
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXX     5. april 2005. godine    Broj 3/05 
 
13. Na  osnovu  ~lana  45. Zakona o lokalnim izborima  ("Sl.glasnik RS"  br.  33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 100/03 )  i 

~lana  51. Statuta  Op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  5/02 i 12/04), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  
sednici  odr`anoj 31.marta 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

 
1. DR MOM^ILU ARSENIJEVI]U prestaje mandat odbornika Skup{tine op{tine U`ice sa izborne liste 

"Liga za U`ice" zbog podno{ewa pisane ostavke, sa 28. martom 2004. godine. 
 

2. Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-8/05, 31.mart 2005.godine 

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

 
14. Na  osnovu  ~lana  47. Zakona o lokalnim izborima  ("Sl.glasnik RS"  br.  33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 100/03 )  i 

~lana  51. Statuta  Op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  5/02 i 12/04), Skup{tina  op{tine  U`ice,  na  
sednici  odr`anoj 31.marta 2005.godine, donosi 

RE[EWE 
1. UTVR\UJE SE mandat odbornika Skup{tine op{tine U`ice dr Aleksandru \eni}u, sa izborne liste "Liga za 

U`ice". 

2. Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-8/05, 31.mart 2005.godine 

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

 
15. Na osnovu ~lana 98. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS"br. 47/03), ~lana 62 Odluke o gra|evinskom 

zemqi{tu ("Sl. list op{tine U`ice" 6/03) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice" broj 14-1/04 – 
pre~i{}en tekst) i na osnovu Programa ure|ivawa javnog i ostalog gra|evinskog zemqi{ta za 2005. godinu, Skup{tina 
op{tine U`ice na sednici odr`anoj 5. aprila 2005. godine, donosi 

 
P R O G R A M  

POSTAVQAWA PRIVREMENIH OBJEKATA 
NA JAVNIM POVR[INAMA NA TERITORIJI OP[TINE U@ICE 

(U SKLADU SA ZAKONOM O PLANIRAWU I IZGRADWI "SL. GLASNIK RS 47/03") 
 

Ovim Programom utvr|uju se mesta - lokacije i na~in postavqawa privremenih objekata (kiosci, fri`ideri za 
sladoled, fri`ideri za bezalkoholna pi}a, letwe ba{te, govornice i ostale lokacije) i privremenih objekata male 
privrede od lakog gra|evinskog materijala na teritoriji Op{tine U`ice. 
 Program se sastoji od 4 osnovne sveske koje sadr`e popis lokacija i grafi~ke priloge i to: 
Sveska  1 :  KIOSCI 
Sveska  2 :  LETWE BA[TE, FRI@IDERI ZA SLADOLED,  

        FRI@IDERI ZA BEZALKOHOLNA  PI]A 
Sveska  3 :  TEZGE, OSTALE  LOKACIJE, OBJEKTI MALE PRIVREDE 
Sveska  4 :   REKLAMNI PANOI, TELEFONSKE  GOVORNICE 

 
 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 (fri`ideri za sladoled, fri`ideri za 
bezalkoholna pi}a, 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. 
 Ostali tipovi objekata dati su kao privremeni u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. 
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 Objekti navedeni u Programu mogu se postavqati na slede}im lokacijama: 
K I O S C I  -  U @ I C E 

LOKACIJA 1: Ulica Me|aj, kod restorana “Pla`a”  - predvi|a se postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 
crvene boje , namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 1 
(jedne) godine 
 LOKACIJA 2: Ulica N. Pa{i}a - predvidjeno je postavqawe kioska tipa "BEOGRADSKI KIOSK" (6 m2) braon 
boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost 
postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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  “BEOGRADSKI KIOSK”  braon boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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  crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 7: O[  “Prva osnovna {kola“ - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Beogradski kiosk”  (6 m2) 
braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 8: O[  “Prva osnovna {kola“ - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Beogradski kiosk”  (3 m2) 
braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost 
postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m. 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 Marije Mage Magazinovi} - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 2 
(Vaqaonica aluminijuma Sevojno) `ute boje , namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost 
postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 12: Ulica Marije Mage Magazinovi} - iza solitera “S” - predvi|eno je postavqawe kioska tipa 
SEVAL MO 1(Vaqaonica aluminijuma Sevojno) braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz 
mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 
”BEOGRADSKI KIOSK”  braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 ”BEOGRADSKI KIOSK”  braon boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m,, 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 ”BEOGRADSKI KIOSK”  bele 
boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 20: Stefanovi}ev prolaz - predvi|eno je postavqawe kioska tipa ”BEOGRADSKI KIOSK”  bele 
boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
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 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) uz mogu}nost 
postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 “Prva osnovna {kola”  – 
predvi|eno je postavqawe kioska tipa ”BEOGRADSKI KIOSK”  braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-
trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa i uz mogu}nost 
postavqawa stolova na povr{ini 1,5m h 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 25: Autobuska stanica - predvi|a se postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/1 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 26: Ulica Nemawina, kod Medicinske {kole - predvi|a se postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/1 
crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine 
 LOKACIJA 27: Ulica Kosovska - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/1 `ute boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 28: 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. 
K I O S C I - K R ^ A G O V O 
 LOKACIJA 1: Ulica Maksima Gorkog - predvidjeno je postavqawe kioska tipa Poliester Priboj bele boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 2: Ulica Milo{a Obrenovi}a - Supermarket - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/1  crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 
3/4  crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 4: Ulica Maksima Gorkog - predvidjeno je postavqawe kioska tipa Poliester Priboj bele boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 5: Ulica Milo{a Obrenovi}a - Supermarket - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 
3/4 bele boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 
3/2 braon boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 7: Kr~agovo - Pijac - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 3/3 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 3/4 crvene boje, namewen 
tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, 
dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 10: Ulica Maksima Gorkog - predvi|eno je postavqawe kioska tipa “Poliester”  Priboj bele boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

