513,09 + 25.000.000,00)  

Члан 9. 

Планирани и извршени расходи буџета Општине Ужице за 2003. године, су: 

 1.    Укупно планирани расходи 
        са расходима за намене од средстава 
                   приватизације (2003. година)                                624.471.639,66 

 2.     Укупно извршени расходи  
                     са расходима за намене дефинисан  
          чланом 9а – приватизација из 2003.год. 
          (591.765.140,03 + 3.067.749,93)                                      594.832.899,96 

 

Члан10. 

  Планирани и остварени приходи и планирани и извршени расходи по билансу прихода  и расхода Општине Ужице 
за 2003. годину. 

Приходи по завршном рачуну буџета за 2003. годину: 
 

Екон. 
класифи-
кација 

 
П р и м а њ а 

 
Износ I Измене и 

допуне 
II Измене и 
допуне 

Остварено 
са 31.12.2003.  

1 2 3 4 5 6 

I Порез на доходак грађана и то:     

711 110 Део пореза на зараде 37.600.000,00  31.700.000,00 32.961.396,99 

711 120 Порез на приходе од самосталне делатности  
12.900.000,00 

  
13.000.000,00 

 
13.652.872,52 

711 143 Порез на приходе од непокретности 3.700.000,00  3.700.000,00 3.787.185,22 

711 145 Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари 

 
60.000,00 

  
110.000,00 

 
105.300,79 
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711 151 Порез на добитке од игара на срећу 160.000,00  80.000,00 71.019,10 

711 191 Порез на друге приходе 48.000.000,00  38.200.000,00 40.371.906,54 

711 146 Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства 

 
600.000,00 

  
400.000,00 

 
395.815,54 

 У к у п н о  I : 103.020.000,00  87.190.000,00 91.345.496,70 

II Порез на фонд зарада:     

712 110 Порез на фонд зарада 180.000.000,00  168.000.000,00 172.529.003,57 

 У к у п н о II : 180.000.000,00  168.000.000,00 172.529.003,57 

III Порез на имовину:     

713 120 Порез на имовину 31.800.000,00  31.800.000,00 33.482.009,49 

713 310 Порез на наслеђе и поклоне 600.000,00  600.000,00 611.959,99 

713 420 Порез на пренос апсолутних права  30.200.000,00  22.500.000,00 25.363.283,40 

 У к у п н о III : 62.600.000,00  54.900.000,00 59.457.252,88 

IV Порез на промет производа и услуга     

714 100 Порез на промет произода и услуга по стопи 
од 3,9% 

41.200.000,00 
  

47.495.060,27 

714 100-1 Порез на промет производа и услуга по стопи 
од 8% 

 
83.400.000,00 

   
86.105.714,86 

 У к у п н о IV : 124.600.000,00  133.000.000,00 133.600.775,13 

V Накнаде     

741 534 Накнада за коришћење градског 
грађевинског земљишта 

 
40.000.000,00 

  
40.000.000,00 

 
26.201.718,64 

714 514 Накнада за изградњу, одржавање и 
коришћење локалних путева 

 
12.500.000,00 

  
12.500.000,00 

 
11.650.501,63 

                                         
714 560 

Накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 

 
2.000,00 

  
2.000,00 

 
1.068.914,86 

742 253 Накнад аза уређивање грађевинског  
замљишта 

 
40.000.000,00 

  
66.800.000,00 

 
67.751.219,94 

 У к у п н о V : 92.502.000,00  119.302.000,00 106.672.355,07 

VI Боравишна и комунална такса     

714 550 Боравишна такса 2.200.000,00  2.600.000,00 2.832.876,11 

714 570 Локалне комуналне таксе 3.000.000,00  3.200.000,00 264.467,76 

714 513 Лок. Ком. такса за држање моторних, 
друмских и прикључних возила 

 
8.100.000,00 

  
8.100.000,00 

 
7.680.745,96 

 У к у п н о VI : 13.300.000,00  13.900.000,00 10.778.089,83 

VII Остала примања:     

714 440 Средства за противпожарну заштиту од 6% 
наплаћене премије осигурања од пожара у 
општини на чијој се територији налази 
осиграна имовина 

 

 

400.000,00 

  

 

640.000,00 

 

 

635.562,07 

742 152 Приходи од давања у закуп непокретности у 
свoјини општине 

 
1.200.000,00 

  
1.200.000,00 

 
737.197,73 

742 351 Остали општински приходи 4.520.000,00  4.520.000,00 7.293.796,56 

745 151 Остали приходи у корист нивоа општине 
(вишак прихода из 2002.) 

 
 

 

30.607.480,18 

 
30.607.480,18 

 
30.607.480,18 
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716 111 Донације – за споменик Ј. Јехличка   78.938,40 78.938,40 

716 111 Донације – за Еко фонд    226.784,08 226.784,08 

716 111 Донације – за инфо киоск   396.264,00 396.264,00 

741 151 Приходи буџета општине од камата    2.750.000,00 3.454.245,44 

733 151 Приходи од Републике за ЈКП ''Топлота''  
 

 
2.500.000,00 2.500.000,00 

733 151 Приходи од накнада за Дирекцију   1.273.320,00 1.273.320,00 

711 180 Самодопринос   270.530,00 0 

 У к у п н о VII : 6.120.000,00  44.463.316,66 47.203.588,46 

 С в е г а:   620.755.316,66 621.586.561,64 

 Приходи.д прива.02.год.Распор по ребалансу   
892.550,92 892.550,92 

 Приходи од приватизације   2.823.772,09 6.037.962,17 

 Свега приходи од приватизације на рачун  
2003. године 

   
3.716.323,01 

 
6.930.513,09 

 УКУПНИ ПРИХОДИ  I: 582.142.000,00 612.749.480,18 624.471.639,67 628.517.074,73 

 

 

     

733 151 Приходи од Републике 31.12.2003.  II    
- 

 
25.000.000,00 

 УКУПНИ ПРИХОДИ (I + II): 582.142.000,00 612.749.480,18 624.471.639,67 653.517.074,73 
   
 
 
Распоред прихода по завршном рачуну буџета за 2003. годину: 

 

Пози- 
ција 

Екон. 
класи-
фикацј

а 

 

О п и с 

План за 2003. 
год. 

I 
ребаланс 

II  
ребаланс 

Извршено 
31.12. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 411 100 Плате, додаци запослених  41.740.000,00  38.460.000,00 36.415.795,48 

2. 413 100 Накнаде за превоз на посао и са 

 посла 

 
547.200,00 

 
 

 
547.200,00 

 

546.815,74 

3. 416 100 Јубиларне награде (сталност) 50.000,00  50.000,00 50.000,00 

4. 416 100 Накнаде члановима управних надзорних 
одбора 

 
340.000,00 

 
 

 
340.000,00 

 

276.287,02 

5. 412 100 Социјални доприноси на терет 
послодавца   

 

6.770.000,00 

 

 

 

6.000.000,.00 
 

5.448.258,20 

6. 414 300 Социјална давања запосленима, 
отпремнине и помоћи 

 

410.000,00 
 
 

 
410.000,00 

 

388.192,04 

7. 421 100 Трошкови платног промета и банкарске 
услуге 

 

1.300.000,00 
 
 

 
1.050.000,00 

 

975.197,93 

8. 421 200 Енергетске услуге (електричне енергије и 
огрева) 

 
3.170.000,00 

 
 

 
2.570.000,00 

 

2.432.170,73 

9. 421 300 Комуналне услуге 237.000,00  360.000,00 359.803,95 

9 а. 421 300  Комуналне услуге – пролећно чишћење 
града – ''Брезова метла'' 

 

 
 
 

 
54.330,00 

 

54.330,00 
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10. 421 300 Услуге дератизације и уништавања 200.000,00 
 

200.000,00 86.916,21 

11. 421 400 Услуге комуникација (телефони, 
интернет, пошта) 

 

2.520.000,00 
 
 

 
2.320.000,00 

 

2.303.248,31 

12. 421 500 Трошкови осигурања (имовине и 
запослених) 

 

470.000,00 
  

420.000,00 

 

406.981,80 

13. 421 600 Закуп имовине и опреме: 

� По судским одлукама – 3 стана; 

� Пословни простор за Агенцију за 
мала и средња предузећа – 2 месеца; 

� Пословни простор за Радио клуб; 

� Пословни простор за програм: 
Реформа социјалне политике 
(социјална карта). 

 
 

194.000,00 
 
 

36.000,00 

72.000,00 

 

  

194.000,00 

 

36.000,00 

72.000,00 

340.000,00 

193.457,86 

27.373,59 
72.000,00 

 
300.860,00 

14. 422 100 Трошкови за пословна путовања у 
земљи: 

� Дневнице функционера; 
� Дневнице радницима  

 
 
 
 

470.000,00 

  

81.000,00 
429.000,00 

 

80.120,00 
420.412,95 

15. 422 200 Трошкови службених путовања у 
иностранству 

 

150.000,00 
  

164.000,00 162.804,24 

16. 423 100 Адиминистративне услуге (услуге 
превођења) 

 

40.000,00 
 
 

 
40.000,00 

 
12.111,57 

17. 423 200 Компјутерске услуге 320.000,00  320.000,00 307.678,11 

18. 423 300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

 

100.000,00 
 

250.000,00 
 

250.000,00 

 

249.689,50 

19. 423 400 Услуге информисања (штампање Сл. 
листа, објављивање тендера и 
информативних огласа) 

 

 
360.000,00 

 
 

700.000,00 

 
 

700.000,00 

 
 

641.120,60 

20. 423 400 Медијске услуге радија и телевизије 1.000.000,00  1.000.000,00 882.578,01 

21. 423 500 Стручне услуге (услуге ревизије) 120.000,00   
 

22. 423 500 Услуге вештачења (комасација) 300.000,00 750.000,00 350.000,00 266.199,95 

23. 423 620 Угоститељске услуге 410.000,00  410.000,00 239.559,50 

24. 423 700 Репрезентација (набавка кафе и пића)  
360.000,00 

  
360.000,00 

 

314.243,67 

24 а. 423 700 Репрезентација (набавка кафе и пића – 
Нова година) 

 

 
 
 

 
100.000,00 

 

- 

25. 423 700 Поклони поводом Дана општине и 
других свечаности 

 

320.000,00 
 
 

 
370.000,00 

 

332.489,62 

25 а. 423 700 Поклони поводом Дана општине и 
Других свечаности (Нова година) 

 

 
 
 

 
100.000,00 

 

100.000,00 

26. 423 700 Остале опште услуге (уговор о делу, 
ауторски хонорари) 

 

200.000,00 
 
 

 
600.000,00 

 
513.047,24 

26 -1 423 900 Остале опште услуге (уговор о делу, 
ауторски хонорари – Нова година) 

 

 
 
 

 
400.000,00 

 
399.097,68 

27. 424 300 Медицинске услуге: 

� мртвозорство и категоризација деце,  

� накнада трошкова за услуге које 
настану у случајевима смрти лица без 
наследника. 

 
 
 

900.000,00 
 
 

200.000,00 

  

 
900.000,00 

 
 

120.000,00 

 

 
764.214,81 

 
 

37.865,60 
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28. 424 300 Здравствена заштита по уговору, 
дежурство лекара, ''Лето на Ђетињи'' 

 

60.000,00 
 
 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

29. 424 600 Остале специјализоване услуге: 

� геодетске, 

� услуге комисија, 

� противградна заштита. 

 
 

10.000,00 

20.000,00 

246.000,00 

  

10.000,00 

20.000,00 

246.000,00 

 

609,00 

- 

246.000,00 

30. 425 100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

 

5.000.000,00 
 
 

 
5.781.000,00 

 
5.745.275,48 

31. 425 200 Текуће поправке и одржавање опреме 
 

1.100.000,00 
  

1.350.000,00 
 

1.331.379,11 

32. 426 100 Административни материјал (канце-
ларијски материјал, радна одећа, обућа) 

 
 

1.000.000,00 

 
 

 
 

1.000.000,00 

 
 

983.364,00 

33. 426 600 Материјал за образовање кадра 
(публикација, часописа, гласила) 

 

280.000,00 
 
 

 
320.000,00 

 

317.498,00 

34. 426 400 Материјал за саобраћај 960.000,00  
 

1.000.000,00 999.993,87 

35. 426 800 Производи за чишћење 50.000,00 200.000,00 200.000,00 159.541,00 

36. 451 147 Унапређење сточарства  1.200.000,00  2.806.739,23 2.806.739,23 

37. 424 100 Стручна пољопривредна служба 
''Моравица'' 

 

104.000,00 
 
 

 
104.000,00 

 
104.000,00 

38. 451 100 Текуће субвенције осталим јавним 
нефинансијским корпорацијама: 

� Туристички савез, 

� ''Вести''. 

 
 
 

2.200.000,00 

1.500.000,00 

  

 
650.000,00 

1.500.000,00 

 

 
532.902,33 

1.500.000,00 

39. 463 100 Текући трансф. – месним заје-дницама  
 

1.000.000,00 
  

900.000,00 
 

821.187,55 

40. 472 100 Накнаде ратним цивилним инвалидима – 
посебна заштита учесника рата 

 

 
216.000,00 

 
 

 
 

216.000,00 

 
 

216.000,00 

41. 472 300 Накнаде за децу и породицу (летовање 
деце погинулих родитеља, помоћ 
породицама за Дан општине, накнада за 
хранитеља породице) 

 

 

400.000,00 

 
 

 
 
 

270.000,00 

 
 
 

269.192,82 

42. 472 700 Ученичке награде (вуковци) 200.000,00  60.000,00 59.208,00 

43. 472 700 Стипендије 1.700.000,00  1.700.000,00 1.651.525,00 

44. 472 732 Спортске стипендије 100.000,00  100.000,00 - 

45. 472 900 Једнократне помоћи 180.000,00  180.000,00 178.700,00 

46. 481 100 Дотације Црвеном крсту за рад народне 
кухиње 

 

624.000,00 
 

2.624.000,00 
 

1.650.000,00 
 

1.568.398,16 

47. 481 900 Донације осталим удружењима грађана: 

� Општинска организација инва-лида 
рада, 

� Међуопштинска организација слепих, 

� Организација савеза глувих и 
наглувих, 

� Савез цивилних инвалида рата, 

 

2.207.400,00 

 
339.600,00 

 

679.200,00 

 
339.600,00 

  
2.017.400,00 

 
1.915.262,00 

 

296.194,15 

 
592.388,32 

 
296.194,15 

296.194,15 
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� Удружење инвалида церебралне и 
дечије плегије, 

 

� Удружење параплегичара и 
квадриплегичара Златиборског 
округа. 

339.600,00 

 
339.600,00 

 
 

169.800,00 

296.194,15 

 

 

138.097,08 

48. 481 900 Административна опрема: 

� Савез глувих и цивилних инвалида 
рата, 

� Савез слепих. 

 
 
 

50.000,00 

30.000,00 

  

 
50.000,00 

30.000,00 

 

50.000,00 

30.000,00 

49. 481 900 Дотације политичким странкама – 
одборнички клубови 

 

730.000,00 
 
 

 
730.000,00 

 
730.000,00 

50. 481 900 Дотације осталим непрофитним 
институцијама: 
� Добровољни даваоци крви, 
� Удружење за борбу против 
наркоманије. 

 
 

130.000,00 

130.000,00 

  

130.000,00 

130.000,00 

 

127.336,00 

125.900,00 

51. 482 100 Порез, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног нивоа власти другом – порез на 
фонд зарада  

 

 
1.470.000,00 

 
 

 
 

1.330.000,00 

 
 

1.275.455,23 

52. 483 100 Новчане казне по решењу судова и 
судских тела – по судским одлукама 

 

800.000,00 
 
 

 
800.000,00 

 

606.404,42 

53. 431 100 Зграде и грађевински објекти (три стана) 
 

4.500.000,00 
из вишка 
прихода 

910.120,80 

 
3.977.900,00 

 
2.991.180,00 

54. 511 400 Пројектно планирање – комисија за 
израду планова 

 

2.200.000,00 
 
 

 
650.000,00 

 
597.235,82 

54-1. 511 400 Пројектна документација за изградњу 
Дома за старе 

 

300.000,00 
 
 

 
70.000,00 

 
54.164,00 

54-2. 511 400 Пројекат за Дечије одмаралиште Голија 
 

 
 
 

 
500.000,00 

 
500.000,00 

55.  Набавка аутомобила 1.500.000,00  - - 

       

56. 512 200 Административна опрема (канце-
ларијска, рачунска, комуникациона)  

 

 
400.000,00 

 
 

610.978,69 

 
 

1.000.000,00 

 
 

805.685,66 

57. 513 200 Остала основна средства (ком-пјутерски 
програми, књиге, лиценце, прикључци)  

 

 
400.000,00 

 
 

 
 

100.000,00 

 
 

47.936,00 

  С В Е Г А:  96.303.600,00 101.766.317,92 91.756.569,23 85.468.994,59 

  Распоред прихода од пореза на Фонд 
зарада - 110 

 
   

58. 463 100 Остале енергетске услуге (грејање 
ученика основних и средњих школа) 

 

17.979.570,00 
 
 

 
16.691.662,27 

 
16.691.662,27 

59. 463 100 Трошкови путовања (превоз ученика 
основних и средњих школа) 

 

6.700.000,00 
 
 

 
5.150.000,00 

 

5.098.057,48 

60. 451 100 Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката – уређење плаже 

 

2.000.000,00 
 
 

 
2.717.356,00 

 

2.717.356,00 

61. 485 100 Накнаде за штету – експропријација 
земљишта у Дубоком - депонија 

 

3.000.000,00 
 
 

 
3.000.000,00 

 

3.000.000,00 
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62. 463 200 Изградња зграда и објеката: 

� јавна расвета на игралишту ОШ 
''Слободан Секулић''; 

� под у ОШ у Дрежнику; 

� замена димњака котла у ОШ ''Манојле 
Смиљанић'' Равни. 

 

 

300.000,00 

600.000,00 

 
300.000,00 

 
 

 
 

300.000,00 

600.000,00 

 
300.000,00 

 
 

300.000,00 

600.000,00 

 
300.000,00 

63. 451 200 Изградња осталих објеката: 

� паркинг код Позоришта; 

� довршетак паркин простора у 
Крчагову; 

� изградња паркинга у Улици Николе 
Пашића; 

� избрадња паркин простора код 
Саобраћајне школе; 

� изградња паркинг простора Росуље. 

 
 

2.000.000,00 
 

1.000.000,00 
 

1.000.000,00 
 

500.000,00 
 

500.000,00 

  

35.040,00 

699.485,00 

340.122,00 

 

209.685,00 

 

35.040,00 

699.485,00 

340.122,00 

- 

209.685,00 

64. 463 200 

 

 

 

 

 

 

 

511 300 

Капитално одржавање зграда и објеката: 

� замена крова ОШ ''Миодраг В. 
Матић''; 

� реконструкција фискултурне сале ОШ 
''Нада Матић''; 

� покривање школске зграде ОШ  
''Слободан Секулић'''; 

� завршетак фискултурне сале ОШ ''М. 
М. Луне'' Каран; 

� Народни музеј – Легат. 

 
 
 
 

400.000,00 
 

1.300.000,00 

 
1.200.000,00 

 

685.170,00 

 

956.000,00 

  

 

400.000,00 

1.300.000,00 

1.200.000,00 

685.170,00 

956.000,00 

 

 

400.000,00 

1.300.000,00 

1.200.000,00 

685.170,00 

956.000,00  

65. 485 100 Изградња гасовода 2.800.000,00  10.746.550,00 10.746.550,00 
66. 463 200 

 
 
 

512 100 
512 100 

Машине и опрема: 
� Економска школа; 
� Гимназија – набавка рачунара; 
� Техничка школа ''Радоје Љубичић'' – 

(камиони); 
� Спортски савез – (рачунари); 
� Велики парк – (трактор). 

 
410.000,00 
563.700,00 

 
1.000.000,00 

100.000,00 
1.500.000,00 

  
410.000,00 
563.700,00 

 
1.000.000,00 

100.000,00 
1.500.000,00 

 
410.000,00 
563.700,00 

1.000.000,00 
100.000,00 

1.500.000,00 

67. 463 200 Опрема за образовање и културу: 
� ОШ ''Алекса Дејовић'' – (рачунари); 
� ОШ ''Нада Матић'' – (рачунарске 

учиоnице); 
� Музичка школа – (инструменти); 
� ТШ ''Радоје Марић' – (опрема за 

радионицу); 
� Народно позориште – (расвета); 
� Градска галерија –(клима уређај); 
� Народна библиотака - (копир-апарат). 

 
135.000,00 

 
635.560,00 
120.000,00 

 
800.000,00 

2.675.000,00 
210.000,00 

 
60.000,00 

  
 

135.000,00 
 

635.560,00 
120.000,00 

 
800.000,00 

2.675.000,00 
200.000,00 

 
60.000,00 

 
 

135.000,00 
 

635.560,00 
120.000,00 

 
800.000,00 

2.675.000,00 
200.000,00 

 
60.000,00 

  С В Е Г А:  51.430.000,00  53.530.330,27 53.478.387,75 

  Социјална заштита – 010     

68. 481 100 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
– Центар за социјални рад 

 
750.000,00 

  
750.000,00 

 
750.000,00 
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69. 472 900 

 

472 800 

472 800 

Дотације непрофитиним организацијама 
– Центар за социјални рад – тренутне 
помоћи: 

� помоћ старим лицима; 

� саветовалиште за породичне односе. 