LOKACIJA 11: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 12: 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) uz mogu}nost 
postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 13: Teretna `elezni~ka stanica - predvi|eno je postavqawe kioska tipa SEVAL MO 3/4 crvene boje, 
namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju bezalkoholnih 
pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
K I O S C I - S E V O J N O 
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 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za 
prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 godine. 
 LOKACIJA 2: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za 
prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 3: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera 
za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 
 LOKACIJA 4: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 5: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 6: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 
3/4 crvene boje,  namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, 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 
3/5 crvene boje, namewen tercijarnim delatnostima (uslu`no-trgovinske) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za prodaju 
bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok kori{}ewa je do 3 
(tri) godine. 
 LOKACIJA 9: 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) uz mogu}nost postavqawa fri`idera za 
prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. Rok 
kori{}ewa je do 3 (tri) godine. 

L E T W E  B A [ T E – U @ I C E 
 LOKACIJA 1: Ulica Petra ]elovi}a - predvi|eno je postavqawe  stolova sa suncobranima ispred  restorana 
“Revolt”   na povr{ini 3 h 10m.  
 LOKACIJA 2: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova na povr{ini 1,90 h 3,20m neposredno 
ispred lokala za prodaju brze hrane "Lasta". 
 LOKACIJA 3: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova na povr{ini 1,00 h 7,00m neposredno 
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 h 5,00m. 
 LOKACIJA 5: Ulica  Nikole Pa{i}a  - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred kafea 
"Zeko", na povr{ini 3,50 h 3,00 m. 
 LOKACIJA 6: Ulica Marije Mare Magazinovi} - na trotoaru ispred restorana “Madera”  mogu}no je postavqawe 
stolova sa suncobranima na povr{ini 10 h 2,5 m. 
 LOKACIJA 7: Ulica D. Tucovi}a  - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Rose", na povr{ini 4,00 h 
2,00m. 
 LOKACIJA 8: Omladinska ulica - Javna gara`a - predvi|eno je postavqawe  stolova sa suncobranima ispred 
kafea “Tim”  na povr{ini 5 h 6m. 
 LOKACIJA 9: Trg Svetog Save - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima kod "Jokanovi}a ku}e" na 
povr{ini u okviru mera, prikazane na grafi~kom crte`u. 
Nakon izrade glavnog projekta ure|ewa partera, definisa}e se sve potencijalne lokacije za postavqawe stolova na ovom 
prostoru . 
 LOKACIJA 10: Omladinska ulica - Stadion - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred 
restorana “]ira”  na povr{ini 3,80 h 13,90 m. 
 LOKACIJA 11: Ulica Neboj{ina bb - predvi|eno je postavqawe stolova ispred restorana "Pla`a" na povr{ini 
6,00 h 10,00m. 
 LOKACIJA 12: Ulica Nemawina  - predvi|eno je postavqawe stolova ispred restorana "Dijalog" na povr{ini 
2,00 h 3,00m. 
 LOKACIJA 13: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred kafea “Satelit” , na povr{ini 10,0 h 
6,0 m. 
 LOKACIJA 14: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred restorana “Grand” , na povr{ini 10,0 h 
6,0 m. 
 LOKACIJA 15: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred restorana “Romansa” , na povr{ini 
10,0 h 5,0 m. 
 LOKACIJA 16: Ulica De~anska - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred kafea “Zorino unu~e” , na povr{ini 
5,0 h 6,0 m. 
 LOKACIJA 17: Ulica D. Tucovi}a - u parteru stambenog bloka na ulazu u Tr`ni centar "Dragstor" predvi|eno je 
postavqawe stolova sa suncobranima na povr{ini 5,20 h 5,60 m + 3,00 h 5,20 m. 