2.250.000,00 

180.000,00 

360.000,00 

  

2.250.000,00 

180.000,00 

360.000,00 

 

2.250.000,00 

180.000,00 

из вишка 
прихода  

70. 512 200 Рачунска опрема 100.000,00  100.000,00 99.997,00 

71. 513 211 Компјутерски софтвери 30.000,00  30.000,00  

  С В Е Г А:  3.670.000,00  3.670.000,00 3.279.997,00 

  Основно образовање     

72. 463 100 Накнада за превоз на посао и са посла  

2.616.000,00 

  

2.616.000,00 

 

2.616.000,00 

73. 463 100 Стални трошкови (ел. енергије, 

осигурање) 

 

7.529.000,00 

  

7.529.000,00 

 

7.528.998,52 

74. 463 100 Услуге по уговору (образовање и 

усавршавање запослених) 

 

1.261.000,00 

  

1.261.000,00 

 

1.261.000,00 

75. 463 100 Текуће поправке и одржавање 3.470.000,00  3.470.000,00 3.469.998,20 

76. 463 100 Материјал 3.014.000,00  3.014.000,00 2.984.059,84 

77. 463 100 Ученичке награде и такмичења 200.000,00  200.000,00 200.000,00 

78. 463 100 Исхрана и смештај ученика 410.000,00  360.000,00 298.899,00 

79. 463 200 Изградња зграда и објеката: 

� санитарни чвор – школа у Биосци 

 

200.000,00 

  

200.000,00 

 

200.000,00 

80.  

463 200 

 

463 200 

Капитално одржавање зграда и објеката: 

� реконструкција крова, кречење 

фасаде у ОШ ''Душан Јерковић''; 

� пресвлачење игралишта новом 

асфалтном површином у ОШ 

''Андрија Ђуровић''. 

 

 

1.000.000,00 

 

3.000.000,00 

  

 

1.000.000,00 

 

3.640.422,00 

 

 

1.000.000,00 

 

3.640.422,00 

81. 463 200 Остала основна средства – дуго-

годишњи засад – Љубање 

 

200.000,00 

  

200.000,00 

 

200.000,00 

81 – 1 425 000 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката – централно грејање и надзор у 

школама 

Прерасподела 

позиције 58 

  

986.630,24 

 

986.630,24 

81 – 2 425 000 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката (Нада Матић) – водоводне цеви 
 

 
230.000,00 230.000,00 

  С В Е Г А:  22.900.000,00  24.707.052,24 24.616.007,80 

  Средње образовање – 910     

82. 411 212 Наканада за превоз на посао и са посла     
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865.000,00 500.000,00 356.813,28 

83. 421 000 Стални трошкови (елек. енергија, 

осигурање  

 

4.179.000,00 

  

4.179.000,00 

 

4.179.000,00 

84. 463 100 Услуге по уговору (образовање и 

усавршавање) 

 

759.000,00 

  

759.000,00 

 

759.000,00 

85. 463 100 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 
 

2.000.000,00 2.000.000,00 

86. 463 100 Материјал 1.997.000,00 
 

1.997.000,00 1.875.960,92 

87. 463 100 Ученичке награде и такмичења 200.000,00 
 

200.000,00 200.000,00 

88. 463 200 Изградња зграда и објеката Меди-цинске 
школе 

 
4.000.000,00 

 
 

4.000.000,00 

 

4.000.000,00 

89. 463 200 Капитално одржавање зграда и објеката 
– адаптирање свечане сале – Гимназије 

 

910.000,00 

 
 

910.000,00 

 
 

910.000,00 

90. 463 100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката – Уметничка школа 

 
763.359,39 

 
 

763.359,39 

 

763.359,39 

90–1. 463 200 Машине и опрема – Уметничка школа  
1.036.640,61 

 
 

1.036.640,61 

 

1.036.640,61 

90-2 425 100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката – централно грејање и надзор у 
школама 

 
 

 

219.974,73 

 
 

208.972,29 

  С В Е Г А: 16.710.000,00 
 

16.564.974,73 16.289.746,49 

  Посебан рачун за културу  
 

 
 

91. 411 100 Плате, додаци и накнаде запослених  36.230.000,00 
 

32.310.000,00 30.997.368,96 

92. 412 100 Социјални допринос на терет послодавца  
5.876.000,00 

 
 

4.860.000,00 

 

4.644.447,00 

93. 412 100 Доприноси за пензијско и инва-лидско 
осигурање (самостални уметници) 

 

420.000,00 

 
 

420.000,00 

 
 

66.706,55 

94. 421 100 Стални трошкови (електрична енергија, 
осигурање, грејање) 

 
3.945.000,00 

 
 

3.945.000,00 

 

3.945.000,00 
95. 423 100 Услуге по уговору 320.000,00  320.000,00 320.000,00 
96. 425 200 Текуће поправке и одржавање 445.000,00  445.000,00 445.000,00 
97. 426 000 Материјал 1.055.000,00  1.055.000,00 1.055.000,00 
98. 482 100 Порези, обавезне казне, таксе (порез на 

фонд зарада)  
 

1.264.000,00 
  

1.050.000,00 
 

1.004.287,00 
99. 424 200 Услуге културе – програми 5.000.000,00  5.000.000,00 4.913.000,00 

100. 511 200 Изградња зграда и објеката – Архив 

� изградња Историјског архива (ранија 
обавеза) 

� средства за црпну станицу 

� Историјски архив – (пројекат) 

3.500.000,00 
  

 
 

2.450.000,00 

896.078,00 
 

153.922,00 

 
 

2.250.191,00 

896.078,00 

 152.922,00 

  С В Е Г А:  58.055.000,00 
 

52.905.000,00 50.690.000,51 

  Посебан рачун на физичку културу -
810 

 
 

 
 

101. 411 100 Плате, додаци и накнаде запослених 6.930.000,00 
 

6.260.000,00 6.003.210,00 

102. 412 100 Социјални допринос на терет послодавца  
1.125.000,00 

 
 

940.000,00 

 

896.228,00 
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103. 421 100 Стални трошкови (ел. енергија, 
осигурање, грејање) 

 
2.400.000,00 

 
 

2.400.000,00 

 

2.400.000,00 

104. 423 100 Услуге по уговору 30.000,00 
 

30.000,00 30.000,00 

105. 425 200 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 
 

150.000,00 150.000,00 

106. 426 600 Материјал 70.000,00 
 

70.000,00 70.000,00 

107. 472 700 Спортске награде: 

� избор спортисте године; 

� избор најбољег такмичара спортске 
манифестације Ђетиња, скокови у 
воду; 

� МОСИ – спортске игре; 

� остала масовна такмичења. 

 

120.000,00 

 

300.000,00 

180.000,00 

100.000,00 

 
 

120.000,00 

 

300.000,00 

180.000,00 

100.000,00 

 
 

120.000,00 
 
 

300.000,00 

180.000,00 

99.910,00 

108. 481 900 Дотације спортским омладинским 
организацијама 

 
4.300.000,00 

 
 

5.300.000,00 

 

5.300.000,00 

109. 482 000 Порези, обавезне таксе (порез на фонд 
зарада) 

 
245.000,00 

 
 

210.000,00 

 

193.789,00 

109-1 425 200 Текуће поправке – централно грејање  
 

 
81.302,76 

 

70.000,12 

  С В Е Г А: 15.950.000,00 
 

16.141.302,76 15.813.137,12 

  Друштвена брига о деци – 020  
 

 
 

110. 411 100 Плате, додаци и накнаде запослених 50.345.000,00 
 

46.860.000,00 44.686.508,25 

111. 412 100 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
8.168.000,00 

 
 

7.220.000,00 

 

6.911.765,00 

112. 472 300 Накнаде за децу и породицу (из буџета – 
треће дете) 

 
720.000,00 

 
 

1.700.000,00 

 

826.548,00 

113. 423 000 Услуге по уговору - 
 

- 
 

114. 482 100 Порез обавезне казне, таксе (порез на 
фонд зарада) 

 
1.767.000,00 

 
 

1.560.000,00 

 

1.490.090,00 

116. 511 200 Изградња зграда и објеката Дечији вртић 
– Турица 

 
3.500.000,00 

 
 

4.960.000,00 

 

4.960.000,00 

  С В Е Г А: 64.500.000,00 
 

62.300.000,00 58.874.911,25 

  Раздео II Дирекција за изградњу града 
– 600 

 
 

 
 

117. 451 290 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским корпорацијама 

 
 

 
 

118. 451-290 Улагање у текуће комунално одржавање 
града 

 
94.490.000,00 

 
 

81.400.000,00 

 

87.023.032,43 

119. 451-290 Улагање у уређење грађевинског 
земљишта 

 
61.801.000,00 

 
 

100.250.000,00 

 

105.402.408,59 

120. 451-290 Улагање у изградњу комуналних објеката  

35.913.150,00 

 
 

31.720.000,00 

 

7.668.771,96 

  С В Е Г А: 192.204.150,00 
 

213.370.000,00 200.094.212,98 

  Раздео III буџетски фондови – 610  
 

 
 

121. 451 100 Субвенције Фонду противпожарне 

заштите 

 

398.000,00 

 
 

640.000,00 

 

632.387,07 

  С В Е Г А: 398.000,00 
 

640.000,00 632.387,07 
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122. 451 100 Субвенција Фонду за солидарну 
стамбену изградњу 

 
25.591.400,00 

 
 

23.890.200,00 

 

24.370.161,47 

  С В Е Г А: 25.989.400,00 
 

23.890.200,00 24.370.161,47 

  Раздео IV – Фонд екологије – 500  
 

 
 

123. 451 000 Субвенције Фонду екологије 10.230.590,00 
 

9.540.800,00 9.737.197,13 

  С В Е Г А: 10.230.590,00 
 

9.540.800,00 9.737.197,13 

  Раздео V – Општинско јавно 
правобранилаштво 

 
 

 
 

124. 411 100 Плате, додаци и накнаде запослених 1.577.000,00 
 

1.190.000,00 1.134.479,10 

125. 412 100 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
247.000,00 

 
 

215.000,00 

 

177.098,04 

126. 421 200 Коришћење роба и услуга 130.000,00 
 

130.000,00 130.000,00 

127. 482 100 Порез, обавезне таксе 76.000,00 
 

40.000,00 39.297,86 

128. 512 000 Машине и опрема – рачунар 40.000,00 
 

40.000,00 40.000,00 

  С В Е Г А: 2.070.000,00 
 

1.615.000,00 1.520.875,00 

  Завод за цене  
 

 
 

129. 411 100 Плате, додаци и накнаде запослених   330.000,00 
 

330.000,00 313.845,34 

130. 412 000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
56.000,00 

 
 

51.000,00 

 

48.704,72 

131. 420 000 Коришћење роба и услуга 65.000,00 
 

65.000,00 65.000,00 

132. 480 000 Порези, обавезне таксе 14.000,00 
 

11.000,00 10.527,94 

  С В Е Г А: 465.000,00 
 

457.000,00 438.078,00 

  Раздео VI средства резерве – 130  
 

 
 

133. 499 000 Средства резерве  
 

  

134. 499 110 Стална резерва  2.910.710,00 
 

3.100.000,00 3.097.651,57 

135. 499 120 Текућа резерва 16.882.000,00 
 

2.512,93 - 

135-1 511 400 Текућа буџетска резерва 

- геомеханичко испитивање радова   на 

госоводу 

 

 

 

 
 

595.000,00 

 

 

595.000,00 

135–2 483 100 Текућа буџетска резерва: 

- средства за трошкове принудних 

извршења    

 

 

 

  

 

300.000,00 

 

 

24.306,48 

135-3 463 100 Текућа буџетска резерва 

- средства за набавку заставе 

 

 

 
 

34.380,00 

 
 

34.380,00 

135–4 451 290 Текућа буџетска резерва 

- средства за завршетак пута Вране 

 

 

 
 

700.000,00 

 
 

655.238,45 

135-5 421 300 Канализација код Дома војске  
 

670.496,62 670.496,62 

135-6 423 700 Средства за прославу Дана Општине  
 

600.000,00 597.691,97 

135-7 423 300 Средства за чланарину 

- стална конференција градова 

 

 

 
 

83.864,00 

 
 

83.864,00 

135-8 512 200 Текућа буџетска резерва 

- средства за набавку полица за Архив 
Општине 

 

 
 

 
 

 
341.327,40 

 
 
 

341.327,40  
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135-9 425 200 Велики парк (ремонт котларнице)  
 

35.439,61 35.439,61 

135-10 472 100 Превоз Нороваца  
 

96.000,00 96.000,00 

135-11 421 300 Акција чишћења града ''Брезова метла'' 
  

75.000,00 75.000,00 

135-12 421 300 Акција чишћења града ''Биоктош''  
 

90.000,00 90.000,00 

135-13 451 291 ЦМП – Уређење Трга  
 

210.000,00 210.000,00 

135-14 481 110 Боровић Зорица – помоћ у лечењу  
 

15.000,00 15.000,00 

135-15 463 100 МЗ Стапари – сусрет ''Три Стапара''  
 

20.000,00 20.000,00 

135-16 424 900 Накнада за рад стрелаца-противг. 
заштита 

 
 54.000,00 

54.000,00 

135-17 481 110 Дом ''Петар Радовановић'' – адаптација 
пешачке стазе 

 
 

 
100.000,00 

 

100.000,00 

135-18 451 100 Ватрогасни савез Ужице – обука 
запослених 

 
 

 
30.000,00 

 

30.000,00 

135-19 424 300 Летња школа пливања  
 

40.000,00 40.000,00 

135-20 481 900 Омладински рукометни клуб  
 

100.000,00 100.000,00 

135-21 424 200 Албум Ужичког бенда  
 

15.000,000 15.000,00 

135-22 425 200 Градска галерија – набавка разгласних 
уређаја 

 
 

 
50.000,00 

 

50.000,00 

135-23 481 110 Арсић Видоје – санација куће (оштећене 
од земљотреса) 

 
 

 
31.900,00 

 

31.900,00 

135-24 463 100 помоћ МЗ Волујац  
 

5.000,00 5.000,00 

135-25 481 900 Изградња храма у Гостиници  
 

20.000,00 20.000,00 

135-26 463 100 Економска школа – опремање кабинета  
 

80.000,00 80.000,00 

135-27 423 500 Допунски избори  
 

200.854,84 200.854,84 

135-28 481 110 Савез глувих и наглувих – штампање 
брошура 

 
 

 
5.000,00 

 

5.000,00 

135-29 425 100 МЗ Теразије – завршетак улице  С. 
Милића 

 
 

 
38.240,00 

 

38.240,00 

135-30 451 291 Довршетак пута Волујац-Кнежевић  
 

800.000,00 800.000,00 

135-31 423 700 Поклон ђацима првацима  
 

75.820,25 75.820,25 

135-32 423 700 Поклон ђацима првацима  
 

91.177,50 91.177,50 

135-33 463 200 ОШ ''Стари град''-реконструкција мокрог 
чвора 

 
 

 
450.000,00 

 

450.000,00 

135-34 463 200 ОШ ''Манојле Смиљанић'' – санирање 
хаварије 

 
 

 
13.916,00 

 

13.916,00 

135-35 463 200 ОШ ''Богосав Јанковић''- санитарни 

чворови 

 
 

 

70.646,90 

 

70.646,90 

135-36 463 200 Прва основна школа (замена подова)  
 

187.174.80 187.174,80 

135-37 463 200 ОШ ''Миодраг В. Матић'' – реновирање 

крова фискултурне сале 

 
 

 

71.470,00 

 

71.470,00 

135-38 423 900 Комисија за контролу Фин. пословање 

Музеја 

 
 

 

74.052,13 

 

74.052,13 

135-39 472 700 Даница Шишовић-осликавање цркве  
 

20.000,00 20.000,00 

135-40 472 700 Студије Б. Брајковић  
 

29.620,85 29.620,85 
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135-41 481 110 Параплегичари  - адаптирање пословног 
простора 

 
 

 
15.000,00 

 

15.000,00 

135-42 463 200 ОШ ''Слободан Секулић''- мокри чворови  
 

 
279.610,20 

 

279.610,20 

135-43 451 291 Адаптација зграде поште у Севојну  
 

297.000,00 297.000,00 

135-44 472 300 Летовање ратне сирочади  
 

16.475,18 16.475,18 

135-45 472 700 МЗ Гостиница – водоводни услови  
 

15.150,00 15.150,00 

135-46 424 200 Николић Милета – школовање на 
Економском факултету  

 
 

 
15.000,00 

 

15.000,00 

135-47 463 100 МЗ Теразије – помоћ за увођење воде М. 
Пантовића 

 
 

 
21.420,00 

 

21.420,00 

135-48 481 110 Дом ''Петар Радовановић'' – друштвени 
центар за избегла и расељена лица 

 
 

 

300.000,00 

 
 

300.000,00 

135-49 481 110 Центар за социјални рад – помоћ за 
Бојану Маринковић 

 
 

 
50.870,00 

 

50.870,00 

135-50  Канализација у улици Саве Јовановић из вишка прихода  
135.425,00 

 
- 

135-52 481 900 А.Маринковић – помоћ за лечење  
 

20.000,00 20.000,00 

135-53 481 900 С. Аћимовић – помоћ за лечење  
 

20.000,00 20.000,00 

135-54 424 200 С. Симић – штампање књиге  
 

10.000,00 10.000,00 

135-55 481 100 Санитарно возило за кућну негу  
 

300.000,00 300.000,00 

135-56 481 100 Набавка апарата за дијализу  
 

600.000,00 600.000,00 

135-57 481 100 Набавка апарата за магнетну терапију  
 

 
146.148,00 

 

146.148,00 

135-58 424 100 Друштво пчелара  
 

40.000,00 40.000,00 

135-59 463 100 МЗ Биоска – увођење струје  
 

20.335,00 20.335,00 

135-60 421 100 СОФК-а- Спортско такмичење поводом 
Дана Општине 

 
 

 
135.000,00 

 
135.000,00 

135-61 424 200 Рок – блуз фестивал  
 

40.000,00 40.000,00 

135-62 481 900 Црквена општина  
 

70.000,00 70.000,00 

135 -63 472 700 С.Ристовић – 30 – годишњица рада  
 

15.000,00 15.000,00 

135 -64 463 200 Прва основна школа – поправка котла   
 

336.966,00 336.966,00 

135-65 463 200 М.В.Матић – термоизолација  
 

95.200,00 95.200,00 

135-66 424 200 Музеј – легат  
 

170.000,00 170.000,00 

135-67 424 200 Сајам књига  
 

86.000,00 86.000,00 

135-68 423 400 Штампање билтена  
 

147.013,31 147.013,31 

135-69 451 290 Водовод на Сењаку  
 

215.303,00 215.303,00 

135-70 481 110 Набавка огревног дрвета – Центар  
 

434.000,00 434.000,00 

135-71 472 700 Студентско путовање Благојевић 

Драгана 

 
 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

135-72 472 700 Цицовић Чедомир – упис на факултет  
 

30.000,00 30.000,00 

135-73 481 900 Стонотениски клуб ''Јединство''  
 

27.000,00 27.000,00 
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135-74  Пут у Вранама из вишка прихода  250.000,00 
- 

136  Враћање зајма за вртић ''Невен'' 1.871.550,00 
 

1.871.550,00 1.871.550,00 

  УКУПНО РАЗДЕО VII: 21.664.260,00 
 

15.811.359,52 15.245.310,06 

  Раздео VIII Комунална инфра-
структура – 610 

 
 

 
 

  I Дотације здравственој организацији  
 

 
 

137 311 910 Капиталне субвенције – ЈКП ''Биоктош'' – 
набавка трактора 

 
 

 
 

785.000,00 

 

785.000,00 

138. 311 910 Капитална субвенције – ЈКП ''Биоктош'' – 
набавка контејнера 

 
 

 
 

686.300,00 

 

686.300,00 

139. 311 910 Дотације непрофитним здравственим  
организацијама – набавка санитета за 
Дом здравља 

 

 

 
 

1.200.000,00 

 
 

1.200.000,00 

140. 311 910 Капиталне субвенције – рекон-струкција 
пута Теразије - Буар 

 
 

 
 

4.930.428,00 

 

4.930.428,00 

141. 311 910 Реконструција улица и тротоара  
 

6.837.867,91 6.837.867,91 

142. 311 910 Капиталне субвенције – уређење зелених 
површина и скверова 

 
 

 
 

1.162.342,00 

 

1.162.342,00 

143. 311 910 Капиталне субвенције – реновирање 
месних канцеларија 

 
 

 
 

1.000.000,00 

 

815.995,09 

144. 311 910 Капиталне субвенције – комунална 
инфраструктура у сеоским месним 
заједницама  

 

 

 
 

2.634.320,00 

 
 

2.634.320,00 

145. 311 910 Капиталне субвенције изградња капеле 
на гробљу Влаовац – Севојно уређење 
стаза и јавна расвета на гробљу 

 

 

1.500.000,00 

 
 

 

1.500.000,00 

 
 
 

1.500.000,00 

146. 311 910 Капиталне субвенције – водовод ''Бела 
земља'' 

 
 

 
 

3.000.000,00 

 

3.000.000,00 

147. 311 910 Капиталне субвенције – радови на 
повезивању водоводних линија на 
резервоару ''Сарића осоје'' 

 

1.998.157,49 

 
 

1.998.157,49 

 
 

1.998.157,49 

148. 311 910 Капиталне субвенције – градња летње 
позорнице на Тргу 

 
 

 
 

276.525,00 

 

276.525,00 

149. 311 910 Капиталне субвенције – клупе на Тргу 
  

65.085,11 65.085,11 

150. 311 910 Капитална субвенција јавни WC  120.000,00 
 

110.955,00 110.955,00 

151. 311 910 Капиталне субвенције – изградња 
амфитеатра на Плажи – идејни пројекат 
уређења плаже 

 

 

 
 

338.000,00 

 
 

337.453,73 

151-1 451 290 Изградња пута МЗ Волујац  
 

400.000,00 400.000,00 

151-11 451 290 МЗ Биоска – завршетак просторија месне 
заједнице 

Из вишка прихода 16.03.2004.  
255.441,00 

 

- 

151-12 512 200 Машине за копнени саобраћај - гредер Из вишка прихода 08.01.2004.  
2.200.000,00 

 

- 

  УКУПНО РАЗДЕО VIII:   29.380.421,51 26.740.429,33 

151-2 463 100 Трансфери од Републике за Топлоту -  2.500.000,00 2.500.000,00 

151-3 463 100 Трансфери од Републике за Дирекцију од  
накнада 

 
- 

  
1.273.320,00 

 

1.273.320,00 
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151-4 463 211 Донације за Фонд екологије -  226.784,08 226.784,08 

151-41  Донације за Музеј   78.938,40 78.938,40 

151-5 462 151 Донације за инфо киоск -  396.264,00 396.264,00 

  С В Е Г А: -  4.475.306,40 4.475.306,48 

  УКУПНИ РАСХОДИ I : 582.142.000,00  620.755.316,66 591.764.387,03 

  Расходи од средстава   приватизацију 
од прихода из 2003. године  II 

   
3.716.323,01 

 
3.067.749,99 

  УКУПНО РАСХОДИ I + II   624.471.639,66 594.832.899,96 

 
Члан11 

 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Ужице садржи : 

 

1.  Биланс стања , 

2. Биланс прихода и  расхода , 

3.  Извештај о капиталним расходима и финансирању , 
4.  Извештај о новчаним токовима, 

5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и  извршења , 

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења , 
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима , домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова , 

8.    Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве , 

9.  Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године , 

10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима од тачке 1. до тачке 9. 
 