 LOKACIJA 18: Ulica Dimitrija Tucovi}a - predvi|eno je postavqawe deset stolova ∅ 60cm ispred kafea 
“Akvarijum” . 
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 LOKACIJA 19: Ulica Dimitrija Tucovi}a - predvi|eno je postavqawe  stolova ispred  “Ekspres”  restorana na 
povr{ini 12,5 h 3,0m. 
 LOKACIJA 20: Skver Rakijska pijaca - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred restorana 
"Kongo", na povr{ini 11,0 h 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 h 6,50 m. 

LOKACIJA 22: Ulica Qubi{e Vesni}a - predvidjeno je postavqawe stolova ispred kafea na povr{ini 3,0 h 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 h 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 h 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 h 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 h 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 h 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 h 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 h 5,00m. 

LOKACIJA 31: Ulica Lipa - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Mali Pariz" na povr{ini u 
okviru mera 1,20m h 5,00m. 

LOKACIJA 32: Ulica Lipa - predvi|eno je postavqawe stolova ispred restorana "Tri grozda" na povr{ini u 
okviru mera 1,70m h 3,70m. 

LOKACIJA 33: Ulica Slanu{ka - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Slanu{a" na povr{ini u 
okviru mera 2,00m h 5,00m. 

LOKACIJA34: Ulica @i~ka - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Kqu~" na povr{ini u okviru 
mera 4,00m h 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 h 12.00 m  

LOKACIJA 37: Ulica Petra  ]elovi}a - predvi|eno je postavqawe stolova ispred kafea "Artisti" na povr{ini  
u okviru mera 0,6m h 2,30m . 
 LOKACIJA 38: Ulica Marije Mage Magazinovi} - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred 
kafea "Sa{a" na povr{ini 1,80 h 6,0m + 5,0 h1,80m. 
 LOKACIJA 39: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|eno je postavqawe stolova sa tendom ispred restorana "@en-
{en" na povr{ini 5,5 h 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 h 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 h 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 h 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 h 5,00 m + 8,00 m h 3,00 m. Pre postavqawa {anka potrebno je dostaviti idejno re{ewe. 
 LOKACIJA 44: Ulica Omladinska – Javna gara`a - predvi|eno je postavqawe stolova ispred Restorana ”Filkom”  
na povr{ini u okviru mera 1,30 m h 4,00 m + 1,3 m h 2,00 m 
 LOKACIJA 45: Ulica Marije Mage Magazinovi} - predvi|eno je postavqawe stolova sa suncobranima ispred 
Kafea ”Rojal”  na povr{ini u okviru mera 2,50 m h 2,50 m 
 LOKACIJA 46: Pla`a - predvi|ena je zona u okviru koje se postavqa "suvi" {ank, bez prikqu~ka na vodovod i 
kanalizaciju, za prodaju pi}a iz originalnih pakovawa, i stolovi sa suncobranima na povr{ini oko 37 m2  
 
F R I @ I D E R I  Z A  S L A D O L E D - U@ICE 
 LOKACIJA 1: Terazije - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom  pored  
samousluge “Balkan” . 
 LOKACIJA 2: Ulica D. Tucovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom 
pored samousluge "Tara". 
 LOKACIJA 3: Aleksi}a most - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 4: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Obnova” -”Kristal”  - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju sladoleda. 
 LOKACIJA 5: Ulica Dimitrija Tucovi}a, potez ”Obnova” -”Kristal”  - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju sladoleda. 
 LOKACIJA 6: Ulica Jug Bogdanova - ispred prodavnice ”P~elar”  - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 7: Gradska pla`a - ispred restorana ”Pla`a”  - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju 
sladoleda sa suncobranom. 
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 LOKACIJA 8: Ulica D. Tucovi}a i Trg Svetog Save – kod Uskokovi}a prolaza - predvi|ene su 4 (~etiri) lokacije 
za postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 9: Ulica Dimitrija Tucovi}a - predvi|ene su 3 (tri) lokacije za postavqawe fri`idera za prodaju 
sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 10: Ulica Jug Bogdanova, preko puta Katastra - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju 
sladoleda sa suncobranom. 
  LOKACIJA 11: Ulica Kurlagina - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 12: Ulica Dimitrija Tucovi}a, ispred RK ”Beograd”  - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 13: Ulica Dimitrija Tucovi}a, kod O[ ”A. \urovi}”  - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 14: Veliki park, kod pe{a~kog mosta - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom. 
 LOKACIJA 15: Pla`a - predvi|ene su 3 (tri) lokacije za postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom. 
 LOKACIJA 16: Ulica Dimitrija Tucovi}a, kod Restorana ”Ekspres”  - predvi|ene su 2 (dve) lokacije za 
postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom. 
 LOKACIJA 17: Ulica Omladinska, kod Javne gara`e - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda 
sa suncobranom. 