Члан12. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу Општине Ужице''. 
REPUBLIKA SRBIJA 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE  
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 

18. Na osnovu  ~lana 74. i 81. Zakona o planirawu i izgradwi  ("Sl. glasnik RS" 47/03),  ~lana 11. 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) Skup{tina op{tine U`ice na svojoj sednici, odr`anoj dana 27. maja 2004. godine, donela je  

ODLUKU 
O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJUMIMA I MERILIMA 

ZA UTVR\IVAWE ZAKUPNINE I NAKNADE 
ZA URE\IVAWE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

 
^lan 1. 

U Odluci o kritetrijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine i naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 
("Slu`beni list op{tine U`ice", br 6/03), posle ~lana 8. dodaje se novi ~lan 8a. koji glasi: 

"^lan 81. 
Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta obra~unata po ovoj Odluci mo`e se umawiti investitorima objekata 

na podru~ju IV, V  i VI  zone, a koji su od posebnog zna~aja za razvoj op{tine U`ice. 
Umawewe naknade za objekte iz prethodnog stava mo`e iznositi najvi{e 99,99%. 
O zahtevu za umawewe naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta i visini umawewa odlu~uje Skup{tina op{tine 

U`ice." 
^lan 2. 

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  418-3/03, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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19. Na osnovu  Zakona o planirawu i izgradwi  ("Sl. glasnik RS" 47/03),  Odluke o gra|evinskom zemqi{tu op{tine 
U`ice ("Sl. list Op{tine U`ice" br. 6/03) i  ~lana 2. Odluke o osnivawu  JP "Direkcija za izgradwu"( "Sl. glasnik 
Op{tine U`ice br. 6/93) i ~lana  28. Statuta Op{tine U`ice ("Sl.list Op{tine U`ice" br. 5/02) Skup{tina op{tine 
U`ice na svojoj sednici, odr`anoj dana 11. marta 2004. godine, donela je  
 

P R O G R A M 
URE\IVAWA JAVNOG I OSTALOG 

 GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA   ZA 2004. 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 2004. godini sa planiranim izvorima sredstava i planiranim rashodima za pojedine namene. 

 Program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta sadr`i: 
 
 P-I       PROGRAM IZRADE PROSTORNO PLANSKE       
 DOKUMENTACIJE 
 

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

 P-III   PROGRAM  IZGRADWE KOMUNALNE  
 INFRASTRUKTURE I PUTEVA 
  
IZVORI SREDSTAVA 
         Program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta za 2004. godinu finansira}e  se iz  slede}ih izvora: 
 

-   dela buxetskih prihoda JP od poreza na fond zarada 
    (buxet SO U`ice za 2004.g. oz.funk. 620 Ek. kl. br.4510 
    poz.140)   iznosu od      62.180.000 
-   dela buxetskih prihoda JP od naknade za ure|ivawe 
    gra|evinskog  zemqi{ta 
    (buxet SO U`ice za 2004.g. oz.funk. 620 Ek. kl. br.4510 
    poz.141)   iznosu od      49.750.000 
-   preneti prihodi iz 2003.god.     5.800.000 
-   dela  buxetskih prihoda JP od  SO U`ice opredeqenih  
    za finansirawe komunalne    infrastrukture i  puteve  
   ( buxet SO U`ice  za 2004. g. razdeo II  Ek.kl. br. 4511  
   pozicija 145)  u iznosu od      29.240.000 
-  dela buxetskih prihoda JP od SO U`ice opredeqenih 
   za finansirawe komunalne infrastrukture i puteve po 
   rebalansu buxeta za 2004. godinu u iznosu od   6.700.000 
- dela buxetskih prihoda JP od SO U`ice opredeqenih 
  za finansirawe komunalne infrastrukture i puteva 
  po rebalansu buxeta za 2004. godinu za donacije   5.440.000 
-  dela ostalih prihoda JP od  udru`enih sredstava  
   Republike Srbije za investicije u  vodoprivredi i izgradwi  
   puteva u iznosu od       10.000.000 
-  dela ostalih  prihoda JP udru`enih sredstava mesnih  
   zajednica i Eko fonda za izgradwu komunalnih objekata 
   i puteva u iznosu od       4.000.000 
-  dela ostalih prihoda JP urbanisti~kog planirawa  
   u iznosu od          2.936.570 
-  dela prihoda JP  od prodaje objekata za raseqavawe 
   u iznosu od         9.068.040 
-  dela ostalih  prihoda od zakupa od nepokretnosti 
    u dr`avnoj svojini  u iznosu     4.000.000 
-  dela ostalih prihoda JP od in`iwering usluga prema 
    tre}im licima u iznosu      3.000.000 

    ______________________________________________ 
               UKUPNO din:  192.115.010 
 
       P-I    PROGRAM IZRADE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 
 

NAZIV PLANA 

stepen 
relizacije 
do 2004. 

stepen 
realizacije 
u 2004. 

vrednost posla 
realizovanog 

u 2004. 
povr{ina 

potrebna 
ulagawa 
u 2004. 

investitor 

      PROSTORNI PLAN  
               OP[TINE             

0% 100% 6840250.00 66700 ha   1200000.00

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 
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        PLAN GENERALNE  
            REGULACIJE   

0% 100% 16046320.00   4500 ha 2400000.00

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

PLAN DETAQNE 
REGULACIJE 
"TURICA" 

70% 30% 216000.00   4,20 ha 50000.00

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

       URBANISTI^KI 
           PROJEKTI 

0% 100% 2936570.00      20 ha 100000.00 TRE]A LICA 

PROGRAM 
PRIVREMENIH 

OBJEKATA 
0% 100% 230000.00  30000.00

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

     PROJEKTOVAWE 0% 100% 300000.00  10000.00

JP 
"DIREKCIJA 

ZA 
IZGRADWU" 

 UKUPNO 
URBANISTI^KI 
           PLANOVI 

    19198890.004524,2 ha 2550000.00  

  UKUPNO PROSTORNI 
             PLAN 

    6840250.0066700 ha 1200000.00  

     UKUPNO OSTALI 
           POSLOVI 

    530000.00  40000.00  

       U  K  U  P  N  O     26569140.00  3.790.000.00  

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

Program se sastoji iz dva dela i to:  
 
1. Program davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog  zemqi{ta. 
2. Program davawa u zakup neizgra|enog javnog gra|evinskog zemqi{ta. 
 
1. PROGRAM DAVAWA U ZAKUP OSTALOG NEIZGRA\ENOG GRA\EVINSKOG       ZEMQI[TA 
Gra|evinsko zemqi{te je jedan od najzna~ajnijih resursa za Op{tinu U`ice. Kroz revalorizaciju wegove vrednosti, 

ostvaruju se prihodi iz kojih se finansira izgradwa novih  i odr`avawe postoje}ih infrastrukturnih sadr`aja. 
Osnovni ciq ovog Programa je davawe u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta radi izgradwe objekata 

za namene predvi|ene odgovaraju}im urbanisti~kim planom u obimu koji omogu}ava izgra|ena komunalna infrastruktura ili 
ona ~ija je gradwa planirana. Pored davawa u zakup ostalog neizgra|enog  predvi|a se  i davawe u zakup neizgra|enog javnog 
gra|evinskog zemqi{ta do roka privo|ewa wegovoj planiranoj nameni. 

Neizgra|eno javno i ostalo gra|evinko zemqi{te mo`e se dati u zakup za poqoprivrednu obradu ili neku drugu 
namenu u skladu sa odgovaraju}im odlukama organa SO U`ice. 

Program ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta je ra|en na osnovu Odluke o gra|evinskom zemqi{tu. Obuhvata lokacije i 

objekte, koji se u ovom momentu mogu smatrati najracionalnijim, najkvalitetnijim i najprimerenijim re{ewem za pra}ewe 

planskog razvoja grada.  

Ukoliko se u toku godine uka`e potreba za ure|ewem zemqi{ta, koje nije obuhva}eno ovim Programom, ostavqa se 

mogu}nost pribavqawa i opremawa i drugih lokacija sa ustupawem po zakonskoj proceduri, a Upravni odbor }e doneti odluku 

o izmenama i dopunama tog dela Programa. 

Radovi na ure|ewu gra|evinskog zemqi{ta, u 2004. god. izvodi}e se, u prvom redu, na lokacijama na kojima su ve} 

stvorene ugovorne obaveze prema investitorima i to u obimu u kom su obezbe|ena sredstva.  

        Preduslov za realizaciju ovog dela programa je adekvatno kori{}ewe, priprema i ustupawe za izgradwu postoje}eg 

gra|evinskog zemqi{nog fonda. 

 
 

REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

II 0. 
TRO[KOVI REALIZACIJE POSLOVA NA URE\EWU 

ZEMQI[TA IZ 2003.GODINE 2,000,000.00   

II 1.  POSLOVNA IZGRADWA      

II 1.1 POSLOVNI PROSTOR     
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II 1.1.1 
Megdan - M - zakup na 99 god. (K.P. 783 / 2 i 4 ukupno 384m2; Pr + 2 + Pk 
poslovno 450 m2 BRGP)-izgradwa TS za potrebe Megdana M, J , Q i I na 
delu    K.P. 783 / 2 i 4 

2.500,400.00   

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  2,900,000.00   

II 1.1.3 
TC - CITY faza  A (K.P. 549 / 2 ;1 433 m2; 2 600 m2  BRGP; Su+Pr+1+Gal) - 

izme{tawe toplovoda, opti~kog kabla 3,563,000.00   

II 1.1.4 
TC”N.PA[I]” (K.P.1723/6 ;310m2) - pribavqawe akta o ure|ewu 
pros.konkurs 100,000.00   

  UKUPNO II 1.1. 9,063,400.00   

II 1.2 PROIZVODNI PROSTOR     

II 1.2.1 
Bojovi}a vodenice ( 4 nove parcele ;2 781 m2 ;1 632 m2 BRGP, 1 za TS  162 

m2 ,i doparcelacije i legalizacije 3,700,000.00   

II 1.2.2 RZ Sevojno lokacija kod“ Gradine” - zakupa na 99 god. - opremawe lokacije 8,500,000.00   

II 1.2.3 Lokacija T@V - taksa za struju i opremawe trafo stanice 18,656.00   

II 1.2.4 
Radna zona "Sevojno L" - zakupa od 10 do 99 god. - Projekat ki{ne 

kanalizacije 47,400.00   

II 1.2.5 Doparcelac. preparcelac. i sli~no  200,000.00   

  UKUPNO II 1.2. 12,466,056.00   

  
 

UKUPNO II 1.  21,529,456.00   
II 2 KOLEKTIVNA STAMBENA IZGRADWA     

II 2.1 
Megdan - E ( K.P. 1149 / 2 i K.P. 663 / 3; ukupno 313 m2; 1 539 m2  BRGP - 

zavr{etak ugovorenog komunalnog opremawa 2,000,000.00   

II 2.2 
Hercegova~ka ulica ( K.P. 2057 / 6 ,470 m2;stanova  630 m2;lokala  270m2 ; 

BRGP  900m2 - elektro opremawe sa Trafo stanicom  500,000.00   

  UKUPNO II 2.  2,500,000.00   

II 3 INDIVIDUALNA STAMBENA IZGRADWA     

II 3.1 

Bojovi}a naseqe 11 parcela ( K.P. 1241 / 9, 12, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 45, 51 i 

64 ;ukupno 6 430 m2, 3 696 m2 BRGP - re{avwe IP odnosa i sprovo|ewe 

konkursa 100,000.00   
II 3.2 Doparcelac. preparcelac. i sli~no  200,000.00                    

  UKUPNO II 3.  300,000.00                

  

2.PROGRAM DAVAWA U ZAKUP JAVNOG NEIZGRA\ENOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA Sadr`ina ovog Programa definisana 
je ~lanom 62. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu kojom je  definisano 
ustupawe mawih monta`nih objekata na javnim povr{inama (kiosci, 
letwe ba{te, pokretne tezge i sl.) 

  

  

II 4 PRIVREMENI OBJEKTI     

II 4.1 
Fri`ideri ili konzervatori za sladoled - prema Programu Op{tine 
U`ice za 2002 i 2003 god. 8 lokacija - izrada Urbanisti~kih dozvola i 
sprovo|ewe konkursa 

40,000.00   

II 4.2 
Tezge - SEVAL DIRECTION `ute ili crvena 3 - 15 dana - prema Programu 
Op{tine U`ice za 2002 i2003 god. 9 lokacija - izrada Urbanisti~kih 
dozvola i sprovo|ewe konkursa 

40,000.00   

II 4.3 
Kiosci - U`ice rok 3 godine SEVAL MO 2 , 3 , Beogradski -  prema 
Programu Op{tine U`ice za 2002 i 2003 god. 36 lokacija - izrada 
Urbanisti~kih dozvola i sprovo|ewe konkursa 

130,000.00   

II 4.4 
Ostale lokacije auti}i , kokice,luna park, pozornica -  prema Programu 
Op{tine U`ice za 2002 i 2003 god. 7 lokacija - izrada Urbanisti~kih 
dozvola i sprovo|ewe konkursa 

20,000.00   
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II 4.5 
Kiosci  Kr~ag. rok 3 godine SEVAL MO 2 , 3 , Beogradski -  prema 
Programu Op{tine U`ice za 2002 i 2003 god. 16 lokacija - izrada 
Urbanisti~kih dozvola i sprovo|ewe konkursa 

50,000.00   

II 4.6 
Kiosci  Sevojn.rok 3 godine SEVAL MO 2 , 3 , Beogradski -  prema 
Programu Op{tine U`ice za 2002 i 2003 god. 12 lokacija - izrada 
Urbanisti~kih dozvola i sprovo|ewe konkursa 

50,000.00     

II 4.7 
Objekti male privrede od ~vrstog materijala za promenu namene -  prema 
Programu Op{tine U`ice za 2002 i 2003 god. 14 lokacija - izrada 
Urbanisti~kih dozvola i sprovo|ewe konkursa 

100,000.00   

II 4.8 
Reklamni panoi BILLBOARDS rok 5 godina -  prema Programu Op{tine 
U`ice za 2002 i 2003 god. 4 lokacije i 22 lokacije veliki - izrada 
Urbanisti~kih dozvola i sprovo|ewe konkursa 

50,000.00   

II 4.9 
Svetle}i reklamni panoi du` tri putna pravca -  prema Programu 
Op{tine U`ice za 2002 i 2003 god. 3 pravca - izrada Urbanisti~kih 
dozvola i sprovo|ewe konkursa 

20,000.00   

  UKUPNO II 4.  500,000.00   

II 5 
TRO[KOVI PRIBAVQAWA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA I 
OBJEKATA ZA RASEQAVAWE 5,500,000.00   

II 6 
TRO[KOVI URE\IVAWA PO OSNOVU UGOVORA IZ 

2003.GODINE 4,500,000.00   

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

REKAPITULACIJA 
  

II 0. TRO[KOVI URE\IVAWA IZ 2003.GODINE 2,000,000.00   

II 1. POSLOVNI OBJEKTI 21,529,455.00   

II 2. KOLEKTIVNA STAMBENA IZGRADWA 2,500,000.00     

II 3. INDIVIDUALNA STAMBENA IZGRADWA 300,000.00   

II 4. PRIVREMENI OBJEKTI 500,000.00   

II 5. TRO[KOVI PRIBAVQAWA ZEMQI[TA ZA RASEQAVAWE 5,500,000.00   

II 6. OBAVEZE URE\EWA ZEMQI[TA IZ 2003 4,500,000.00   

  UKUPNO 36,829,455.00 
  

REKAPITULACIJA P - I   i   P - II    
       

P - I  TRO[KOVI IZRADE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 3,790,000.00   

P - II  
TRO[KOVI DAVAWA U ZAKUP OSTALOG GRA\EVINSKOG 
ZEMQI[TA I DAVAWA U ZAKUP NEIZGRA\ENOG JAVNOG 
GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 

36,829,455.00 

  

  PRATE]I TRO[KOVI REALIZACIJE P-I  i P-II  21,211,700.00   

  UKUPNO 61,831,156.00 
  

  
 

    
  

P - III   PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PUTEVA   

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}anih 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 predpostavka ka realizaciji ovog dela programa je 
planirani nivo izdvajawa sredstava od poreza na fond zarada, definisan u buxetu Op{tine sa stopom od 1,8%, 
kao i nivo udru`ivawa sredstava sa Republi~kim buxetom, MZ na teritoriji Op{tine i Eko-fondom.   
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REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

III 0. 
TRO[KOVI REALIZACIJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE 
CIJA JE REALIZACIJA ZAPO^ETA U 2003.GODINI    

III 0.1 Eksproprijacija za gasovod iz 2003. godine 
2.400.000,00   

III 0.1 Izgradwa objekata infrastrukture iz 2003. godine 
6.235.000,00   

 UKUPNO III  0. 
8,635,000.00   

III 1. 
SISTEM ZA SAKUPQAWE,ODVO\EWE I PRE^I[]AVAWE 

OTPADNIH VODA     

III 1.1 Fekalna kanalizacija Uremova~kog i Ko{ti~kog potoka l=1.000 m 2,000,000.00   

III 1.2 Fekalna kanalizacija na Dovarju, zavr{etak radova 38,162.00   

  UKUPNO III  1. 2,038,162.00   

III 2 PRIMARNA VODOVODNA MRE@A     

III 2.1. VODOVOD "BELA ZEMQA"     

2.1.1 Dovod struje na pumpne stanice i  pu{tawe u rad sistem 12,000,000.00   

 2.1.2. 
Nastavak radova na  izgradwi    vodovoda po ugovoru sa JKP "Vodovod" 
U`ice 10,000.00   

2.1.3. 
Izrada  projekta elektroinstalacija u objektima za vodovod "Bela 
Zemqa" 108,000.00   

2.1.4. Zavr{etak radova na vodovodu po ugovoru sa MPP "Jedinstvo" Sevojno 5,000,000.00   

  UKUPNO III 2.1.  17,118,000.00   

III 2.2. VODOVOD "TERAZIJE"     

  2.2.1. 
Nastavak radova na visokoj zoni  “Terazije”izgradwom rezervoara 
”Cerovi}a brdo II ”, zapremine 200m3 2,000,000.00   

  2.2.2. 
Izrada cevnih veza, povezivawe izgra|enih  vodovodnih linija u sistem, 
potisna stanica  za daqu distribuciju 1,000,000.00   

  UKUPNO III 2.2.  3,000,000.00   

III 2.3 VODOVOD U SISTEMU "SARI]A OSOJE"      

2.3.1 
Izrada prikqu~aka za doma}instva koja su u~estvovala u izgradwi 
rezervoara 990,400.00 

  
 

2.3.2. 
Izgradwa elektro radova na crpnim stanicama na "Matovi}a Brdu" i 
"Sari}a  Osoju" 541,365.00 

  
 

2.3.3.  Izgradwa potisnog  cevovoda  nastavak prema  Rezervoaru "Crkvari" 1,012,400.00   

2.3.4. 
Zavr{etak radova na crpnim stanicama Matovi}a brdo i Kapetanovina po 
rebalansu SO 1.000,000,00   

  UKUPNO III 2.3.  3,544,215.00   

III 2.4. VODOVOD "ZABU^JE"     

2.4.1. Zavr{etak radova na izgradwi rezervoara “Zabu~je” (zatvara~nica i 
oprema) 1,000,000.00   

2.4.2. Izgradwa potisnih stanica na sistemu “Zabu~je ” (gra|evinski radovi, 
oprema , pribavqawe zemqi{ta, struja) 

3,500,000.00 
  

2.4.3 Zavr{etak radova na rezervoaru "Zabu~je 3" 268,423.00   

  UKUPNO III 2.4.  4,768,423.00   

III 2.5 REKONSTRUKCIJA VODOVODNIH LINIJA U GRADSKOJ ZONI      

2.5.1.  Ulica Carinska L=150 m. o 100       600,000.00    

2.5.2. Ulica II  Proleterska. Zavr{etak radova 1,250,300.00    

  UKUPNO III 2.5.  1,850,300.00    

III 2.6. VODOVODNI  SISTEM "PORA"      

2.6.1. Zavr{etak radova na rezervoaru "Pora 3" 54,715.00    

  UKUPNO III 2.6.  54,715.00    

  UKUPNO III 2.  30,335,653.00    
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III 3 JAVNA RASVETA      

3.1. Izgradwa daqinskog upravqawa javne rasvete 5,440,000.00    

3.2. Izgradwa rasvete u MZ Kr~agovo po rebalansu SO 100,000.00   

  UKUPNO III 3.  5,540,000.00    

III 4 GRADSKA GROBQA      

4.1. Izgradwa kapele na grobqu "Vlaovac" 1,405,000.00    

4.2. 
Dodatna sredstva za zavr{etak radova na grobqu "Vlaovac" po rebalansu 
SO 350,000.00   

  UKUPNO III 4.  1,755,000.00    

III 5. GRADSKA IGRALI[TA      

5.1.  Izgradwa igrali{ta u ul. Heroja Jerkovi}a 246,360.00    

5.2. Izgradwa igrali{ta u ul. Sewak 141,991.00    

5.3. Izgradwa igrali{ta u ul. Krcunova 128,726.00    

5.4. Popravka igrali{ta na Pla`i 46,000.00    

5.5. Izgradwa igrali{ta u Ustani~koj  ulici 74,610.00    

5.6. Dodatna sredstva za zavr{etak igrali{ta po rebalansu SO 500,000.00   

  UKUPNO III 5.  1.137,687.00    

     KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  III 0. - III 5.  
     

  UKUPNO 
49,441,502.00    

    
     

ULAGAWA U PUTEVE I ULICE 
  

REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

III 6. 
TRO[KOVI ZAVR[ETKA IZGRADWE PUTNIH OBJEKATA 

ZAPO^ETIH U 2003. GODINI 3,650,000.00   

III  7. 
IZGR. I REKONSTR. REGIONALNIH I MAGISTRALNIH 

PRAVACA     

  

Izvori finansirawa za ovaj segment programa su udru`ena sredstva sa 
Republi~kom direkcijom. Izgradwa magistralnih saobra}ajnica 
primarnih gradskih ulica kao i lokalnih puteva bazirana ja na 
postavkama saobra}ajne studije grada U`ica uo~enih potreba za 
revitalizacijom putnog fonda kao i elemenata nastavka izgradwe putnih 
objekata iz prethodne godine.   

    

III 7. 1. 
Izgradwa dela magistralnog puta M-19/1, deonice kroz grad - ulica 
Radni~ki bataqon  

4,000,000.00 
  

  UKUPNO III 7.  4,000,000.00   

III 8. 
 IZGRADWA, REKONSTRUKCIJA I POPRAVKA 

PRIORITERNIH PRAVACA  
  
  

8. 1. Rekonstrukcija ul. Arsenija ^arnojevi}a  L=600  m 5,000,000.00   

8. 2. Sanacija klizi{ta i  rekonstrukcija dela Carinske ulice  l=300m. 2,600,000.00   

8. 3. Zavr{etak radova na  delu ulice Nikole Altomanovi}a 338,200.00   

8. 4.  Zavr{etak radova na izgradwi parkinga u  Topli~koj ulici 325,710.00   

  UKUPNO III 8.  8,263,910.00   

III  9. PE[A^KE KOMUNIKACIJE     

9.1. Izrada dela trotoara u Omladinskoj ulici (ispred drvenog mosta) 300,000.00   

9.2. Izrada trotoara u ulici Kneza Lazara 65,360.00   

9.3. Rekonstrukcija trotoara kod   Robne ku}e "Beograd" 332,760.00   

9.4. Izrada trotoara u ulici Nikole Pa{i}a 210,050.00   

9.5. Rekonstrukcija stepeni{ta u  @elezni~koj ulici 75,769.00   

9.6. Izrada i ugradwa potrebnih gelendera. 100,000.00   

9.7. Izrada i ugradwa potrebnih  stubi}a. 300,000.00   

  UKUPNO III 9.  1,383,939.00   
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III  10. SAOBRA]AJNA SIGNALIZACIJA     

10.1. Ugradwa  elasti~nih ograda po  Ugovoru iz 2003. godine 191,082.00   

10.2. Izrada i ugradwa elasti~nih, odbojnih ograda, prema potrebi. 800,000.00   

10.3. Izrada  projekta horizontalne signalizacije. 50,000.00   

10.4. Izrada projekta poboq{awa bezbednosti dece u saobra}aju 50,000.00   

10.5. 
Zamena ure|aja za svetlosnu signalizaciju na raskrsnici kod I Osnovne 
{kole  i kod Hotela "Zlatibor".  U sklopu toga  i izrada novog signalnog 
plana 

280,000.00 

  

10.6. 
Zamena ure|aja za svetlosnu signalizaciju na raskrsnici ulica 
Omladinske i Obili}eve. 

200,000.00 
  

10.7. Demonta`a stubova i lanterni na raskrsnici na Rakijskoj pijaci. 50,000.00   

10.8. 
Zamena postoje}ih asfaltnih prinudnih  usporiva~a brzine novim 
izra|enim od  reciklirane gume kom. 10. 

420,000.00 
  

10.9.  Izrada i ugra|ivawe novih prinudnih usporiva~a brzine po potrebi. 300,000.00   

  UKUPNO III 10.  2,466,082.00   

III  11. TEHNI^KA DOKUMENTACIJA     

11.1. Projekti sanacije klizi{ta u: ul. Carinskoj i na Pori      

11.2. 
 Projekti mostova: na lokalnom putu Zorina kafana-Riba{evina i na 
\etiwi za zaseok Rujevac   

  

11.3. Projekti trotoara: u ul. U`i~ke republike, u ul.Beogradskoj i Pora.          

11.4. Projekat ure|ewa potoka Sari}a Osoje     

11.5. Projekat ki{ne kanalizacije ul. [umadijske i ul. Jug Bogdanove     

11.6. Projekat regulacije potoka kod “Rakete”     

11.7. Projekat ki{ne kanalizacije u Drinskoj ulici     

11.8. Projekat ki{ne kanalizacije u Hercegova~koj ulici     

11.9. Projekat regulacije Ko{ti~kog potoka     

11.10. Projekat rekonstrukcije ulice Haxi Melentijeve     

11.11. 
Projekat pro{irewa trotoara i regulacije dela ulice   Nemawine (od 
Rakijske pijace do Veli~i}a ~esme) 

  
  

11.12. Projekat ul. Ive Andri}a - zavr{etak radova     

11.13.  Projekat rekonstrukcije ulice Radni~ki bataqon - zavr{etak radova     

11.14. Projekat ul. N. Pa{i}a i D.Tucovi}a - zavr{etak radova     

11.15. Projekat trotoara na Beloj Zemqi     

11.16.  Projekat Carinske ulice     

11.17.  Ostali projekti po potrebi      

11.18 Projekat ulice Stevana Mokrawca po rebalansu SO    

  UKUPNO III 11.  5,000,000.00   

III  12. OSTALI OBJEKTI     

12.1 Zavr{etak radova na zidu u ulici Knegiwe Qubice 70,400.00   

12.2 Izrada potpornog zida u [arganskoj ulici 191,140.00   

12.3 Izgradwa potpornih zidova na ugro`enim saobra}ajnicama. 3,000,000.00   

12.4 
Izgradwa autobuskih stajali{ta u ulicama:  U`i~ke  republike, Heroja 
Dejovi}a u Sevojnu  i Nemawine. 300,000.00 

  

12.5 
 Izrada i ugradwa nadstre{nica na  autobuskim stajali{tima u seoskim  
mesnim zajednicama kom.  500,000.00 

  

  UKUPNO III 12.  4,061,540.00   

 III  13. 
KOMUNALNI OBJEKTI ZA KOJE ODOBREWE ZA IZGRADWU 

PRIBAVQA DIREKCIJA 
2,500,000.00 

  

  IZGRADWA I RAZVOJ PUTEVA I ULICA               III 6. -III13.    

  

  UKUPNO  31,325,471.00 
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REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

III  14 
IZGRADWA  OBJEKATA UDRU@ENIM SREDSTVIMA MZ - 

UGOVORENE OBAVEZE U 2003. GODINI 
  
  

14.1 MZ "KR^AGOVO" Nabavka jalovine za popravku puteva 168,235.00   

14.2 MZ "TURICA"      

   Nasipawe kraka ul. Stanoja Glava{a 194,760.00   

  Javna rasveta u Ra~anskoj ulici 46,903.00   

14.3 MZ "CARINA"     

   Javna rasveta u ul. Vojvo|anska 211,927.00   

  Nasipawe dela ulice Filipa Vi{wi}a 120,396.00   

14.4 MZ "CENTAR" Sekundarna mre`a vodovoda "Zabu~je" 180,000.00   

14.5 
MZ "SEVOJNO"  Nabavka cevi za sekundarnu mre`u za visoku zonu 
"Sevojno" 

85,520.00 
  

14.6 MZ  "KRVAVCI" Izgradwa puta za Suboti}e 220,000.00   

14.7 MZ "TERAZIJE"  Javna rasveta u [arganskoj ulici 35,905.00   

14.8 MZ "BELA ZEMQA"  Izrada puta za [anac 30,000.00   

14.9 MZ "GORJANI" Asfaltirawe puta  [ibali}a potok - Pjevin grob 843,903.00   

14.10 MZ "RIBA[EVINA"  Popravka puteva na teritoriji MZ 387,850.00   

14.11 MZ "NIKOJEVI]I" Nabavka jalovine za popravku puteva 146,400.00   

14.12 MZ "VRUTCI"  Izrada vodovoda u Vrutcima 88,208.00   

14.13 
MZ "DUBOKO"  Izgradwa sekundarne mre`e sa rezervoara  "Ku~ansko 
brdo"  123,400.00 

  

14.14 
MZ "BUAR"  Nabavka cevi za sekundarnu mre`u sa Rezervoara "Ku~ansko 
brdo" 123,578.00 

  

  UKUPNO III 14.  3,006,985.00   

III  15 
IZGRADWA  OBJEKATA UDRU@ENIM SREDSTVIMA MZ - 

PLANIRANA U 2004. GODINI 
15,000,000.00 

  

   IZGRADWA UDRU@ENIM SREDSTVIMA               III 13 - III 15    

  

  UKUPNO 18,006,985.00   

III 16 
IZGRADWA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO REBALANSU 

BUXETA SO 
 
  

16.1. Gasifikacija grada-deo eksproprijacije po rebalansu buxeta 2004. 3,500,000.00   

16.2. Gradska deponija 10,000,000.00   

16.3. Vodosnabdevawe MZ Ka~er 1,000,000.00   

16.4. Vodosnabdevawe MZ Centar - Zabu~je 1,000,000.00   

16.5. Vodosnabdevawe MZ Sevojno 1,000,000.00   

16.6. Vodosnabdevawe MZ Duboko 1,500,000.00   

16.7. Vodosnabdevawe MZ Krvavci - Zlakusa 600,000.00   

16.8. Izgradwa puteva u MZ Mokra Gora 300,000.00   

16.9. Izgradwa puteva u MZ Trnava - Stara xada 150,000.00   

16.10. Izgradwa puteva u MZ Kremna 300,000.00   

16.11. Izgradwa puteva u MZ Turica 200,000.00   

16.12. Izgradwa puteva u MZ Ravni - Ristanovi}i 200,000.00   

16.13. Izgradwa puteva u MZ Rosuqe - Ulica Hajduk Veqkova 1,000,000.00   
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16.14. Izgradwa puteva u MZ Stapari - put za crkvu 150,000.00   

16.15. Izgradwa ulice u MZ Kr~agovo - Ulica U`i~kih heroja 1,600,000.00   

 UKUPNO III  16. 22,500,000.00   

P III  PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PUTEVA 
  

REKAPITULACIJA   

  PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 49,441,502.00   

  PROGRAM IZGRADWE PUTEVA I ULICA 31,325,471.00   

  PROGRAM UDRU@IVAWE SA MZ 18,006,985.00   

 PROGRAM REBALANSA BUXETA 22,500,000.00   

  PRATE]I TRO[KOVI REALIZACIJE PROGRAMA 9,009,896.00   

  UKUPNO 130,283,854.00   

 PROGRAM URE\IVAWA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA   

REKAPITULACIJA   

1 
PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE I DAVAWA U 

ZAKUP ZEMQI[TA 
61,831,156.00 

  

2 
PROGRAM IZGRADWE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I 

PUTEVA 
130,283,854.00 

  

  UKUPNO 192,115,010.00   

  
Dono{ewem ovog Programa prestaje da va`i Program usvojen na sednici Skup{tine op{tine odr`anoj 

11. marta 2004. godine.     

Ovaj Program objavi}e se  u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
  

 
 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE  
01 broj  06-16/04, 11.03.2004. godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 

 
 
  20. Na osnovu  ~lana 4. i 80. Zakona  o lokalnoj samoupravi  ("Sl. glasnik RS" br. 49/99), ~lana 13. Zakona o 

planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" 47/03 ), ~lana 1.  Odluke o komunalnom ure|ewu ("Sl. list op{tine U`ice" br. 

16/01), po ~lanu 2. Odluke o osnivawu JP "Direkcija za izgradwu " ( " Sl.list op{tine U`ice " 6/93 ) i  ~lana  28.Statuta 

Op{tine U`ice ("Sl.list Op{tine U`ice" br. 8/01), Skup{tina op{tine U`ice na svojoj sednici, odr`anoj dana 27. maja 

2004. godine, donela je  

 
 

PROGRAM    ODR@AVAWA       KOMUNALNIH  

OBJEKATA ZA 2004. godinu 
 

  Ovaj Program sadr`i ulagawa  Javnog preduze}a "Direkcija za izgradwu" U`ice na obavqawu poslova  
teku}eg odr`avawa izgra|ene gradske komunalne infrastrukture  kao i odr`avawu gradskih ulica i  lokalnih puteva na 
teritoriji  op{tine U`ice u 2004. godini. 
 
 Ovaj Program sastoji se iz: 
 
 P-I     PROGRAMA ODR@AVAWA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: 

• Programa ~i{}ewa i prawa ulica i drugih javnih povr{ina 

• Programa odr`avawa gradskog zelenila 

• Programa odr`avawa sistema javne rasvete 

• Programa odr`avawa ki{ne kanalizacije 
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• Programa odr`avawa ostalih javnih objekata 

• Programa odr`avawa i ure|ewa objekata od interesa za grad 
 
      P-II   PROGRAMA  ODR@AVAWA ULICA I PUTEVA: 

• Programa teku}eg odr`avawa gradskih ulica i puteva, trotoara i drugih javnih povr{ina 

• Programa zimskog odr`avawa  gradskih ulica i lokalnih puteva 
 

IZVORI SREDSTAVA 
 
 Program teku}eg odr`avawa komunalnih objekata za 2004. godinu finansira}e se iz slede}ih izvora: 
 

• dela buxetskih prihoda JP od poreza na fond zarada 
            (buxet SO U`ice za 2004 g.  
 oz.funk. 620 Ek. kl. br. 451 poz.140) u iznosu od     34.040.000                    

 

• dela buxetskih prihoda JP za investicije po rebalansu   6.150.000 
 

• dela buxetskih prihoda JP "Direkcija za izgradwu" po 
           osnovu naknade ze kori{}ewe gra|evin. zemqi{ta   
 (buxet SO U`ice za 2004 g.oz.funk.620 Ek. kl. br. 451 poz. 142) 
 u iznosu od          39.800.000.  
          

• dela buxetskih prihoda JP od naknade za  
           kori{}ewe puteva (buxet SO U`ice za               
 2004.g.oz.funk.620 Ek.kl.451 poz.143 ) u iznosu od    12.985.000. 
                                                                                                   
 

• dela buxetskih prihoda JP od komunalnih taksi 
 (buxet SO U`ice za 2004.g.oz.funk.620 Ek.kl.br.451 poz.144 )  
 u iznosu  od         9.005.000. 
 

• dela ostalih prihoda JP od naknade za raskopavawe 
 u iznosu od          1.200.000. 
 
 
            UKUPNO:  103.180.000. 

 
Redovno odr`avawe grada slo`ene konfiguracije, velike gustine naseqenosti i sa o{trim klimatskim uslovima, 

predstavqa preduslov  za ure|en, ~ist urbani sadr`aj koji obezbe|uje optimalan kvalitet `ivqewa.  
 
Materijalna pretpostavka za ovaj deo programa je redovna naplata naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta, 

kao i izbalansirani nivo stvarnih tro{kova odr`avawa grada sa nivoom naknade koju pla}aju svi korisnici gradskih 
povr{ina. 

P - I   PROGRAM ODR@AVAWA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE   

  
  

REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

I 0. 
TRO[KOVI TEKU]EG ODR@AVAWA PO OBAVEZAMA IZ 

2003.GODINE 5,500,000.00   

I 1. ^I[]EWE I PRAWE ULICA I DRUGIH POVR[INA 22,000,000.00   

  
U periodu I-XII  2004.god, ~i{}ewe i prawe ulica i drugih javnih 
povr{ina, vr{i}e se po programu odr`avawa, koji se na godi{wem nivou 
ugovara sa JKP “ Biokto{”, i to:     

               -ru~no ~i{}ewe..............................66.355.107m2     
               -rad ~istilice..................................29.313.284m2     
               -prawe.........................................29.793.749m2     

  

Pored ovih poslova, predvi|eno je i ~i{}ewe nanosa snega sa trotoara, 
~i{}ewe otpada iz reka i potoka, odvoz ko{eva, ~i{}ewe korpi za 
otpatke, kao i drugi poslovi koji su u domenu javne higijene, a koji }e se 
obavqati po posebnom nalogu. 

    

I 2. ODR@AVAWE GRADSKOG ZELENILA 8,000,000.00   

  
Predvi|eno je redovno odr`avawe zelenih povr{ina, u skladu sa 
programom, koji se na godi{wem nivou ugovara sa JKP “Biokto{”, i to:     
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  Trg partizana:       

  
 travwaka 1.900m2; povr{ina pod sezonskim cve}em 618m2; drve}e za 
orezivawe 40kom; slobodno rastu}e drve}e 180kom;  soliterno {ibqe 
10kom;  grupimi~asto {ibqe 400kom; ru`e  75kom; zasadi {ibqa 308kom   

    
  Parkovi, skverovi i drvoredi:     

  
travwaci 35.257m2;  sezonsko cve}e 831m2;  perene  581m2;  ru`e 349kom;  
drve}e 972kom;  {ibqe 10.386kom;  `iva ograda 600m2;  drvoredi 152kom. 

    
  Pored ovih poslova, JKP “Biokto{” }e obavqati i poslove  kao {to su:       

  
~uvawe zelenih povr{ina Trga, name{tawe i uklawawe klupa, ~uvawe 
centralnih parkovskih povr{ina i zelenog pojasa i drugih po nalogu     

I 3. ODR@AVAWE JAVNE RASVETE 12,000,000.00   

  

Radi ispravnog i ekonomi~nog funkcionisawa javne rasvete potrebno je 
obezbediti uvo|ewe MTK sistema, kao i izvr{iti nabavku: `ivinih 
sijalica sa prigu{nicama, osigura~a, uklopnih satova i dr. Tako|e je 
potrebno izvr{iti sanaciju kablovskih vodova, stubova i delova TS, 
koji su u direktnoj  funkciji rasvete. 

    

I 4. I  4.  ODR@AVAWE KI[NE KANALIZACIJE 500,000.00   

  
Pored redovnog odr`avawa sistema ki{ne kanalizacije od zasutog 
materijala, planirane su aktivnosti na drugim poslovima, koje su u 
funkciji poboq{awa ovog infrastrukturnog sistema, kao sto su: 

    
           -re{avawe problema povr{inskih voda     
           -izrada i rekonstrukcija postoje}ih talo`nika     
           -rekonstrukcija propusta     
           -izgradwa i rekonstrukcija postoje}ih re{etki     
           -popravka re{etke u ul. Du{ana Popovi}a     
           -~i{}ewe potoka i dr.                       

     

     

REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

I 5.  ODR@AVAWE OSTALIH OBJEKATA 2,500,000.00     

  
U ovu grupu objekata spadaju svi oni objekti koji iziskuju redovno ili 
periodi~no odr`avawa, a to su:     

  odr`avawe fontane na Trgu     

  odr`avawe javnih satova       

  popravka poplo~anih, kamenih povr{ina      
  izgradwa i odr`avawe za{titnih ograda     
  izrada i postavqawe autobuskih stajali{ta     
  izrada boksova za kontejnere     
  izrada i odr`avawe oglasnih stubova i tabli     

  nabavka novih,popravka starih klupa za parkove i pe{a~ku stazu uz reku 
    

  nabavka korpi za otpatke     
  odr`avawe `ardiwera     

  popravka i farbawe ograda na gradskim mostovima i pasareli u V. parku 
    

  farbawe ivi~waka na raskrsnicama i autobuskih stajali{ta     
  ki}ewe grada za Novu godinu     
  uklawawe stabala u ul. Dobrosava Ru`i}a     
  sadwa novih stabala u parkovima i drvoredima i      

  sanacija objekta u ul.  II  Proleterske (obaveza iz 2003.)     
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I 6. URE\EWE  OBJEKATA OD INTERESA ZA GRAD       

  6.  1.  KOMPLEKS PLA@A     

  
Planira se izrada projekta sanacije kompleksa gradske pla`e,  prema 
kome bi se u narednih nekoliko godina pristupilo radovima na za{titi 
celokupne zone.  