 
F R I @ I D E R I  Z A  S L A D O L E D - KR^AGOVO 

LOKACIJA 1: Ulica Milo{a Obrenovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom ispred supermarketa. 
 LOKACIJA 2: Ulica Milo{a Obrenovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom ispred samouosluge "Sreten Guduri}".  
 LOKACIJA  3: Ulica U`i~kih Heroja - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom kod O[ ”Slobodan Sekuli}”   
 

F R I @ I D E R I  Z A  S L A D O L E D  - SEVOJNO 
LOKACIJA 1: Ulica A. Vu~kovi}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa suncobranom 

ispred samoposluge "Sreten Guduri}". 
 LOKACIJA 2: Ulica Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom ispred samoposluge "Sreten Guduri}". 

LOKACIJA 3: Ulica Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju sladoleda sa 
suncobranom ispred supermarketa. 

LOKACIJA 4: Autobuska stanica u ulici Milivoja Mari}a - predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju 
sladoleda sa suncobranom.      
 

F R I @ I D E R I  Z A  P R O D A J U B E Z A L K O H O L N I H  P I ] A – U @ I C E 
 NAPOMENA: Lokacije su odre|ene uz mi{qewe Komunalnog inspektora SO U`ice. 
 

LOKACIJA 1: Ulica M. M. Magazinovi} bb, STKR ”IKOSANA” , Vl. Jovi} Jelena - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 2: Ulica Nemawina 40, STKR ”GOLD” , Vl. Kne`evi} Zoran - predvi|eno je postavqawe fri`idera 
za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA  3: Ulica Nikole Pa{i}a 32, STKR ”TREF” , Vl. Stamatovi} @eqko - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 4: Ulica Trg Svetog Save 2, STKR ”LE PIAF”,  Vl. Simi} Vladimir - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 5: Ulica Nikole Pa{i}a 32, STR ”OZON” , Vl. Te{i} Vojislav - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 6: Ulica Nikole Pa{i}a 37, STKR ”SPAJDER” , Vl. Stani} Aleksandar - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 7: Ulica Dimitrija Tucovi}a, DOO ”DANEKS” , Vl. Penezi} Milun - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 8: Ulica Dimitrija Tucovi}a 187, STKR ”TRG” , Vl. Slovi} Radoje - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 9: Ulica Dimitrija Tucovi}a, STR ”EKSPRES” , Vl. Jankovi} Aleksandra - predvi|eno je 
postavqawe fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa  

LOKACIJA 10: Ulica Dimitrija Tucovi}a, STKR ”IV” , Vl. [iqak Branka - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 11: Ulica Dimitrija Tucovi}a 42, STKUR ” JEREMI^AK” , Vl. Ristanovi} Milija - predvi|eno je 
postavqawe fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa 

LOKACIJA 12: Ulica Dimitrija Tucovi}a, pasa` RK ”Progres” , STKR ”LIGHT” , Vl. Aleksi} Vera - predvi|eno 
je postavqawe fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih 
dr`avnih organa 

LOKACIJA 13: Ulica Dimitrija Tucovi}a, kod prodavnice ”Obnova” ,  STR ”BODEAL” , Vl. Todosijevi} Zoran - 
predvi|eno je postavqawe fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima 
nadle`nih dr`avnih organa 
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LOKACIJA 14: Ulica Lipa 20,  STKR ”KI” , Vl. Danilovi} @eqko - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

 LOKACIJA 15: Ulica Lipa 20,  STR ”ORBITA” , Vl. Vitorovi} Biqana - predvi|eno je postavqawe fri`idera 
za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 16: Ulica Lipa 20,  STR ”DUGA” , Vl. Dimitrijevi} Dejan - predvi|eno je postavqawe fri`idera za 
prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

LOKACIJA 17: Ulica Dimitrija Tucovi}a, Trg,  UZR ”HOGAR” , Vl. Axi} Gordana - predvi|eno je postavqawe 
fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a, dimenzija 0.80 m h 0.80 m, u skladu sa saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa 

 

T E Z G E – U @ I C E 
 LOKACIJA 1: Mali trg- predvi|eno je postavqawe tezgi Tipa Direkcija za potrebe prodaje novogodi{wih 
ukrasa, osmomartovskih poklona.Vreme trajawa zakupa je u vreme novogodi{wih, bo`i}nih i osmomartovskih praznika u 
trajawu od tri do petnaest dana. 