    
  U me|uvremenu, provodi}e se redovno odr`avawe objekata  na pla`i:     
  popravka obala     
  popravka ku}ice za motor i kontrolu reduktora     
  za{tita ku}ice informativnog centra     
  ugradwa i popravka komunalne opreme     
  odr`avawe postoje}e i nabavka nove opreme     
  rad spasila~ke   ekipe na Pla`i u letwem periodu                                     2,300,000.00   

    6.  2.  OSTALI OBJEKTI       

  
Redovno odr`avawe, popravka postoje}e opreme i nabavka nove za SRC 
“Pora”,“Vuju}a Brdo” i igrali{te u ul.Riste Te{i}a. Gradwa novih 
terena. 

    

  
Odr`avawe ure|enog dela re~nog korita i drvenih mostova na ulivu 
potoka, kao i ostalih objekata. 500,000.00   

 6.3. OBJEKTI PO PROGRAMU REBALANSA SO ZA 2004. 
   

 Rekonstrukcija staza i izgradwa hladwaka u Malom parku 
1,100,000.00   

  UKUPNO I 6. 3,900,000.00   

        

     P-I PROGRAM ODR@AVAWA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

  

  

I  0.  TRO[KOVI TEKU]EG ODR@AVAWA PO OBAVEZAMA IZ 2003. 5,500,000.00   

I  1.   ^I[]EWE I PRAWE ULICA I DRUGIH POVR[INA                    .    22,000,000.00   

I  2.   ODR@AVAWE GRADSKOG ZELENILA                                        8,000,000.00   

I  3.   ODR@AVAWE JAVNE RASVETE 12,000,000.00   

I  4.   ODR@AVAWE KI[NE KANALIZACIJE 500,000.00   

I  5.  ODR@AVAWE OSTALIH OBJEKATA 2,500,000.00   

I  6.   URE\EWE OBJEKATA OD INTERESA ZA GRAD 3,900,000.00   

  UKUPNO 54,400,000.00   
 

P - II  PROGRAM ODR@AVAWA ULICA I PUTEVA   

REDNI 
BROJ 

POZICIJA 
PLANIRANA 
ULAGAWA   

II 1. TEKU]E ODR@AVAWE ULICA I LOKALNIH PUTEVA     

1.1. Tokom cele godine, odr`avawe obuhvata:     
  odr`avawe svetlosne saobra}ajne signalizacije     
  nabavka delova i popravka semafora     
  prawe stakala na semaforima     

  
odr`avawe vertikalne saobra}ajne signalizacije (postavqawe, zamena, 
ispravqawe i farbawe saobra}ajnih znakova) 

  
  

  nabavka saobra}ajnih znakova i stubova     
  Odr`avawe u letwem periodu obuhvata:     
  krpqewe udarnih rupa     
  presvla~ewe dela saobra}ajnica     
  oja~awe kolovozne konstrukcije     
  odr`avawe sistema odvo|ewa povr{inskih voda za puteve     
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  popravka {ahtova, re{etki i propusta     
  nabavka farbe i razre|iva~a     
  odr`avawe vertikalne saobra}ajne signalizacije     

  
Odr`avawe u zimskom periodu, je definisano programom zimskog 
odr`avawa, koji se defini{e po~etkom svake kalendarske godine sa JKP 
“Niskogradwa”  i ono obuhvata: 

  

  
  ~i{}ewe snega i leda na saobra}ajnicama     
  posipawe soqu i rizlom ulica i puteva 34,950,000.00   

1.2. 

Poslovi teku}eg odr`avawa po rebalansu buxeta 
Rekonstrukcija Zlatiborske ulice 
Izgradwa parkinga u Me|aju 
Izgradwa parkinga u Jug Bogdanovoj ulici 
Rekonstrukcija Gradske ulice 
Popravka ulice Nikole Altomanovi}a 
Popravka Banovskog puta u MZ Dre`nik 

2,000,000.00 
815,000.00 
685,000.00 
1,200,000.00 
250,000.00 
100,000.00   

  UKUPNO 40,000,000.00   

     

   PROGRAM ODR@AVAWA KOMUNALNIH OBJEKATA 
  

   
  

P - I  PROGRAM ODR@AVAWA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 54,400,000.00   

P - II  PROGRAM ODR@AVAWA ULICA I PUTEVA 40,000,000.00   

  TRO[KOVI REALIZACIJE PROGRAMA                                  8,780,000.00   

  UKUPNO 103,180,000.00 
  

   
  

 

NAPOMENA: Sastavni deo ovog Programa   ~ine programi  ru~nog i 
ma{inskog ~i{}ewa i prawa ulica, odr`avawe gradskog zelenila, 
odr`avawe javne rasvete, odr`avawe ki{ne kanalizacije i ostalih 
komunalnih objekata kao i programi letweg i zimskog odr`avawa 
gradskih ulica  i lokalnih puteva usvojen od strane Upravnog odbora 
Javnog preduze}a "Direkcija za izgradwu" U`ice i Izvr{nog odbora SO 
U`ice i isti predstavqaju sastavne delove ugovora za obavqawe 
predmetnih poslova sa nadle`nim komunalnim ili drugim preduze}ima.                                                                               

   

 

ZAVR[NE  ODREDBE 
 
 Komunalne delatnosti utvr|ene ovim Programom obavqa}e javna 
komunalna preduze}a osnovana od strane SO U`ice i to: "Biokto{", 
"Niskogradwa", "Vodovod" i drugi davaoci usluga na bazi zakqu~enog 
ugovora sa JP "Direkcija za izgradwu" a u skladu sa  elementima Zakona 
o javnim nabavkama. 
 Za komunalne delatnosti iz ovog Programa za koje SO U`ice nije 
osnovala javno preduze}e, poslovi na obavqawu te delatnosti poverava}e 
se preduze}u ili preduzetniku na osnovu Odluke Upravnog odbora JP 
"Direkcija za izgradwu" U`ice. 
 
Dono{ewem ovog Programa prestaje da va`i Program usvojen na sednici 
Skup{tine op{tine odr`anoj 11. marta 2004. godine. 
Ovaj Program objavi}e se u "Sl. listu op{tine U`ice".                                       

   
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

 
 

21. Na osnovu ~lana 98. Zakona o planirawu i izgradwi (“Sl. glasnik RS” br. 47/03), ~lana 62. Odluke o gra|evinskom 
zemqi{tu op{tine U`ice (Sl. list op{tine U`ice 6/03) i ~lana 26. Statuta Op{tine U`ice (Sl. list op{tine U`ice 
5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 
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P R O G R A M  
POSTAVQAWA PRIVREMENIH OBJEKATA 

NA JAVNIM POVR[INAMA NA TERITORIJI OP[TINE U@ICE 
 

^lan 1. 
 

 Program se sastoji iz  osnovne sveske koja sadr`i i separate "A", "B" i "C". 
 

^lan 2. 
 

 Ovim Programom utvr|uju se mesta i na~in postavqawa privremenih pokretnih objekata i privremenih objekata 
male privrede od lakog gra|evinskog materijala na teritoriji Op{tine U`ice. Lokacije privremenih objekata male 
privrede date su u posebnom separatu "A”  u okviru osnovne sveske ovog Programa. U okviru osnovne sveske su i lokacije za 
reklamne panoe i "bilborde" date u separatu “B” .  Lokacije za telefonske govornice date su u separatu "C"  tako|e u okviru 
osnovne sveske ovog Programa. 

 
^lan 3. 

 
 Privremeni  pokretni objekti u smislu ovog Programa su monta`no-demonta`ni objekti, od lake konstrukcije ~ija je 
namena tercijarna delatnost (uslu`no-trgovinska) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa, {to podrazumeva 
objekte  za prodaju robe ({tampa, cigarete, kwige, sitni konditorski proizvodi, peciva, ~estitke i razglednice, bi`uterija, 
cve}e i sl.), pru`awe ugostiteqskih usluga - brza hrana (konzervator i fri`ideri za sladoled, kolica sa aparatom za kokice, 
stolovi i suncobrani letwih ba{ti). Ovim Programom obuhva}eni su reklamni panoi i "bilbordi" i  telefonske govornice. 
 Objekti male privrede predvi|eni ovim Programom dati su kao privemeni objekti od lakog gra|evinskog materijala 
~ija je namena tercijarna delatnost (uslu`no-trgovinska) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 

Privremeni objekti tipa: konzervatori i fri`ideri za sladoled bi}e obuhva}eni dopunom programa. 
 

 Objekti navedeni u Programu mogu se postavqati na slede}im lokacijama: 
 
 
 U @ I C E 
 

^lan 4. 
 
 L E T W E  B A [ T E 
 
 LOKACIJA 1: Ulica Petra ]elovi}a - predvi|eno je postavqawe  stolova sa suncobranima ispred  restorana 
“Revolt”   na povr{ini 3 x 10m.  
 
 LOKACIJA 2: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova na povr{ini 1,90 x 3,20m neposrdno 
ispred lokala za prodaju brze hrane "Lasta". 
 
 LOKACIJA 3: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova na povr{ini 1,00 x 7,00m neposrdno 
ispred kafea "Bonum". 
 
 LOKACIJA 4: Ugao ulica Vukole Dabi}a i Petra ]elovi}a  - predvi|eno je postavqawe  stolova ka bazaru  na 
povr{ini 3,00 x 5,00m. 
 
 LOKACIJA 5: Ulica  Nikole Pa{i}a  - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea "Zeko", 
na povr{ini 3.50 x 3.00 m. 
 
 LOKACIJA 6: Ulica 7. jula - na trotoaru ispred restorana “Madera”  mogu}no je postavqawe stolova sa 
suncobranima na povr{ini 10 x 2.5 m. 
 
 LOKACIJA 7: Ulica D. Tucovi}a  - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Rose", na povr{ini 4,00 x 
2,00m. 
 
 LOKACIJA 8: Omladinska ulica - Javna gara`a - predvi|eno je postavqawe  stolova sa suncobranima ispred 
kafea “Tim”  na povr{ini 5 x 6m. 
 
 +LOKACIJA 10: Omladinska ulica - Stadion - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred 
restorana “]ira”  na povr{ini 3,80 x 13,90 m. 
 
 LOKACIJA 11: Ulica Neboj{iba bb - predvi|eno je postavqawe stolova ispred restorana "Pla`a" na povr{ini 
6,00 x 10,00m. 
 
 LOKACIJA 12: Ulica Nemawina  - predvi|eno je postavqawe stolova ispred restorana "Dijalog" na povr{ini 2,00 
x 3,00m. 
 
 LOKACIJA 13: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred kafea “Satelit” , na povr{ini 10,0 x 6,0 
m. 
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 LOKACIJA 14: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred restorana “Grand” , na povr{ini 10,0 x 
6,0 m. 
 
 LOKACIJA 15: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred restorana “Romansa” , na povr{ini 10,0 
x 5,0 m. 
 
 LOKACIJA 16: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred kafea “Zorino unu~e” , na povr{ini 5,0 
x 6,0 m. 
 
 
 LOKACIJA 17: Ulica D. Tucovi}a - u parteru stambenog bloka na ulazu u Tr`ni centar "Dragstor" predvidjeno je 
postavqawe stolova sa suncobranima na povr{ini 5,20 x 5,60 m + 3.00 x 5.20 m. 
 

 LOKACIJA 18: Ulica Dimitrija Tucovi}a - predvi|eno je postavqawe deset stolova ∅ 60cm ispred kafea 
“Akvarijum” . 
 
 LOKACIJA 19: Ulica Dimitrija Tucovi}a - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred  “Ekspres”  restorana na 
povr{ini 12.5 x 3.0m. 
 
 LOKACIJA 20: Skver Rakijska pijaca - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred restorana 
"Kongo", na povr{ini 11,0 x 6,0 m. 
 

LOKACIJA 21: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe  stolova sa suncobranima ispred kafea  
“Bumerang”  na povr{ini 8.00 x 6.50 m. 

 
LOKACIJA 22: Ulica Qubi{e Vesni}a - predvidjeno je postavqawe stolova ispred kafea na povr{ini 3,0 x 4,0 m. 

 
LOKACIJA 23: Ulica Nade Mati}  - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred kafea “Lazi}” , na povr{ini oko 

37,0m2. 
 
 LOKACIJA 24: Skver Slanu{a - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima u zale|u ~esme, na povr{ini 
7,0 x 7,0 m. 
 
 LOKACIJA 25: Ulica Slanu{ka - na platou izme|u Gradske galerije i Jokanovi}a ku}e planirano je postavqawe 
stolova sa suncobranima, na povr{ini 12,20 x 6,50 m. 
 

LOKACIJA 26: Ulica Nikole Pa{i}a – predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea 
“Koloseum” , na povr{ini 5,50 x 9,00 m. 
 
 LOKACIJA 27: Ulica Nikole Pa{i}a – predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea “Elita” , 
na povr{ini 5,50 x 6,00 m. 
 
 LOKACIJA 28: Ugao ulica Petra ]elovi}a i Vukole Dabi}a - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea 
"Tetreb" na povr{ini u okviru mera 1,50m x 5,00m. 
  

LOKACIJA 29: Ugao ulica Petra ]elovi}a i Vukole Dabi}a - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea 
"Galija" na povr{ini u okviru mera 1,60m x 6,00m. 

 
LOKACIJA 30: Ulica Petra ]elovi}a - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Dol~evita" na povr{ini 

u okviru mera 1,50m x 5,00m. 
 
LOKACIJA 31: Ulica Lipa - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Mali Pariz" na povr{ini u okviru 

mera 1,20m x 5,00m. 
 
LOKACIJA 32: Ulica Lipa - predvi|eno je postavqawe stolova ispred restorana "Tri grozda" na povr{ini u 

okviru mera 1,70m x 3,70m. 
 
LOKACIJA 33: Ulica Slanu{ka - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Slanu{a" na povr{ini u 

okviru mera 2,00m x 5,00m. 
 
LOKACIJA34: Ulica @i~ka - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Kqu~" na povr{ini u okviru mera 

4,00m x 6,00m. 
 
LOKACIJA 35: TRG i Atrijum zgrade pozori{ta,  definisane su zone u okviru kojih }e se postavqati letwe ba{te 

(u svemu prema grafi~kom prilogu). Uslov za dodeqivawe lokacije za postavqawe letwih ba{ti je da lokal ima sanitarni 
~vor za posetioce. 

 
LOKACIJA 36: Ulica Dimitrija Tucovi}a - predvi|eno je postavqawe stolova u parteru stambenog bloka, ispred 

"Srpskog meka" u okviru mera 1.40 m x 12.00 m  
 
LOKACIJA 37: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea "Mota" 

na povr{ini 6,0m x 4,0m + 2,5 x 9,5m + 3,0 x 4,0m. 
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 LOKACIJA 38: Ulica 7 jula - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea "Sa{a" na 
povr{ini 1,80 x 6,0m + 5,0 x1,80m. 
 
 LOKACIJA 39: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova sa tendom ispred restorana "@en-{en" 
na povr{ini 5,5 x 6,0m. 
 
 LOKACIJA 40: Ulica Dimitrija Tucovi}a 43 – predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea 
”City”  na povr{ini u okviru mera 4.00 m x 3.00 m 
 
 LOKACIJA 41: Ulica Slanu{ka 13 - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea ”@i`i”  na 
povr{ini u okviru mera 1.70 m x 5.80 m 
 
 LOKACIJA 42: Ulica Petra ]elovi}a 20 (ka ”Bazaru” ) - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima 
ispred SUTR ”Status”  na povr{ini u okviru mera 3.50 m x 7.50 m 
 
 LOKACIJA 43: Mali trg - kod hotela "Zlatibor" - predvi|eno je postavqawe "suvog" {anka bez prikqu~ka na 
vodovod i kanalizaciju za prodaju pi}a iz originalnih pakovawa, i stolova sa suncobranima na povr{ini u okviru mera 8.00 m 
x 5.00 m 
 

^lan 5. 
 
 T E Z G E 
 
 LOKACIJA 1: Trem RK “Progres” - predvi|eno je postavqawe tezgi bez tende, SEVAL DIRECTION  `ute i crvene 
boje za potrebe prodaje novogodi{wih ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je 
u vreme novogodi{wih, bo`i}nih i osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
 
 LOKACIJA 2: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Obnova”  - Mali trg, predvi|eno je postavqawe uli~nih tezgi 
SEVAL - “DIRECTION”( Vaqaonica aluminijuma Sevojno ), crvene, zelene i `ute boje za potrebe prodaje novogodi{wih 
ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je u vreme novogodi{wih, bo`i}nih i 
osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
 
 LOKACIJA 3: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Kristal”  - ”Obnova” -, predvi|eno je postavqawe uli~nih tezgi 
SEVAL - “DIRECTION”( Vaqaonica aluminijuma Sevojno ), crvene, zelene i `ute boje za potrebe prodaje novogodi{wih 
ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je u vreme novogodi{wih, bo`i}nih i 
osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
  
 LOKACIJA 4: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Kristal” -”Prvi maj” , predvi|eno je postavqawe uli~nih tezgi 
SEVAL - “DIRECTION”( Vaqaonica aluminijuma Sevojno ), crvene, zelene i `ute boje za potrebe prodaje novogodi{wih 
ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je u vreme novogodi{wih, bo`i}nih i 
osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
  
 LOKACIJA 5: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Metalotehna” -”Ekspres restoran” , predvi|eno je postavqawe 
uli~nih tezgi SEVAL - “DIRECTION”( Vaqaonica aluminijuma Sevojno), crvene, zelene i `ute boje za potrebe prodaje 
novogodi{wih ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica. Vreme trajawa zakupa je u vreme 
novogodi{wih, bo`i}nih i osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
 
 LOKACIJA 6: Ulica  D. Tucovi}a - pasa` ispred Lutrije Srbije predvidjeno je postavqawe tezge za prodaju ikona, 
kwiga i kaseta. Tip tezge: slobodnostoje}a metalna konstrukcija crvene boje. Rok kori{}ewa je 6 meseci. 
 
 LOKACIJA 7: Ul. Dimitrija Tucovi}a, u parteru stambenog bloka na  potezu od prodavnice “Kadiwa~a”  do butika 
“Stil” , predvi|eno je postavqawe tezgi tipa  SEVAL “DIRECTION”  ( Vaqaonica aluminijuma Sevojno ) `ute i zelene boje za 
potrebe prodaje novogodi{wih ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je u 
vreme novogodi{wih, bo`i}nih i osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
 
 LOKACIJA 8: Ul. Dimitrija Tucovi}a, u parteru stambenog bloka na potezu ispred TC "Moda" do prodavnice 

“Bohor” , predvi|eno je postavqawe tezgi tipa SEVAL “DIRECTION”   (Vaqaonica aluminijuma Sevojno) `ute i zelene boje za 
potrebe prodaje novogodi{wih ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je u 
vreme novogodi{wih, bo`i}nih i osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana.  
 
 LOKACIJA 9: Ul. Dimitrija Tucovi}a, u parteru stambenog bloka na ulazu u TC “Dragstor” , predvi|eno je 
postavqawe tezgi tipa SEVAL “DIRECTION”  ( Vaqaonica aluminijuma Sevojno ) `ute i zelene boje za potrebe prodaje 
novogodi{wih ukrasa, osmomartovskih poklona i robe iz okolnih prodavnica.Vreme trajawa zakupa je u vreme novogodi{wih, 
bo`i}nih i osmomartovskih praznika u trajawu od tri do petnaest dana. 
 

^lan 6. 
 
 K I O S C I 
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LOKACIJA 1: Terazije - pijac - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 braon boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 2: Ulica N. Pa{i}a - iznad Ma{inskog fakulteta predvidjeno je postavqawe kioska tipa "IMGRAD" 
zelene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 
Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 3: Ulica U`i~ke  Republike br. 66 - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/3 
(Vaqaonica aluminijuma Sevojno) `ute boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 4: Ulica Kurlagina - predvi|eno je postavqawe kioska tipa  “IMGRAD”  crvene boje namewen, 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 5: Aleksi}a most - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 6: Aleksi}a most - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL  MO 2  `ute boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 7: O[  “Andrija \urovi} “ - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Beogradski kiosk”  (6 m2) braon 
boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 8: O[  “Andrija \urovi} “ - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Beogradski kiosk”  (3 m2) braon 
boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 9: Ulica II  proleterske brigade 21 -  predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 (Vaqaonica 
aluminijuma Sevojno) `ute boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima 
nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 10: Ulica Vidovdanska 45 - predvi|eno je postavqawe 2 (dva) kioska tipa SEVAL MO 2 `ute boje, na 
zajedni~kom platou. Kiosci su nameweni tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima 
nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 11: Ulica 7. jula - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 (Vaqaonica aluminijuma 
Sevojno) `ute boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 12: Ulica 7. jula - iza solitera “S” - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 1(Vaqaonica 
aluminijuma Sevojno) braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima 
nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 13: Mali trg - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Beogradski kiosk”  (6 m2) braon boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 14: Mali trg - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Beogradski kiosk”  (6 m2) braon boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 15: Ulica Dimitrija Tucovi}a, trem ispred Lutrije Srbije, predvi|eno je postavqawe kioska tipa 
IMGRAD crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 16: Ulica Obili}eva - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “IMGRAD”  crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 17: Prolaz kod RK “Beograd”  - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 1 `ute boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 

 LOKACIJA 18: Prolaz kod RK “Beograd”  - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 1 `ute boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 19: Stefanovi}ev prolaz - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 bele boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
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 LOKACIJA 20: Stefanovi}ev prolaz - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “IMGRAD”  bele boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 21: Javna gara`a - ispred Javne gara`e - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 
(Vaqaonica aluminijuma Sevojno) crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 22: Na raskrsnici ulica D. Tucovi}a i Kneza Lazara preko puta {kole “A. \urovi}”  – predvi|eno je 
postavqawe kioska tipa “Imgrad”  crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 23: Kod starog `elezni~kog mosta - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/5 crvene boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa uz mogu}nost 
postavqawa stolova na povr{ini 1,5m x 10,3m.  Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 24: Preko puta restorana "Lovac", Ul. Me|aj, - predvi|eno postavqawe kioska tipa "Seval" MO 3/5, 
namewen tercijarnim delatnostima  (uslu`no trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 25: Slanu{a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Poliester” - Priboj bele boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 26: Autobuska stanica - predvi|a se postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/1 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 27: Skver Rakijska pijaca - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2/2 `ute boje, namewen 

tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 

3 (tri) godine. 