 
O S T A L E  L O K A C I J E – U @ I C 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 h 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 monta`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", 

• 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 8: 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 9: 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 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 "balona" u okviru mera 45,0m h 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 11: 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 12: 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 h 5.50 m 
 LOKACIJA 13: 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 h 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: Ulica Veliki park - kod Hale sportova - predvi|en je prostor za postavqawe "vagon" - restorana 
u okviru mera 3.00 m h 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 15: Trg Svetog Save - predvi|en je prostor za postavqawe pokretnog vozila u okviru mera 12.00 m h 
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 16: Trg - predvi|en je prostor za postavqawe klizali{ta u okviru mera 28.00 m h 16.00 m u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. U okviru mera predvi|enih za klizali{te mogu}e je postavqawe pulta za 
izdavawe klizaqki i biletarnice. Pult mo`e biti u vidu {atoraste konstrukcije i tipskog {tanda “Direkcija” . Gabarit, 
materijalizacija i boja pulta, ukoliko se ne postavqa {tand “Direkcija” , bi}e naknadno definisani, a pre davawa lokacije 
na javnu licitaciju. Pult se postavqa bez prikqu~ka na infrastrukturnu mre`u.  
 LOKACIJA 17: Pla`a - predvi|en je prostor za postavqawe klizali{ta u okviru mera 25.00 m h 44.00 m u skladu sa 
saglasnostima nadle`nih dr`avnih organa. U okviru mera predvi|enih za klizali{te mogu}e je postavqawe pulta za 
izdavawe klizaqki i biletarnice. Pult mo`e biti u vidu {atoraste konstrukcije i tipskog {tanda “Direkcija” . Gabarit, 
materijalizacija i boja pulta, ukoliko se ne postavqa {tand “Direkcija” , bi}e naknadno definisani, a pre davawa lokacije 
na javnu licitaciju. Pult se postavqa bez prikqu~ka na infrastrukturnu mre`u.  
 LOKACIJA 18: Trg - definisana je zona u okviru koje }e se postaviti ”balon”  za decu. Elementi koji se odnose na 
postavqawe  ”balona”  za decu moraju biti monta`no-demonta`ni.  
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O B J E K T I  M A L E  P R I V R E D E – U @ I C E 
 Objekti male privrede predvi|eni ovim Programom 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: 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 h 6,95 m + 2,30 h 2,10 m,  objekat 2  - 6,90 h 5,30 m. 
 LOKACIJA 3: Ul. Vidovdanska – predvi|eno je postavqawe gara`e (jedan boks), spratnosti Sut (suteren), 
gabarita u okviru mera 4,00 m h 5,00 m.  
 
R E K L A M E  

Ovim Programom 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 h 3,00 m kao slobodnostoje}a sa 

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

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

sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 
LOKACIJA 5: Ispred O.[. "Prva osnovna {kola" - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 1,20 h 1,80 m kao 

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

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

4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 
LOKACIJA 8: Ulica Nikole Pa{i}a - predvi|a se postavqawe reklame dimenzija 1,20 h 1,80 m kao 

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

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

reklamnog panoa dimenzija 1,60 h 1,10 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 2,00 m. 
LOKACIJA 11: Ul. Omladinska u parku preko puta pobne ku}e "Beograd" - predvi|a se postavqawe reklame 

dimenzija 4.00 m h 3.00 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 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 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 
LOKACIJA 13: Preko puta stadiona FK "Sloboda" ispred Lo`ioni~kog mosta- predvi|a se postavqawe 

reklamnog panoa dimenzija 4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 
 LOKACIJA 14: ””””Mali trg”””” ispred hotela ””””Zlatibor”””” na zelenoj povr{ini –––– predvi|a se postavqawe reklamnog 
panoa dimenzija 4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 

 LOKACIJA 15: Ul. Omladinska – preko puta Vatrogasnog doma na zelenoj povr{ini - predvi|a se postavqawe 
reklamnog panoa dimenzija 4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 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 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 

LOKACIJA 17: Ul. Omladinska – na platou ispred FK ”Sloboda”  - predvi|a se postavqawe 4 (~etiri) reklamna 
panoa dimenzija 4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 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 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 
4,00 m. 
 LOKACIJA 19: Ul. Kr~agovo, na zelenoj povr{ini ispred grobqa - predvi|a se postavqawe reklamnog panoa 
dimenzija 4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 
 LOKACIJA 20: Ul. Kr~agovo, preko puta Hale sportova - predvi|a se postavqawe 2 (dva) reklamna panoa 
dimenzija 4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m (u svemu prema 
grafi~kom prilogu). 
 LOKACIJA 21: Ul. U`i~ke republike na zelenoj povr{ini- predvi|a se postavqawe reklamnog panoa dimenzija 
4,00 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 4,00 m. 
 LOKACIJA 22: Ul. Radni~kog bataqona - predvi|a se postavqawe 4 (~etiri) reklamna panoa dimenzija 4,00 h 3,00 
m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 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 h 3,00 m kao slobodnostoje}eg sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 h 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 h 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom 
gabarita 0,70 h 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 h 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom 
gabarita 0,70 h 1,50 m. 
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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 h 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom 
temeqnom stopom gabarita 0,70 h 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 h 1,80 m kao slobodnostoje}a sa betoniranom temeqnom stopom gabarita 0,70 
h 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 h 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 h 0.95 
m, na stubovima javne rasvete 