 

 LOKACIJA 28: Ulica Kosovska - predvi|eno je postavqawe kioska tipa ESTETIKA `ute boje, namewen 

tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 

3 (tri) godine. 

 

 LOKACIJA29: Plato koji se nalazi u okviru Zelene pijace - predvi|eno je postavqawe niza kioska sa obe strane 

na platou u okviru Zelene pijace (prema grafi~kom prilogu). Grupacija kioska namewena je tercijarnim delatnostima 

(uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

 
^lan 7. 

 
 O S T A L E  L O K A C I J E 
 
 
 LOKACIJA 1: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Obnova” -”Kristal” , Predvi|eno je postavqawe kolica za 
prodaju semenki. Rok kori{}ewa je {est meseci. 
 
 LOKACIJA 2: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Obnova” -”Kristal” , Predvi|eno je postavqawe kolica za 
prodaju kokica. Rok kori{}ewa je {est meseci. 
 
 LOKACIJA 3: Trg - predvi|eno je kori{}ewe dela trga za postavqawe de~ijih auti}a i motora radi dnevnog  
iznajmqivawa radnim danom od 16 do 21 ~as, a vikendom od 9 do 21 ~as na povr{ini 10,00m x 30,00m. Predvi|ena su dva mesta sa 
po 10 (deset) auti}a. 
 
 LOKACIJA 4: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez robna ku}a "Progres” -”Bioskop” , predvi|ene su dve domicilne 
lokacije (1 i 2) za postavqawe kolica za prodaju kokica, semenki. Rok kori{}ewa je {est meseci. 
 
 LOKACIJA 5: Ulica Omladinska - na lokaciji preko puta FK "Sloboda" - predvi|en je prostor za zabavni luna 
park povr{ine oko 500 m2. Rok kori{}ewa je 1 (jedan) mesec 
 
 LOKACIJA 6: Plato ispred biblioteke - predvi|eno je postavqawe menta`no-demonta`ne letwe scene - 
pozornice na povr{ini oko 500m2 (u svemu prema grafi~kom prilogu),  namewena kulturno-umetni~kim delatnostima.  
 NAPOMENA :uslov je rekonstrukcija postoje}ih zidova i plo~nika ispred biblioteke i pozori{ta: 

• svi zidovi moraju da se oblo`e materijalima koji su ranije bili primeweni, 

• sedi{ta moraju biti pokretna (bez fiksirawa na zidove) i uklowena posle predstave, 

• zelene povr{ine - tise se moraju okresati u dogovoru sa preduze}em koje je nadle`no za odr`avawe zelenila i 
predstavnikom iz JP "Direkcija za izgradwu", 



"SLU@BENI LIST" BROJ 3/04 
 

 

64 

• rasveta mora biti monta`no-demonta`na prilago|ena scenskom programu. Neposredno po zavr{etku predstave 
rasveta se mora ukloniti. 
Neposredno po zavr{etku predstave prostor se mora vratiti u prvobitno stawe. 

 

 LOKACIJA 7: ME\AJ, (kod igrali{ta), defininisana je zona u okviru koje }e se postaviti de~iji minigolf. 

Elementi koji ulaze u sastav de~ijeg minigolfa moraju biti monta`no-demonta`ni.  

 

LOKACIJA 8: VELIKI PARK,  defininisana je zona u okviru koje }e se postaviti de~iji minigolf. Elementi 

koji ulaze u sastav de~ijeg minigolfa moraju biti monta`no-demonta`ni. 

 

 LOKACIJA 9: KR^AGOVO, Ul. Milo{a Obrenovi}a, u krugu sportsko-rekreativnog centra koji je u okviru RP 

"Radna zona Kr~agovo usvojen na sednici SO U`ice 01 Broj 350-24/95 od 22. 11. 1995. god. - predvi|en je prostor za  postavqawe 

"balona" u okviru mera 45,0m x 65,0m (prema grafi~kom prilogu). Prostor je namewen za sportski sadr`aj (pokriveni 

sportski tereni). Preporuka je da konstrukcija bude pneumatska bez zidanih prate}ih objekata.  

 

LOKACIJA 10: KR^AGOVO, Ul. Milo{a Obrenovi}a, u krugu sportsko-rekreativnog centra koji je u okviru RP 

"Radna zona Kr~agovo" usvojen na sednici SO U`ice 01 Broj 350-24/95 od 22. 11. 1995. god. - predvi|en je prostor za 

postavqawe cirkusa pribli`ne povr{ine 2980m2.  

 

 LOKACIJA 11: Ulica Nikole Pa{i}a 58 – predvi|eno je kori{}ewe prostora ispred poslovnog objekta za potrebe 

izlagawa robe (izuzev prehrambenih proizvoda), u okviru gabarita 9.00 m x 5.50 m 

 

 LOKACIJA 12: Ulica Mihaila Pupina - zelena povr{ina pored parkinga, preko puta restorana "Lovac" - 

predvi|en je prostor za postavqawe "vagon" - restorana u okviru mera 3.00 m x 12.00 m namewen tercijarnim delatnostima 

(uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine  

 

 LOKACIJA 13: Ulica Veliki park - kod Hale sportova - predvi|en je prostor za postavqawe "vagon" - restorana u 

okviru mera 3.00 m x 12.00 m namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih 

dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine 

 

 LOKACIJA 14: Trg Svetog Save - predvi|en je prostor za postavqawe pokretnog vozila u okviru mera 12.00 m x 5.00 

m u vremenu od 830 do 1700 ~asova, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima 

nadle`nih dr`avnih organa. 

 

 LOKACIJA 15: Trg - predvi|en je prostor za postavqawe klizali{ta u okviru mera 28.00 m x 16.00 m u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 

^lan 8. 
 
 K R ^ A G O V O 
 
 
 LOKACIJA 1: Ulica Milo{a Obrenovi}a - na lokaciji neposredno pored kasarne mo`e se postaviti kiosk tipa 
SEVAL MO I (Vaqaonica aluminijuma Sevojno) bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u 
skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 2: Ulica Maksima Gorkog - predvidjeno je postavqawe kioska tipa Poliester Priboj bele boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 3: Ulica Milo{a Obrenovi}a - Supermarket - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/1  
crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 
Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 4: Ulica Milo{a Obrenovi}a - Supermarket - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4  
crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 
Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 5: Ulica Maksima Gorkog - predvidjeno je postavqawe kioska tipa Poliester Priboj bele boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 6: Ulica Milo{a Obrenovi}a - Supermarket - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 
bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 
Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
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 LOKACIJA 7: Ulica Milo{a Obrenovi}a - Supermarket - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/2 
braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 
Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 8: Kr~agovo - Pijac - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 9: Kr~agovo - Pijac - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/3 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 10: Kr~agovo - Pijac - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 
3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 11: Ulica Maksima Gorkog - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Poliester”  Priboj bele boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 12: Op{ta bolnica - na ulazu u bolni~ki kompleks predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/3 `ute boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 13: Ulica Milo{a Obrenovi}a - na trotoaru pored autobuskog stajali{ta kod "Rakete" predvi|eno je 
postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2/2  `ute boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 14: Teretna `elezni~ka stanica - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 crvene boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 15: Ulica Milo{a Obrenovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera ili konzervatora za sladoled sa 
suncobranom ispred supermarketa. 
  
 LOKACIJA 16: Ulica Milo{a Obrenovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera ili konzervatora za sladoled sa 
suncobranom ispred samouosluge "Sreten Guduri}". 
 

^lan 9. 
 S E V O J N O 
 
 LOKACIJA 1: Ugao ulica Heroja Dejovi}a i Bra}e Nikoli} - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
1 crvene boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 godine. 
 
 LOKACIJA 2: Ulica A. Vu~kovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera ili konzervatora za sladoled sa 
suncobranom ispred samoposluge "Sreten Guduri}". 
 
 LOKACIJA 3: Ulica Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera ili konzervatora za sladoled sa 
suncobranom ispred samoposluge "Sreten Guduri}". 
 

LOKACIJA 4: Ulica Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera ili konzervatora za sladoled sa 
suncobranom ispred supermarketa. 

 
 LOKACIJA 5: Ulica Aleksandra Vu~kovi}a - na mestu zanatskog centra - predvi|eno je postavqawe kioska tipa 
SEVAL MO 2 braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 6: Ulica Aleksandra Vu~kovi}a - na mestu zanatskog centra - predvi|eno je postavqawe kioska tipa 
SEVAL MO 2 braon boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 7: Autobuska stanica u ulici Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/1 crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 8: Autobuska stanica u ulici Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/4 crvene boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 9: Autobuska stanica u ulici Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/1 crvene boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
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 LOKACIJA 10: Autobuska stanica u ulici Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/4 crvene boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 11: Autobuska stanica u ulici Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/5 crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 
 LOKACIJA 12: Ugao Aleksandra Vu~kovi}a i Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL 
MO 3/1 crvene boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih 
organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 

^lan 11. 

O B J E K T I  M A L E  P R I V R E D E 

 
 

 Objekti male privrede predvi|eni ovim Programom (separat “A”) dati su kao privemeni objekti nameweni 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa, od lakog gra|evinskog 
materijala na slede}im lokacijama: 
 
 LOKACIJA 1: Ulica Kneza Lazara - prizemni objekat male privrede sa dva lokala ukupne povr{ine pod objektom 
60 m2. 
 
 LOKACIJA 2: Ju`no od igrali{ta kod O[ "Du{an Jerkovi}" - jedan slobodnostoje}i privremeni objekat 
spratnosti Pr (prizemqe) povr{ine pod objektom oko 70,50m2. 
 
 LOKACIJA 3: Ulica 1300 kaplara  - dva slobodnostoje}a objekta spratnosti:  
objekat 1 – Pr+Gal (prizemqe + galerija), objekat 2 – Sut (suteren), gabarita u okviru mera:  
objekat 1 -8,10 x 6,95m + 2,30 x 2,10m,  objekat 2  - 6,90 x 5,30m. 
 
 LOKACIJA 4: Ul. Vidovdanska – predvi|eno je postavqawe gara`e (jedan boks), spratnosti Sut (suteren), 
gabarita u okviru mera 4,00m x 5,00m.  

^lan 11. 
 

R E K L A M E 

Ovim Programom (separat “B”) utvr|uju se mesta i na~in postavqawa reklamnih panoa i "bilborda" kao privremeni. 

 NAPOMENA: lokacije su odre|ene uz stru~no mi{qewe Organa MUP-a nadle`nog za bezbednost saobra}aja)  na 
slede}im lokacijama: 

 
 
LOKACIJA 1: Mali park - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}a sa 

betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 2: Na platou ispred "Republi~kog geodetskog zavoda" - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 4,00 

x 3,00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 3: Raskrsnica ulica D. Tucovi}a i M. Obrenovi}a na zelenom pojasu - predvi|a se postavqawe reklame 

dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 4: Na Rakijskoj pijaci - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 4.00 m x 3.00 m kao slobodnostoje}a 

sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 5: Ispred O.[. "Andrija \urovi}" - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 1,20 x 1,80 m kao 

slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 1,50 m. 
 
LOKACIJA 6: Autobuska stanica neposredno na obali reke \etiwe- predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 

4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 7: Autobuska stanica neposredno na obali reke \etiwe- predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 

4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 8: Na platou ispred Ma{inskog fakulteta - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 1,20 x 1,80 m kao 

slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 1,50 m. 
 
LOKACIJA 9: Na platou ispred pozori{ta i stare po{te - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 1,60 x 1,10 m 

kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 2,00 m. 
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LOKACIJA 10: Ul. D. Tucovi}a na platou ispred stambenih zgrada preko puta "Muzeja" predvi|a se postavqawe 
reklamnog panoa dimenzija 1,60 x 1,10 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 2,00 m. 

 
LOKACIJA 11: Ul. Omladinska u parku preko puta pobne ku}e "Beograd" - predvi|a se postavqawe reklame 

dimenzija 4.00 m x 3.00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 12: Preko puta stadiona FK "Sloboda" na petqi na ulasku u grad- predvi|a se postavqawe reklamnog 

panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
LOKACIJA 13: Preko puta stadiona FK "Sloboda" ispred Lo`ioni~kog mosta- predvi|a se postavqawe reklamnog 

panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 

 LOKACIJA 14: ””””Mali trg”””” ispred hotela ””””Zlatibor”””” na zelenoj povr{ini –––– predvi|a se postavqawe reklamnog 
panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
 LOKACIJA 15: Ul. Omladinska – preko puta Vatrogasnog doma na zelenoj povr{ini - predvi|a se postavqawe 
reklamnog panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
 LOKACIJA 16: Ul. Omladinska – ” ispod”  lo`ioni~kog mosta na zelenoj povr{ini - predvi|a se postavqawe 
reklamnog panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 

 

LOKACIJA 17: Ul. Omladinska – na platou ispred FK ”Sloboda”  - predvi|a se postavqawe 4 (~etiri) reklamna 
panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m (u svemu prema 
grafi~kom prilogu). 

 
LOKACIJA 18: Raskrsnica ulica M. Obrenovica i Kr~agovo – kod ko`are, na zelenom pojasu - predvi|a se 

postavqawe reklamnog panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 
4,00 m. 

LOKACIJA 19: Ul. Kr~agovo, na zelenoj povr{ini ispred grobqa - predvi|a se postavqawe reklamnog panoa 
dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
 LOKACIJA 20: Ul. Kr~agovo, preko puta Hale sportova - predvi|a se postavqawe 2 (dva) reklamna panoa 
dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m (u svemu prema grafi~kom 
prilogu). 
 
 LOKACIJA 21: Ul. U`i~ke republike na zelenoj - predvi|a se postavqawe reklamnog panoa dimenzija 4,00 x 3,00 
m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 
 LOKACIJA 22: Ul. Radni~kog bataqona - predvi|a se postavqawe 4 (~etiri) reklamna panoa dimenzija 4,00 x 
3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m (u svemu prema grafi~kom prilogu). 
 
 LOKACIJA 23: Ul. Radni~kog bataqona – kod privredne komore vodovoda - predvi|a se postavqawe reklamnog 
panoa dimenzija 4,00 x 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 4,00 m. 
 

LOKACIJA  24: Aleksi}a most - na trotoaru ispred prodavnice "Sreten Guduri}"- predvi|a se postavqawe 
reklamnog panoa (javni gradski info-pano) dimenzija 1,20 x 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom 
gabarita 0,70 x 1,50 m. 
  

LOKACIJA 25: Ul. D. Tucovi}a - ispred Hotela "Zlatibor" - na mestu postoje}eg panoa - predvi|a se 
postavqawe reklamnog panoa (javni gradski info-pano) dimenzija 1,20 x 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom 
stopom gabarita 0,70 x 1,50 m. 
 

LOKACIJA 26: Ul. D. Tucovi}a - Mali park - izme|u panoa bioskopa i panoa sa planom grada - predvi|a se 
postavqawe reklamnog panoa (javni gradski info-pano) dimenzija 1,20 x 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom 
stopom gabarita 0,70 x 1,50 m. 
  

LOKACIJA 27: Ul. Omladinska - ispred mosta, u neposrednoj blizini sata - predvi|a se postavqawe reklamnog 
panoa (javni gradski info-pano) dimenzija 1,20 x 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 x 
1,50 m. 
 LOKACIJA 28: Du` ulice Omladinske, od petqe kod benzinske pumpe pa do O[ ”Andrija \urovi}” , predvi|a se 
postavqawe obostranih svetle}ih reklamnih panoa, pravougaonog oblika, dimenzija 0.60 m x 0.95 m, na stubovima javne rasvete 
 
 LOKACIJA 29: Du` magistralnog puta od ”Metaloprerade”  u Kr~agovu pored petqe naspram stadiona pa do 
iznad gradske pla`e, predvi|a se postavqawe obostranih svetle}ih reklamnih panoa, pravougaonog oblika, dimenzija 0.60 m x 
0.95 m, na stubovima javne rasvete 
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LOKACIJA 30: Du` ulica Milo{a Obrenovi}a od bolnice u Kr~agovu pa ulicom Dimitrija Tucovi}a, daqe 

U`i~ke republike i Radni~kog bataqona do radionice ”Puteva”  - predvi|a se postavqawe obostranih svetle}ih reklamnih 
panoa, pravougaonog oblika, dimenzija 0.60 m x 0.95 m, na stubovima javne rasvete 

 
^lan 12. 

T E L E F O N S K E  G O V O R N I C E 

 
 

Ovim Programom (separat "C") utvr|uju se mesta i na~in postavqawa telefonskih govornica na slede}im 
lokacijama: 
 
 U @ I C E 

 
Lokacija 1: Ulica Nikole Pa{i}a - pored ulaza u zeleni pijac (prema skici) 
 
Lokacija 2: Trg Svetog Save - ispred ulaza u Muzi~ku {kolu, prema crkvi (prema skici) 
 
Lokacija 3: Ugao Ulica Ratarske i Nemawine - desna strana mosta (prema skici) 
 
Lokacija  4: Zgrada Bioskopa - pored ulaza u zgradu (prema skici) 
 
Lokacija  5: Plato izme|u stare Po{te i pozori{ta (prema skici) 
 
Lokacija  6: Ugao Ulica 7. jula i Kraqa Petra Prvog - ispred pozori{ta (prema skici) 
 
Lokacija  7: Ugao Ulica Vidovdanske i 7. jula (prema skici) 
 
Lokacija  8: Ugao Ulica D. Tucovi}a i K. Lazara - pored O[ "Andrija \urovi}" (prema skici) 
 
Lokacija  9: Ulica U`i~ke Republike - na krivini u Ko{tici, kod samousluge (prema skici) 
 
Lokacija 10: Ugao Ulica V. Karad`i}a i Hercegova~ke - ispod zgrada, prema A. mostu (prema skici) 
 
Lokacija 11: Ulica Me|aj, kod drvenog mosta - do parkonga, preko puta buvqaka (prema skici) 
 
Lokacija 12: Ulica Mihaila Pupina - pored ulaza na parking kod `elezni~ke stanice (prema skici) 
 
Lokacija 13: Ulica Mihaila Pupina - pored mosta kod autobuske stanice (prema skici) 
 
Lokacija 14: Veliki park - ispod `elezni~ke pruge (prema skici) 
 
Lokacija 15: Ulica Omladinska - pored stepeni{ta kod starog `elezni~kog mosta (prema skici) 
 
Lokacija 16: Ulica Omladinska - kod Benzinske pumpe, prema restoranu "]ira" (prema skici) 
 
Lokacija 17: Ulica Obili}eva - zelena povr{ina ispred stambeno poslovnog objekta,  iznad Hotela "Palas" (prema skici) 
 
Lokacija 18: Ugao Ulica Petra ]elovi}a i Nade Mati} (prema skici) 
 
 

^lan 13. 
 

Na pomenutim lokacijama iz ~l. 3 mogu se postavqati kiosci, stolovi, fri`ideri i konzervatori za sladoled, 
kolica za kokice i semenke, tezge, pozornica telefonske govornice, reklamni panoi i objekti male privrede. Ovim 
Programom se predvi|a i mogu}nost postavqawa sladoleda u periodu od 15. 04. do 15. 10. teku}e godine ispred objekata 
uslu`no trgovinske delatnosti a po zahtevima stranaka i to ukoliko postoje urbanisti~ke mogu}nosti za nesmetano odvijawe 
saobra}aja. 

 
Tipovi objekata iz stava 1 ovog ~lana su:  
 
1. Kiosci - Predvi|eno je postavqawe kioska Vaqaonica aluminijuma Sevojno, tipa SEVAL 1 - 3, kiosci tipova 

IMGRAD, ”Poliester”  Priboj, ESTETIKA i “Beogradski kiosk”   
 
2. Fri`ideri za sladoled - Maksimalnih dimenzija 120/60/85cm, tenda je slobodnostoje}a, postavqena iznad 

fri`idera sa oslawawem na plo~u. Mogu}no je postavqawe i suncobrana.  
 
3. Konzervatori za sladoled - Dimenzija 80/80cm do 120/80cm. Pored aparata mawih dimenzija mogu}no je postaviti 

suncobran, a iznad ve}eg tendu, slobodno oslowenu na plo~nik. 
 