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 h 0.95 m, na stubovima javne rasvete 

T E L E F O N S K E  G O V O R N I C E 
Ovim Programom 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 Marije Mage Magazinovi} i Kraqa Petra Prvog - ispred pozori{ta (prema skici) 
Lokacija  7: Ugao Ulica Vidovdanske i Marije Mage Magazinovi} (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) 

 
Na napred navedenim lokacijama mogu se postavqati kiosci, stolovi, fri`ideri za sladoled, fri`ideri za 

bezalkoholna pi}a, kolica za kokice i semenke, tezge, pozornica telefonske govornice, reklamni panoi, objekti male 
privrede i ostalo.  

 
Tipovi objekata su:  
1. Kiosci - Predvi|eno je postavqawe kioska Vaqaonica aluminijuma Sevojno, tipa SEVAL 1 - 3, 

”Poliester”  Priboj i “Beogradski kiosk”   
 
2. Fri`ideri za sladoled - Maksimalnih dimenzija 120/60/85cm uz mogu}nost postavqawa suncobrana. 
 Fri`ideri za bezalkoholna pi}a – Maksimalnih dimenzija 80/80 cm. 
 

3. 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.  

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. Tezge - Predvi|ene su tezge tipa ”Direkcija” . 
 
7. 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. 

 
8. Objekti male privrede - Predvi|eni su kao objekti od lakog gra|evinskog materijala. 
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9. Reklamni panoi - Mogu se postavqati na lokacijama datim ovim Programom i to kao panoi tipa 

(BILLBOARDS, CITY PANELS) standardnih dimenzija (4,00 h 3,00 m; 4,00 h 2,50 m; 1,60 h 1,10 m; 1,20 h 1,80 m; 2,50 h 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 KLASIČNI, 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~ke mogu}nosti za nesmetano odvijawe 
saobra}aja. 

 
10. 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. 
 
11. Ostali tipovi – u svemu prema Programu 
 

 
Mesto prikqu~ka na komunalnu infrastrukturu bi}e odre|eno naknadno od strane javnih komunalnih preduze}a. 
Vreme na koje se postavqaju kiosci mo`e biti najdu`e do 3 godine od dana dobijawa re{ewa. 
Uz kioske mogu}e je postavqawe fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a. Ispred stalnih objekata, na 

pojedinim lokacijama, takodje je mogu}e postavqawe fri`idera za prodaju bezalkoholnih pi}a. Fri`ideri za prodaju 
bezalkoholnih pi}a moraju se postaviti tako da ne smeju ometati pe{a~ku komunikaciju. 

Vreme na koje se postavqaju kolica za kokice i semenke je do 6 meseci. 
Vreme na koje se postavqaju fri`ideri za sladoled je u periodu od 15.04. do 15.10. teku}e godine.  
Ispred stalnih objekata, kao i privremenih iz Programa, nije dozvoqeno postavqawe fri`idera za sladoled 

izuzev na lokacijama predvi|enih ovim Programom.  
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 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.  
Jedanput godi{we mo`e se prodavati roba maksimalno 15 dana (rasprodaje i sl.) ispred prodavnica. Roba se mo`e 

izlagati iskqu~ivo na tezgama tip-a ”Direkcija”  
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 godina od dana dobijawa re{ewa. 
Lokacija za obavqawe poslovne delatnosti zabavnog luna parka mo`e se koristiti mesec  

dana. 
 Ostale lokacije – u svemu prema Programu. 
 

Danom stupawa na snagu ovog Programa prestaje da va`i Program postavqawa privremenih objekata na javnim 
povr{inama na teritoriji Op{tine U`ice usvojen na sednici Skup{tine Op{tine 27. maja 2004. godine. 

 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavqivawu u ”Slu`benom listu Op{tine U`ice”  

 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  353-124/05, 05. april 2005.godine 

 
PREDSEDNIK 

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

 
 

16. На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 9/02, 33/04. и 135/04), као и 
члана 26. став 1. тачка 8. Статута Општине Ужице (''Службени лист Општине Ужице'', број 12/04.), на седници Скупштине општине 
Ужице, одржаној дана  05.априла 2005. године, донета је  
 

ОДЛУКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 За обављање послова који су у надлежности локалне самоуправе утврђених Уставом, законом, као и Статутом Општине 
Ужице, образује се Општинска управа као јединствен орган. 
   

Члан 2. 
 Овом Одлуком уређују се питања организације, делокруга и начина рада Општинске управе, као и друга питања од значаја за 
њен рад. 