4. Stolovi - Minimalna dimenzija stolova je ∅ 60cm sa stolicom ∅ 35cm. Na mestima  koja pru`aju ve}i komfor mogu 
se postaviti stolovi dimenzija ∅ 80cm. Ukoliko raspolo`ivi prostor lokacije dopu{ta stolovi se mogu {tititi 
suncobranima.  
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5. Kolica za kokice - Dozvoqena je slobodna forma u okviru gabarita maksimalnih dimenzija 80/80/220cm. Kolica 
raditi od ~eli~nih profila u kombinaciji sa staklom i pocinkovanim limom. Kolica moraju imati tendu na dve vode, 
izra|enu od plastificiranog materijala. Zavr{na obrada kolica je masna boja u kombinacijama: belo-jasno `uto, belo-jasno 
crveno, belo-jasno zeleno i belo-jasno plavo. Tenda mora biti “na {trafte”  u pomenutim bojama sa slobodnom ivicom u 
lu~nim zavr{ecima. 

 
6. Kolica za semenke - Dozvoqena je slobodna forma u okviru gabarita maksimalnih dimenzija 100/80/90cm. Kolica 

raditi od ~eli~nih profila u kombinaciji sa staklom i pocinkovanim limom. Kolica moraju imati tendu na dve vode, 
izra|enu od plastificiranog materijala. Zavr{na obrada kolica je masna boja u kombinacijama: belo-jasno `uto, belo-jasno 
crveno, belo-jasno zeleno i belo-jasno plavo. Tenda mora biti “na {trafte”  u pomenutim bojama slobodnom ivicom u lu~nim 
zavr{ecima. 

 
7. Tezge - Predvi|ene su tezge tipa SEVAL DIRECTION ~iji je proizvo|a~ Vaqaonica aluminijuma Sevojno. Ispred 

trema Robne ku}e “Progres”  tezge su bez nastre{nice. 
 
8. Automobil~i}i i motor~i}i - Mogu se postaviti na dowem delu trga preko puta hotela “Zlatibor” . Predvi|en je 

zakup dva mesta za potrebe iznajmqivawa de~ijih automobil~i}a i motor~i}a iskqu~ivo u toku dana i to radnim danom od 16 
do 21h, a vikendom od 9 do 21h. 

 
9. Objekti male privrede - Predvi|eni su kao objekti od lakog gra|evinskog materijala na lokacijama  datim u okviru 

separata "A". 
 
10. Reklamni panoi - Mogu se postavqati na lokacijama datim u okviru separata "B" i to kao panoi tipa 

(BILLBOARDS, CITY PANELS) standardnih dimenzija (4,00 x 3,00 m; 4,00 x 2,50 m; 1,60 x 1,10 m; 1,20 x 1,80 m; 2,50 x 5,10m - 
dimenzije se naj~e{}e prilago|avaju zahtevima i mogu}nostima). Panoi mogu biti razli~itih izgleda, dimenzija i naziva 
(CITYLIGHTS, METROPOLIS PANOI KLASI^NI, BACKLIGHTS, FRONTLIGHTS...). Ugradwa - slobodnostoje}i 
panoi betonirane temeqne stope. 

 
Ovim Programom se predvi|a i mogu}nost postavqawa reklama mawih dimenzija ispred objekata uslu`no trgovinske 

delatnosti, a po zahtevima stranaka i to ukoliko postoje urbanisti~eke mogu}nosti za nesmetano odvijawe saobra}aja. 
 
11. Telefonske govornice - Mogu se postavqati dva tipa telefonskih govornica - slobodnostoje}i tip OS - 211 i 

govornice koje se ka~e na fasadu tipa OW - 201, (separat "C"). 
 

 
^lan 14. 

 
Mesto prikqu~ka na komunalnu infrastrukturu bi}e odre|eno naknadno od strane javnih komunalnih preduze}a.  

 
 ^lan 15.  

 
Vreme na koje se postavqaju privremeni kiosci mo`e biti najdu`e do 3 godine od dana dobijawa re{ewa. 
Vreme na koje se postavqaju kolica za kokice i semenke je do 6 meseci. 
Vreme na koje se postavqaju fri`ideri i konzervatori za sladoled je u periodu od 01.04. do 30.09. teku}e godine.  
Vreme na koje se postavqaju stolovi je u periodu od 01.04. do 31.10. Vreme kori{}ewa se mo`e produ`iti ukoliko to 

vremenske prilike dozvoqavaju. 
Tezge za potrebe uli~ne prodaje novogodi{weg nakita i ~estitki mogu se postaviti u periodu od 15.12. do 15.01.  
Prodaja osmomartovskih poklona mo`e se obavqati na tezgama postavqenim u periodu od 28.02. do 10.03. u godini. 

Na ovim lokacijama u toku godine povremeno se mo`e prodavati roba iz okolnih prodavnica za vreme od 3 do 15 dana 
(rasprodaje i sl.). 

Na lokacijama namewenim za prodaju semenki i kokica mogu se prodavati ili sladoled ili kokice ili osve`avaju}i 
napici. 

Vreme na koje se postavqaju govornice mo`e biti najdu`e 5 godina od dana dobijawa re{ewa. 
Vreme kori{}ewa reklamnih "bilborda" je od 1 do 3 godine. 
Lokacije za objekte male privrede  mogu se koristiti najdu`e od 1 do 5 godine od dana dobijawa re{ewa. 
Lokacija za obavqawe poslovne delatnosti zabavnog luna parka mo`e se koristiti mesec dana. 

 
^lan 16. 

Stupawem na snagu ovog Programa prestaje da va`i Program postavqawa privremenih objekata na javnim 
povr{inama na teritoriji op{tine U`ice 01 broj 06-5/02 od 5. februara 2002. godine sa izmenama i dopunama. 

Program 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 353- 16/04, 27.05.2004. godine 

 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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22. На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник Републике Србије» бр. 47/03), члана 62. Одлуке о 
грађевинском земљишту («Сл. лист општине Ужице»бр. 6/03)и члана 26. Статута општине Ужице («Сл. лист општине Ужице» број 
5/02) Скупштина општине Ужице на седници одржаној 27.05.2004. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
О УСЛOВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА И ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У УЖИЦУ 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин постављања и укљањања привремених објеката на осталом грађевинском 
земљишту на територији општине Ужице. 
 На осталом грађевинском земљишту, у I-А стамбено-пословној зони ова Одлука се не примењује. 
 

Члан 2. 
 

 Привремени објекти у смислу ове Одлуке су мањи монтажни објекти и то: киосци, летње баште, покретне тезге, пултови за 
продају робе, конзерватори за сладолед и други слични објекти за продају прехрамбених и других производа на мало, пружање 
угоститељских и занатских услуга и за задовољавање других потреба грађана (телефонска говорница, рекламни панои и др.). 
 Киоск је типски објекат за продају дувана, новина, сувенира, бижутерије, срећки и сл, чија укупна бруто површина не може 
бити већа од 10 м². 
 Летња башта је отворени монтажно-демонтажни објекат, који се поставља непосредно уз објекат у чијој је функцији. 
 Покретни објекти (апарат за сладолед, апарат за кокице, расхладна комора, продајни пултови и др.) су мањи објекти лаке 
конструкције у већ изграшеном финалном стању, чија укупна бруто површина не оме бити већа од 2м². 
 Конзерватори су уређаји за призводњу и продају сладоледа, чија укупна бруто површина не може бити већа од 3м². 
 

Члан 3. 
 

 Локација, намена тип објекта, степен комуналне опремљености и време на које се монтажни објекат поставља на јавним 
површинама утврђује се Програмом који доноси Скуптина општине ужице (удаљем тексту: Програм). 

 
Члан 4. 

 
 Привремени објекти могу се постављати само на местима на којима се не смањује видљивост, не угрожава безбедност 
саобраћаја и несметан пролаз пашака. 
 Није дозвољено постављање привремених објеката на угловима улица и на улицама које немају тротоаре. 
 Привремени објекат не може се постављати на јавним зеленим површинама, осим уређеним стазама и посебно одређеном 
месту у парку. 
 
II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

Члан 5. 
 

 Привремене објекте могу постављати правна и физичка лица, у складу са Законом, одредбама Одлуке о грађевинском 
земљишту («Сл.лист општине ужице» бр. 6/03), одредбама ове Одлуке и Програма.  
 Право закупа земљишта на јавним површинама ради постављања привремених објеката не може се преносити на друга лица. 
 

Члан 6. 
 

 Одобрење за постављање привременог објекта на јавној површини издаје орган управе надлећан за послове урбанизма, 
грађевина и стамбено комуналне послове општине Ужице у складу са Програмом, а по спроведеном поступку прописаном Одлуком о 
грађевинском земљишту. 
 

Члан 7. 
 
 Уз захтев за издавање одобрења за постављање привременог објекта на јавним површинама подноси се: 

1. Доказ о праву коришћења, односно закупа грађевинског земљишта, односно праву својине или закупа на пословном 
простору. 

2. Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (уговор за Јавним 
предузећем «Дирекција за изградњу» ужице – у даљем тексту: Дирекција); 

3. Потврду о депонованим средствима у висини трошкова уклањања привременог објекта. 
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Члан 8. 

 Садржина Програма из члана 3. ове Одлуке, поступак, услови и начин давања у закуп земљишта из члана 3. ове Одлуке 
уређени су Одлуком о грађевинском земљишту («Сл. лист општине Ужице» бр.6/03). Ово земљиште даје се у закуп јавним 
надметањем. 
 Изузетно, привремени објекти типа: пултови за продају робе испред своје продавнице, летње баште испред својих пословних 
просторија и забавни паркови могу се дати у закуп непосредном погодбом. 
 О захтеву лица за постављање привремног објекта из претходног става овог члана одлучује решењем орган управе надлежан 
за послове урбанизма, грађевина и стамбено комуналних послова.  
 

Члан 9. 
 Привремени објекат на јавној површини уклања се: 

1. кад је објекат постављен без одобрења; 
2. кад се промени неки од услова утвршених Програмом, а корисник привременог објекта им се не прилагоди у остављаном 

року; 
3. кад постављени привремени објекат користи неовлашћено лице, 
4. кад се привремени објекат постави или користи супротно издатом одобрењу, 
5. кад је то неопходно згог измене саобраћаја, 
6. кад је истекао рок закупа земљишта; 
О уклањању привременог објекта комунални инспектор обавештава орган општинске управе који је изадо одобрење о 

постављању привременог објекта и налаже власнику привременог објекта да о свом трошку уклони привремени објекат у року од 3 
дана од дана пријема решења. 
 По пријему обавештења из претходног ства орган општинске упаве који је издао одобрење за поствљање привреног објекта 
донсои решење о престанку важења издатог одобрења. 
 На решење из претходног става власник привременог објекта, односно закупац земљишта може у року од 8(осам) дана од 
дана пријема решења изјавити жалбу Извршном одбору Скупштине општине Ужице (удаљем тексту: Извршни одбор). Жалба не 
задржава извршење. 

Члан 10. 
 

 Лице коме је земљиште – јавна површина дато у закуп ради постављања привременог објекта дућно је да, пре добијања 
одобрења за постављање привременог објекта, депонију средства у висини трошкова уклањања привременог објекта. Предрачун 
трошкова уклањања привреног објекта сачињава Дирекција и износ истих се оглашава приликом расписивања огласа за доделу у закуп 
овог земљишта. 
 Средства из претходног става депонују се код Општине Ужице (у даљем тексту: Општина). 
 Уколико власник привременог објекта у року из члана 9. ове Одлуке не уклони привремени објекат, уклањање привременог 
објекта извршиће надлежни орган упаве из средстава депозита и то одвозом привременог објекта, односно грађевинског материјала на 
Градску депонију без обавезе чувања истог.  
 Депозит се враћа валснику у целини ако сам изврши уклањање привременог објекта.  
 
III НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 

Члан 11. 
 

 Корисник је дужан да привремени објекат користи у складу са одобрењем, односно уговором о закупу. 
 

Члан 12. 
 

 Корисник је дужан да привремени објекат и простор око њега одржава у уредном и исправном стању. 
 
IV УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 13. 
 

 Тип, величина, изглед и друге услвое за постављање привремених објеката на осталом грађевинском земљишту утврђује 
актом о услвоима за постављање привременог објекта, општински орган управе надлежан за послове урбанизма, грађевина и стамбено 
комуналних послова, по претходно прибављеној сагласности Извршног одбора Скупштиен општине Ужице. 
 Акт из претходног става моће се донети за оне локације код којих урбанистички параметри (степен искоришћенсоти и 
коефицијент изграђености земљишта) нису прешли максимално дозвољене према Правилима градње за дату локацију. 
 Изузетно, степен искоришћености и коефицијент изграђености из претходног става у изграђеним деловима насеља може бити 
већи, али не више од 5% од утврђене вредности према правилима грађења за дату локацију.  
 
 Акт из става 1. овог члана нарочито садржи: 

1. Диспозицију и габарит објекта 
2. Тип објекта 
3. Податке о локацији, са бројем катастарске парцеле 
4. Графичке и бројчане податке о положају комуналних инсталација и местима прикључака 
5. Графичке податке о положају регулационе, осносно грађевинске линије нових објеката 
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6. Друге услове и зависност од специфичности објекта, у складу за Законом. 
 

Члан 14. 
 Одобрење за постављање привременог објекта на осталом грађевинком земљишту издаје орган управе надлежан за послове 
урбанизма, грађевина и стамбено комуналне послове.  
 Уз захтев за издавање одобрења из претходног става подноси се: 

1. акт о праву власништва, коришћења, односно закупа земљишта; 
2. доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (уговор са Дирекцијом), 
3. акт о условима за поствљање привременог објекта. 

 
Члан 15. 

 
 Време на које се може постављати привремени објекат из члана 13. ове Одлуке је до 3 године од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.  
 Истеком рокд из претходног става власник привременог објекта дужан је исти уклонити о свом тошку, а у супротном 
уклањање привременог објекта решењем ће наложити грађевински инспектор. 
 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16.  
 

 Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако: 
1. Привремени објекат постави супротно одредбама члана 2. и 4. ове Одлуке 
2. Постави привремени објекат без одобрења, односно супротно одобрењу (члан 6,7 и 14.) 
3. Користи привремени објекат супротно одобрењу (члан 11.) 
4. Привремени објекат пренесе на коришћење другом лицу (члан 5. став 2 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 до 5.000 динара одговорно лице у правном лицу. 
За прекршај из ства 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара предузетник.  
За прекршај из тава 1. овог члана казниће се новачном каном од 500 до 5.000 динара физичко лице. 

 
Члан 17. 

 
 Новачном казном од 5.000,00 динара казкиће се правно лице и предузетник ако привремени објекат и простор око њега не 
одржава уредно и у исправном стању (чалн 12.). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новачном казном од 500.00 динара физичко лице и одговорно лице у правном 
лицу. 
 Новчану казну из става 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места комунални инспектор.  
 
VI ПРЕЛАЗНЕ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 Орган управе надлежан за послвое урбанизма, грађевина и стамбено комуналне послвое сачиниће евиденцију – преглед 
издатих одобрења за  
постављање привремених објеката у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 19. 
 

 Корисници простојећих привремених објеката који сеу исте поставили до дана ступања на снагу ове Одлуке дужни су да 
коришћење истих ускладе са овом Одлуком и то у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 
 Ако се у року из претходног става коришћење привременог објекта не усклади са условима утврђеним овом Одлукм 
комунални инспектор донеће решење којим ће наложити уклањање привременог објекта са јавне површине, а грађевинкси инспектор 
ће донети решење каојим ће наложити уклањање привременог објекта са осталог грађевинског земљишта. 
 

Члан 20. 
 

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

 
SKUP[TINA OP[TINE  U@ICE 

01 Broj 06-16/04, 27.05.2004. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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23. Na osnovu ~lana 79. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 9/02),  i ~lana 26. Statuta Op{tine 
U`ice ("Sl. list Op{tine U`ice",  br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 

O D L U K U 

O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA 
 

^lan 1.  

Ovom Odlukom uvode se lokalne komunalne takse za teritoriju op{tine U`ice (u daqem tekstu: komunalne takse) i 

utvr|uju visina, olak{ice, rokovi i na~in pla}awa komunalne takse. 

Visina komunalne takse utvr|uje se taksenom tarifom koja je sastavni deo ove Odluke. 

  

^lan 2.  

Obveznik komunalne takse  je korisnik prava, predmeta i usluga za ~ije je kori{}ewe propisano pla}awe komunalne 

takse.  

 

^lan 3.  

Obaveza iz ~lana 1. ove Odluke nastaje danom po~etka kori{}ewa prava, predmeta ili usluga za ~ije je kori{}ewe 

propiasno pla}awe komunalne takse. 

^lan 4.  

Komunalne takse uvode se za:  

1. Kori{}ewe prostora na javnim povr{inima ili ispred poslovnih prostorija, u poslovne svrhe, u skladu sa 

Zakonom. 

2. Dr`awe sredstava za igru (zabavne igre)  

3. Kori{}ewe reklamnih panoa. 

4. Kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije. 

5. Kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove, postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa. 

6. Dr`awe motornih, drumskih i prikqu~nih vozila u skladu sa Zakonom, osim poqoprivrednih vozila i ma{ina.   

7. Dr`awe ku}nih i egzoti~nih  `ivotiwa.   

^lan 5. 

Naplatu komunalne takse vr{i Republi~ka uprava javnih prihoda - Odeqewe za naplatu i utvr|ivawe javnih prihoda 

u U`icu (u daqem tekstu: Republi~ka uprava), ako ovom Odlukom, odnosno taksenom tarifom nije druga~ije odre|eno.   

 

^lan 6. 

U pogledu na~ina utvr|ivawa takse, obra~unavawa, naplate, rokova za pla}awe, obra~unavawe kamata i ostalog 

shodno se primewuju odredbe Zakona o kontroli, utvr|ivawu i naplati javnih prihoda. 

 

^lan 7. 

Nadzor nad sprovo|ewem ove Odluke vr{i}e komunalna inspekcija Op{tinske uprave. 

 

^lan 8. 

Danom stupawa na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list Op{tine 

U`ice", br. 5/02). 

 

^lan 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine U`ice". 

 

 

Taksena tarifa 

Tarifni broj 1 
 

Za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe od svakog celog ili 

zapo~etog kvadratnog metra kori{}enog prostora pla}a se taksa u dnevnom iznosu: 
 

1. Za kioske i druge privremene monta`ne objekte u dnevnom iznosu pla}a se, i to: 
  

- na podru~ju  I a  poslovne zone 2,40 dinara 
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- na podru~ju I stambeno-poslovne zone              1,80 dinara 

- na podru~ju II stambeno-poslovne zone 1,60 dinara 

- na podru~ju III stambeno-poslovne zone 1,40 dinara 

2. Za pokretne tezge, stolove i sl. na kojima se vr{i prodaja robe, pla}a se dnevno i to:    

- na podru~ju  I a  poslovne zone 21,60 dinara 

- na podru~ju I stambeno-poslovne zone              18,00 dinara 

- na podru~ju II stambeno-poslovne zone 14,40 dinara 

- na podru~ju III stambeno-poslovne zone 10,80 dinara 

 

3. Za ure|aje i konzervatore za sladoled, kremove, kokice i osve`avaju}a bezalkoholna pi}a pla}a se po aparatu 

dnevno, i to: 

 

- na podru~ju  I a  poslovne zone 50,00 dinara 

- na podru~ju I stambeno-poslovne zone              41,00 dinara 

- na podru~ju II stambeno-poslovne zone 36,00 dinara 

- na podru~ju III stambeno-poslovne zone 29,00 dinara 

 

4. Za kori{}ewe trotoara i javnog prostora od strane ugostiteqskih preduze}a, samostalnih radwi i dr. pla}a se za 

metar kvadratni dnevno, i to: 

  

- na podru~ju  I a  poslovne zone 6,00 dinara 

- na podru~ju I stambeno-poslovne zone              3,90 dinara 

- na podru~ju II stambeno-poslovne zone 2,40 dinara 

- na podru~ju III stambeno-poslovne zone 1,80 dinara 

 

5. Za kori{}ewe glavne ulice na potezu od RK "Progres" do raskrsnice D. Tucovi}a i N. Pa{i}a, taksa se uve}ava 

100 % od takse koja se pla}a za I a poslovnu zonu. 

6. Za kori{}ewe trga taksa se uve}ava 150% od takse koja se pla}a za I a poslovnu zonu.  

7. Za ostala naseqena mesta takse iz ta~ke 1, 2, 3. i 4.  iznosi 50% od takse koja se pla}a za III stambeno-poslovnu zonu. 

8. Za delatnost koja se povremeno obavqa van stalnog sedi{ta radwe, na va{arima, proslavama i sl. pla}a se taksa u 

iznosu od  84,00 dinara  dnevno po kvadratnom metru kori{}ene povr{ine. 

 

9. Za kori{}ewe trotoara i drugog javnog prostora za gra|evinski i ostali materijal pla}a se srazmerno zauzetoj 

povr{ini za svaki zapo~eti dan kori{}ewa, ra~unaju}i prva dva dana besplatno i to:  

     -  do 20 m2             72,00 dinara 

     -  preko 20 m2      101,00 dinara 

 

10. Za zabavne parkove, cirkuse i druge objekte za zabavu pla}a se dnevno po m2 1,80 dinar. 

 

11. Za postavqawe {atri za svadbe i sl. pla}a se  720,00 dinara po {atri. 

  

 

NAPOMENA:  
1.  Utvr|ivawe takse po ovom tarifnom broju vr{i op{tinski organ uprave nadle`an za izdavawe odobrewa za 

kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe. 

Taksa iz ovog tarifnog broja pla}a se i za svako fakti~ko zauzimawe i kori{}ewe javnih povr{ina bez obzira da li 

je korisnik prostora, odnosno obveznik pla}awa takse pribavio za to potrebno odobrewe.   
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Pla}awe ove takse vr{i se prilikom izdavawa odobrewa iz prethodnog stava za vremenski period za koji je to 

odobrewe izdato i to srazmerno vremenu kori{}ewa. 

U slu~aju da do|e do skra}ewa dozvoqenog vremena kori{}ewa prostora, takseni obveznik ima pravo na povra}aj 

srazmernog dela pla}ene takse za nekori{}eni odobreni vremenski period. Uz zahtev takseni obveznik podnosi Republi~koj 

upravi dokaz da je nadle`nom organu odjavio daqe kori{}ewe prostora, kao i dokaz o pla}enoj taksi. 

2. Nadle`ni op{tinski organ za utvr|ivawe ove takse du`an je da vodi evidenciju obveznika te takse sa podacima o 

zadu`ewu i naplati. 

3. Taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za kori{}ewe trotoara za prodaju kwiga, {tampe i drugih publikacija. 

4. Podru~ja, odnosno zone grada utvr|ene su Odlukom o gra|evinskom zemqi{tu ("Sl. list Op{tine U`ice", br. 

6/03). 

 

Tarifni broj  2 
 

Za dr`awe sredstava za igru (bilijar, fliperi, video igre, tombola, automat sa nov~anim dobicima i dr.) pla}a se 

dnevno taksa: 

 

  

- za kompjutrske igrice (po monitoru)                                                   10,00 din. 

- za internet kafe (po monitoru) 10,00 din. 

- za bilijar (po stolu) 18,00 din. 

- za flipere, video igre i sl. (po aparatu)               10,00 din. 

 

 

NAPOMENA: 

1. Taksa  po ovom tarifnom broju pla}a se danom po~etka dr`awa sredstava za igru. Obveznik takse po ovom tarifnom 

broju je dr`alac sredstva za igru, a pla}awe takse vr{i se preko Republi~ke uprave javnih prihoda-Odeqewe u U`icu. 

2. Takseni obveznik je du`an da prijavi dr`awe aparata i sredstava za igre na sre}u, zabavne igre i kladionice, 

Republi~koj upravi javnih prihoda - Odeqewe u U`icu, koja vr{i naplatu i kontrolu pla}awa takse po ovom tarifnom broju. 

3. Taksu po ovom tarifnom broju  u iznosu od 20% pla}aju sportske organizacije i udru`ewa kojima je dr`awe 

sredstava za zabavne igre jedan od izvora sredstava za obavqawe delatnosti. 

 

Tarifni broj  3 
Za kori{}ewe  reklamnih panoa i "bilborda", taksa se pla}a u dnevnom iznosu od 3,00 dinara za svaki ceo ili 

zapo~eti m2 panoa. 

 
1. Taksa iz ovog tarifnog broja pla}a se prilikom zakqu~ewa ugovora o zakupu. 

2. Taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za oglase i reklame u humanitarne svrhe, u oblasti sporta i rekreacije i 

za posmrtne objave. Taksa po ovom tarifnom broju pla}a se za svaki istaknuti reklamni pano. 

 

Tarifni broj  4 
Za kori{}ewe  vitrine radi izlagawa robe van poslovne prostorije, na javnoj povr{ini pla}a se taksa od svakog 

celog ili zapo~etog kvadratnog metra izlo`bene povr{ine u godi{wem iznosu od 2.592,00 dinara. 

 

NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}aju pravna i gra|ansko-pravna lica kao i gra|ani koji izla`u robu. 

2. Izlo`benom povr{inom vitrine smatra se povr{ina glavne strane vitrine koja je okrenuta ulici ili prolazu. 

Ukoliko je vitrina sa vi{e strana okrenuta prolazu taksa se napla}uje samo za jednu stranu i to za onu koja je ve}a. 

3. Vitrine koje se nalaze neposredno izpred poslovnih prostorija koje nemaju izlog i slu`e za izlagawe robe umesto 

izloga ne podle`u taksi iz ovog tarifnog broja. 

 

Tarifni broj 5 
Za kori{}ewe slobodne povr{ine za kampove, postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa pla}a 

se za svaki kvadratni metar zauzete povr{ine dnevno u iznosu od 8,5 dinara.  

NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a lice koje koristi prostor za kampovawe, odnosno postavqawe {atora. 

2. Pla}awa takse iz ovog tarifnog broja osloba|aju se ~lanovi Udru`ewa qubiteqa reke \etiwe "Rajski otoci".    



"SLU@BENI LIST" BROJ 3/04 
 

 

76 

 

Tarifni broj 6 

Za dr`awe motornih, drumskih i prikqu~nih vozila osim poqoprivrednih vozila i ma{ina pla}a se taksa u 

godi{wem iznosu i to: 

 

1.  Za teretna vozila  
- nosivosti do 5 tona     648,00 dinara 

- nosivosti od 5 - 10 tona 1.296,00 dinara 

- nosivosti preko 10 tona 1.728,00 dinara 

  

2. Za autobuse 2.016,00 dinara 

3. Za prikqu~na vozila    864,00 dinara 

4. Za putni~ke automobile i 

kombi vozila, 

     prema radnoj zapremini motora: 

 

 -  do 1150 kubika    259,00 dinara 

 - od 1150 - 1350 kubika    432,00 dinara 

 - od 1350 - 1800 kubika    636,00 dinara 

 - od 1800 - 3150 kubika 1.272,00 dinara 

 - preko 3150 kubika 1.872,00 dinara 

 

5. Za motocikle, prema radnoj zapremini  motora: 

  - do 250 kubika 200,00 dinara 

  - od 250 - 500 kubika  264,00 dinara 

  - preko 500 kubika 318,00 dinara 

   - mopedi  86,00 dinara 

 

6. Za vu~na motorna vozila                                    1.728,00 dinara 
7. Za specijalna vozila                                              864,00 dinara 

NAPOMENA: 
1. Pla}awa takse iz ovog tarifnog broja osloba|aju se vatrogasna vozila, vozila MUP-a, sanitetska vozila,  vozila 

za izno{ewe sme}a i prawa ulica, vozila  ratnih i mirnodopskih vojnih invalida koja iskqu~ivo slu`e za li~nu upotrebu i 

terenska vozila Veterinarske stanice U`ice. 

2. Taksa iz ovog tarifnog broja u iznosu od 50% pla}a se za vozila dobrovoqnih davalaca krvi i putni~ka taksi 

vozila. 

3. Taksa iz ovog tarifnog broja pla}a se prilikom registracije vozila. 

Tarifni broj 7 
Za dr`awe ku}nih i egzoti~nih `ivotiwa u gradskom podru~ju pla}a se komunalna taksa pjedina~no u godi{wem 

iznosu od  100,00 dinara. 

  NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a vlasnik ili dr`alac psa. 

2. Taksu napla}uje, prilikom vakcinacije psa protiv besnila odgovaraju}a veterinarska ustanova. 

3. Taksa iz ovog tarifnog broja ne pla}a se za pse koje koriste slepa lica kao vodi~e.     

 

SKUP[TINA OP[TINE  U@ICE 

01 Broj 434- 3/04, 27.05.2004. godine 

 

PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 

 
 

24. Na osnovu ~lana 2, 3, 4. i 13. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", broj 16/97 i 42/98) i ~lana 28. 
Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 8/01-pre~i{}en tekst), Skup{tina op{tine U`ice, na 
sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 

 

ODLUKU 
O IZMENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KOMUNALNOM URE\EWU 
^lan 1. 
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U Odluci o komunalnom ure|ewu ("Sl. list op{tine U`ice", br. 16/01 i 17/01) u ~lanu 6. stav 1. alineja 4. posle re~i 

"pijace" dodaju se re~i "i javni WC". 
U ~lanu 9. stav 1. alineja 7. navedene Odluke posle re~i "na pijacama" dodaju se re~i "i javnim WC". 
 
 

^lan 2. 
Ova Odluka stupa na snagu od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
 

25. Na osnovu ~lana 8. i 19. Odluke o osnivawu Turisti~ke organizacije op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice", 
broj 11/02), ~lana 15. Statuta Turisti~ke organizacije op{tine U`ice i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list 
op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 

 
 

RE[EWE 
O IMENOVAWU DIREKTORA TURISTI^KE ORGANIZACIJE 

OP[TINE U@ICE 
 
1.MIROSLAV RA\EN, dipl. ekonomista iz U`ica, imenuje se za direktora Turisti~ke organizacije op{tine 

U`ice. 
2. Mandat direktora traje ~etiri godine. 
3. Ovim Re{ewem Joksimovi} Zoranu, prestaje du`nost direktora Turisti~ke organizacije u osnivawu. 
4. 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  111-47/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
26. Na osnovu ~lana 14. Zakona o lokalnim izborima ("Slu`beni glasnik RS" broj 33/02) i ~lana 26. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, 
donosi 

 
 

RE[EWE 
O IZMENI I DOPUNI 

RE[EWA O IMENOVAWU OP[TINSKE IZBORNE KOMISIJE 
 
I  DU[ICA PENEZI], razre{ava se du`nosti ~lana Op{tinske izborne komisije. 
 DRAGAN TEOFILOVI], elektrotehni~ar, imenuje se za ~lana Op{tinske izborne komisije. 
 
II  U Op{tinsku izbornu komisiju imenuju se: 
za ~lana 
- MILOVANOVI] MILAN, pravnik 
 
za zamenika ~lana 
- PRICA ANKICA, pravnik 
 
III  Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
27. Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Slu`beni glasnik RS" broj 62/03 i 

64/03) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na 
sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 
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RE[EWE 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA [KOLSKOG ODBORA 

TEHNI^KE [KOLE "RADOJE MARI]" U U@ICU 
 
I Razre{avaju se du`nosti ~lana [kolskog odbora: 
- MI[O MARKOVI], kao predstavnik Nastavni~kog ve}a 
- MILENKO RISTANOVI], kao predstavnik Saveta roditeqa. 
II  Za ~lanove [kolskog odbora imenuju se: 

- TATJANA STAR^EVI], profesor elektrotehni~ke grupe predmeta, kao predstavnik Nastavni~kog 
ve}a 

- DRAGANA MILIVOJEVI], diplomirani pravnik, kao predstavnik Saveta roditeqa. 
 
III  Mandat novoimenovanih ~lanova traje do kraja mandata [kolskog odbora. 
 
IV  Ovim Re{ewem mewa se re{ewe o imenovawu ~lanova [kolskog odbora Tehni~ke {kole "Radoje Mari}" u U`icu 

("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 7/02). 
V  Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  611-2/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
28. Na osnovu ~lana 6. Odluke o promeni oblika organizovawa Dru{tvenog preduze}a "Vesti" u Javno preduze}e 

"Vesti" U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 8/97) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine 
U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 

 
 

RE[EWE 
O RAZRE[EWU VR[IOCA DU@NOSTI 

DIREKTORA JP "VESTI" 
 
I PETAR DANILOVI], dosada{wi vr{ilac du`nosti direktora JP "Vesti" razre{ava se du`nosti zbog proteka 
vremena na koje je imenovan. 
II 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  119-2/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
 
29. Na osnovu ~lana 6. Odluke o promeni oblika organizovawa Dru{tvenog preduze}a "Vesti" u Javno preduze}e 

"Vesti" U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 8/97) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine 
U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 

 
 

RE[EWE 
O IMENOVAWU DIREKTORA JP "VESTI" 

 
I PETAR DANILOVI], ekonomista, imenuje se za direktora JP "Vesti" u U`icu. 
II Mandat direktora traje ~etiri godine. 
III Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  119-3/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
30. Na osnovu ~lana 34. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS" broj 47/03) i ~lana 26. Statuta 

op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 27. maja 2004. 
godine, donosi 
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RE[EWE 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU DVA ^LANA 

KOMISIJE ZA PLANOVE 
 
I Razre{avaju se du`nosti ~lana Komisije za planove: 

- PETAR KAPETANOVI], dipl. in`. saobra}aja MUP U`ice, 
- MILUTIN JEZDOVI], gra|. tehni~ar JKP "Vodovod" U`ice. 

 
II  Imenuju se za ~lanove Komisije za planove: 

- ALEKSANDAR MAQEVI], dipl. in`. saobra}aja MUP U`ice, 
- VLADIMIR GORDI], dipl. ing. gra|, JKP "Vodovod" U`ice. 

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

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
 
31. Na osnovu ~lana 28. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 8/01) i ~lana 77. Poslovnika 

Skup{tine op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 8/01), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 
27. maja 2004. godine, donosi 

 
 

RE[EWE 
O IMENOVAWU JEDNOG ^LANA 

KOMISIJE ZA SARADWU SA GRADOVIMA 
 
1. RADOVAN CICVARI], profesor razredne nastave, imenuje se za ~lana Komisije za saradwu sa gradovima. 
 
2. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
32. Na osnovu ~lana 59. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Slu`beni glasnik RS" broj 2/03 i 64/03) 

i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici 
odr`anoj 27. maja 2004. godine, donosi 

RE[EWE 
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU DIREKTORA 

DE^IJEG VRTI]A U U@ICU 
 
1. DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora De~ijeg vrti}a u U`icu broj 269 od 4. maja 2004. godine kojm je za 
direktora De~ijeg vrti}a u U`icu izabran Jovan Markovi}, pedagog za fizi~ko vaspitawe iz U`ica. 
2. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-16/04, 27.05.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

 
 33. Na  osnovu ~lana  8.  stav  14. Zakona  o buxetskom  sistemu  ("Sl.glasnik RS"  broj  19/02 i 87/02), shodno odredbama  
Pravilnika  o  na~inu kori{}ewa  sredstava  sa  podra~una, odnosno  drugih  ra~una  konsolidovanog  ra~una  trezora  
Republike  ("Sl.glasnik RS"  broj  34/04), sekretar  Op{tinske  uprave  U`ice,  donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
O NA^INU KORI[]EWA  SREDSTAVA  SA  PODRA^UNA  ODNOSNO 

KONSOLIDOVANOG  RA^UNA  TREZORA  OP[TINE  U@ICE 
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 I  UVODNE  NAPOMENE 
 

^lan  1. 
 

 Ovim  Pravilnikom  bli`e  se  ure|uju na~in  kori{}ewa  nov~anih sredstava  sa podra~una, odnosno drugih ra~una   
direktnih i indirektnih korisnika  sredstava  buxeta  op{tine  U`ice (u daqem  tekstu: korisnici op{tina  U`ice) 
ukqu~enih  u konsolidovan ra~un trezora op{tine  U`ice (u daqem tekstu: KRT buxeta op{tine  U`ice). 
 

^lan  2. 
 

 Direktni  korisnici  buxeta  op{tine nemaju otvoren podra~un u okviru KRT op{tine. 
 Indirektni korisnici buxeta op{tine mogu imati podra~une  na kojima se  vode  sredstva  za  redovno poslovawe  i 
podra~une na kojima  se vode sopstveni prihodi. 
 Na  podra~unima  za  redovno  poslovawe  vode  se nov~ana  sredstva u skladu sa buxetom op{tine  U`ice. 
 Na podra~unu  sopstvenih prihoda vode  se sredstva indirektnih korisnika buxeta  op{tine  koja   se ostvaruju u 
skladu sa Zakonom. 
 Nov~ana  sredstva  sa podra~una  za  redovno poslovawe ne mogu se  prenositi na podra~une  sopstvenih   prihoda  
korisnika buxeta  op{tine. 
 

^lan  3. 
 

 Sopstveni  prihodi korisnika  buxeta  op{tine  U`ice  konsoliduju se  na nivou KRT op{tine  U`ice. 
 Ako  se korisnik buxeta op{tine U`ice  finansira  iz  buxeta  razli~itih  nivoa  vlasti, sopstveni   prihodi  tog 
korisnika konsoliduju se  na nivou trezora  prema pripadnosti  direktnog  korisnika  buxetskih  sredstava. 
 
 II  KORI[]EWE  NOV^ANIH  SREDSTAVA 
 
 Odeqewe  za  finansije - Slu`ba  trezora (u daqem  tekstu: trezor)  ispostavqa  nalog  za pla}awe  Upravi  za javna  
pla}awa (u daqem tekstu: Uprava), na  zahtev  direktnog korisnika  op{tine  U`ice,  za izdatke  za  redovno pla}awe  
korisnika buxeta op{tine  u okviru odobrenih  aproporcija, na  osnovu kvartalnih i mese~nih planova  potro{we, u  skladu 
sa buxetom op{tine  za  buxetsku  godinu. 
 Trezor  ispostavqa  naloge  Upravi za  transfer  sredstava  sa ra~una  za  izvr{ewe  buxeta na podru~ne  za  redovno  
poslovawe  indirektnih korisnika  buxeta Op{tine, na  zahtev  direktnih korisnika  buxeta  op{tine, za  izdatke  za  redovno 
poslovawe indirektnih korisnika  buxeta op{tine u okviru  odobrenih  aproporcija, na osnovu kvartalnih i  mese~nih 
planova  potro{we, sa kojih indirektni korisnici buxeta  op{tine ispostavqaju nalog  za  pla}awe  Upravi. 
 

^lan  5. 
 

 Indirektni  korisnici buxeta  op{tine  ispostavqaju naloge  za  pla}awe  Upravi, sa podra~una  sopstvenih prihoda, 
za  namene i do visine utvr|ene  zakonom, drugim propisima i op{tim aktom. 
 
 III    UPRAVQAWE  NOV^ANIM  SREDSTVIMA NA 
      KRT  OP[TINE  U@ICE 

^lan  6. 
 

 Svim  sredstvima na KRT  op{tine  U`ice  upravqa  Odeqewe  za  finansije - Slu`ba  trezora, u skladu sa   Zakonom. 
 Upravqawe  sredstvima iz  stava  1. ovog ~lana  podrazumeva planirawe  tokova  i upravqawe  primawima   i izdacima  
radi efikasnijeg kori{}ewa  tih sredstava. 
 Odeqewe  za  finansije, planira  tokove  nov~anih  sredstava  sa  ciqem  nesmetanog izvr{ewa  obaveza  buxeta  
op{tine U`ice, u  skladu  sa  Zakonom. 
 

^lan  7. 
 

 U ciqu  obezbe|ivawa  sredstava  za  finansirawe  teku}e  likvidnosti, buxet  op{tine mo`e  privremeno  pozajmiti  
sredstva  sa  podra~una  za  redovno poslovawe  indirektnih korisnika buxeta  op{tine, odnosno sa KRT  op{tine, prenosom  
sredstava  sa  ra~una  za  interne  pozajmice (na  osnovu  zahteva  trezora koji   sadr`i: iznos   pozajmice, rok  za  vra}awe  
pozajmice, broj podra~una  sa kojeg  se  vr{i  pozajmica. 
 Visina pozajmice  iz  stava  1. ovog  ~lana mo`e  biti  do  30%  dnevnog  stawa  salda prethodnog  dana na  podra~unima  
za  redovno  poslovawe  indirektnih korisnika  buxeta  op{tine. 
 
 Pozajmqivawe  iz  stava  1. ovog  ~lana  mo`e  biti  do  30  dana. 
 

^lan  8. 
 

Indirektni korisnici  buxeta op{tine  U`ice,  po zavr{etku buxetske  godine, podnose  nalog Upravi  za prenos 
neutro{enih  sredstava  u toj buxetskoj godini  sa podra~una  za  redovno poslovawe na ra~un   Izvr{ewe  buxeta op{tine  
U`ice. 

Stawe  sopstvenih prihoda  indirektnih korisnika buxeta grada  evidentirano na kraju buxetske godine  prenosi se 
kao po~etno stawe  svih sredstava  na po~etku naredne  buxetske  godine. 

 
^lan  9. 

 
Sredstva  iz  ~lana  1. ovog Pravilnika  koja prestanu  po izvr{ewu obaveza u skladu   sa  ~lanom  6. stav  9. ovog 

Pravilnika, mogu se   koristiti  za  privremeno vra}awe  kredita u ciqu  smawewa obaveza  op{tine, deponovawe  sredstava 
kod narodne  banke Srbije ili kod poslovnih banaka koje imaju odgovaraju}i bonitet,  uz  polagawe  odgovaraju}ih  kvalitenih  
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instrumenata  obezbe|ewa , odnosno  mogu se  investirati   u hartije  od vrednosti  Narodne  banke  Srbije, ostalim  vidovima 
vlasti, bankama, koje kao  zalogu  daju odgovaraju}e obezbe|ewe. 

 
^lan  10. 

 
Odeqewe  za  finansije  vr{i deponovawe i investirawe  sredstava  iz  ~lana  9. ovog  Pravilnika na osnovu 

pojedina~ne odluke Izvr{nog odbora  o deponovawu, odnosno investirawu u skladu sa  Zakonom. 
 
IV   ZAVR[NE ODREDBE 
 

^lan  11. 
 

Direktni korisnik  op{tine  du`an je da vodi evidenciju podataka, registara, pismenih izve{taja  i  elektronskih  
podataka, koji se  odnose  na finansijske  zadatke i aktivnosti, za  sebe i svoje  indirektne korisnike  buxeta  op{tine. 

 
^lan  12. 

 
Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  narednog  dana od  dana  objavqivawa u"Slu`benom listu op{tine  U`ice". 
 

OP[TINA U@ICE 
Op{tinska uprava 
01 broj  400-37/04,  27.05.2004. godine 

SEKRETAR 
Milojka Sekuli}, s.r. 
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