Члан 3. 
 Општинска управа : 

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник општине; 
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника општине; 
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- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других органа из 
изворног делокруга општине; 

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других акта Скупштине општине; 
- извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено општини; 
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник општине; 
- о свом раду Општинска управа сачињава извештај и доставља  председнику општине, Општинском већу и Скупштини 

општине. 
Члан 4. 

 Општинска управа обавља послове, доноси појединачне акте, као и одређене мере  на основу и у оквиру Устава, закона, 
Статута општине, као и других аката општине. 
 Акти које доноси Општинска управа у вршењу послова из надлежности општине оверавају се печатом Општинске управе 
Општине Ужице. 

Члан 5. 
 Рад Општинске управе организује се на начин који омогућава ефикасно остваривање права и интереса грађана. 
 У вршењу својих послова Општинска управа сарађује са грађанима, поштујући достојанство људске личности и чувајући 
углед Општинске управе.  
 Рад Општинске управе доступан је јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом и 
Статутом Општине. 

Члан 6. 
 Запослена и именована, односно постављена лица у Општинској управи дужна су да обављају послове савесно и 
непристрасно, не руководећи се својим политичким убеђењима, нити их на послу могу изражавати и заступати. 
 У Општинској управи забрањено је оснивати политичке странке или друге политичке организације, као и њихове унутрашње 
организационе облике. 
 
II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 7. 

 Општинска управа образује се као јединствена служба. 
Унутрашња организација и систематизација радних места у Oпштинској управи мора бити прилагођена делокругу и радним 

процесима који обезбеђују : 
- стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење послова у Oпштинској управи, 
- ефикасан унутрашњи надзор над вршењем послова, 
- законито и благовремено одлучивање у управном поступку, 
- груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова,  
- ефикасну сарадњу са републичким органима и организацијама, као и органима других општина и градова. 

  
У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова и то: 

-  Одељење за послове привреде, финансија и рачуноводства,   
-  Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове 
-  Одељење за послове управе и органа општине 
-  Одељење за инспекцијске послове 
-  Одељење друштвених делатности 
-  Одсек за заједничке послове 

 Основе организационе јединице из става 2. овог члана обављају послове у складу са законом, Статутом општине и овом 
Oдлуком. 

 
Члан 8. 

 Одељење за послове привреде, финансија и рачуноводства врши послове који се односе на : израду одлуке о буџету 
(допунски буџет, одлука о привременом финансирању и одлука о завршном рачуну), обавештавање финансијске службе директног 
корисника о одобреним апропријацијама, прописивање методологије и рокова извршења буџета, надзор над коришћењем буџетских 
средстава, прописивање квота за свако тромесечје, доношење решења о употреби сталне и текуће буџетске резерве, билансирање 
средстава за исплату зарада и накнада, праћење нивоа зарада и финансијских планова јавних предузећа и утврђивање дозвољеног 
нивоа, праћење прилива на консолидовани рачун трезора, управљање готовинским средствима и праћење захтева за плаћање расхода, 
евидентирање тромесечних, односно месечних квота по захтевима директних и индиректних корисника, плаћање са трезора и проверу 
пријема добара и услуга за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава уз контролу процедура јавних набавки, вођење 
главне и одабране помоћне књиге за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, управљање дугом, буџетско 
изврашавање (тромесечно и годишње и израда консолидованог завршног рачуна трезора), припремање и израду предлога 
финансијског плана, расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација, припремање и комплетирање 
документације за извршење финансијског плана, управљање имовином за коју је одговоран директни корисник, као и друге 
материјално – финансијске послове у складу са законом и подзаконским актима. 
 Прати и примењује законе и друге прописе из области јавних набавки и спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са 
комисијом за јавне набвке и израђује годишње извештаје о уговорима о јавним набавкама за потребе државних органа. 
 Из области опште привредних послова врши послове који се односе на : праћење, анализирање и предлагање мера за 
подстицање развоја привредних области за које је надлежна општина, праћење и предлагање корекције цена из надлежности општине, 
управно правни послови који се односе на упис у регистар приватних предузетника, односно самосталних и ортачких радњи, као и све 
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промене везане за њихово пословање и престанак рада, праћење и анализа кретања у области пољопривреде, водопривреде, 
шумарства, учешће у изради и праћење и контрола реализације програма рада јавних предузећа чији је оснивач општина.     
 

Члан 9. 
 Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове врши послове који се односе на : израду нацрта 
одлука о припремању просторног, односно урбанистичког плана, израду средњорочног програма уређења простора, издавање аката о 
условима за уређење простора, издавање обавештења о намени грађевинске парцеле, послове утврђивања да ли је техничка 
документација у складу са издатим актом о условима за уређење простора, вођење евиденције о издатим условима за уређење 
простора, изградњу насељених места, заштите животне средине, спровођење прописа у области грађевинарства, путне привреде и 
техничке регулације саобраћаја, уређење, развој и обављање комуналне делатности, стамбену област, утврђивање цена у комуналној 
области, снабдевање водом и топлотном енергијом, јавног превоза путника у насељима, одржавање чистоће и комуналне хигијене, 
пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање гробља и пружање погребних услуга, одржавање улица, саобраћајница и других 
јавних површина, паркова, зелених и рекреационих површина, паркинг простора, припрема програма одржавања путева и старања о 
извршавању програма, обезбеђивање услова за заштиту и унапређивање животне средине и предузимање мера за спречавање и 
отклањање штетних последица које угрожавају животну средину и доводе у опасност живот и здравље људи, планирање задатака и 
предлагање мера у случају елементарних и других непогода у општини и стварање услова за њихово отклањање, уређење и 
обезбеђивање коришћења грађевинског земљишта, имовинско правне послове, заштиту, евиденцију, заштиту, управљање и 
коришћење непокретности на којим право располагања, односно коришћења има општина, промет земљишта и зграда, откупа станова, 
управно правне послове у вези са експропријацијом и деекспропријацијом, комасацијом, повраћајем земљишта, национализацијом 
непокретности, припремање прописа и других аката за скупштину општине, општинско веће и председника општине, врши надзор над 
радом јавних предузећа кроз контролу обима и квалитета извршених радова, као и друге послове из области урбанизма, 
грађевинарства, стамбено-комуналне делатности и имовинско-правне области. 
 У оквиру Сектора за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове врши се и послови који се односе на 
легализацију објеката у складу са законом и подзаконским актима, решавање по захтевима за враћање у земљишта у ранији режим 
својине, давање у закуп неизграђеног јавног и осталог грађевинског земљишта и јавних површина. 

 
Члан 10. 

Одељење за послове управе и органа општине обавља послове који се односе на : унапређење организације рада и 
модернизацију општинске управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе, послове личних стања 
грађана, вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих и књига држављана, издавање уверења на основу евиденција које се 
воде, као и остале послове матичара, нормативно-правне послове за потребе општинске управе, као и пружање правне помоћи 
грађанима, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица, врши 
контролу над применом прописа о канцеларијском пословању у општинској управи, стручне и административне послове за изборе и 
референдуме, издавање радних књижица и вођење бирачког списка и регистра становништва, праћење рада и пружање помоћи месним 
заједницама, стручне и административно – техничке послове везане за одржавање седница Скупштине општине, рад председника 
општине и седница Општинског већа и њихових радних тела, врши обраду и чување свих изворних аката о раду Скупштине општине, 
раду председника општине и седница Општинског већа и њихових радних тела, врши стручне послове који се односе на представке и 
предлоге грађана, уређење и издавање службеног листа општине, послове координација, припрема и ажурирање информација за 
потребе интернет презентације, послови припреме информација и званичних саопштења, послови комуникације са медијима, послови 
протокола, послови техничких секретара председника, заменика и помоћника председника општине, општинског већа и начелника 
општинске управе. 

Одељење за послове управе и органа општине обавља и послове који се односе информационе технологије, одржавање 
рачунарске мреже и комуникације, администрирање базе података, развој апликативног софтвера, јединствен геодетско-
информациони систем за потребе органа управе и општинских и републичких јавних предузећа и установа (ГИС), као и обуку радника 
запослених у општинској управи. 

 
Члан 11. 

 Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на инспекцијски надзор у области грађевинарства, 
саобрађаја, заштити животне средине и комуналној области, као и спровођење поступка извршења из ових области. 
 Одељење за инспекцијске послове обавља и друге послове државне управе у складу са законом, подзаконским актима и 
одлукама органа општине. 
 

Члан 12. 
 Одељење за друштвене делатности обавља послове од непосредног интереса за грађане у циљу задовољавања њихових 
потреба у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, физичке културе и спорта, дечије 
и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, информисања и других области друштвених делатности, обавља управне, планске, 
аналитичке и друге стручне послове из ових области, врши надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је 
општина оснивач, прати стање и остваривање програма рада и развоја установа, предлаже мере у циљу спровођења утврђене политике 
у овим областима, прати спровођење прописа, решава у другом степену о правима из области социјалне заштите која су у 
надлежности општине, обавља стручне и административне послове за комисије из надлежности одељења, предлаже одлуку о мрежи 
установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања, доноси програм мера и активности на унапређењу квалитета и 
развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда обавља послове везане за утврђивање права на 
ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине, припрема предлоге општих и 
других аката, извештаје и анализе за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. 
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 Одлучује у управном поступку о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи 
за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица, одлучује у првом степену о 
признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца. 
  Одељење за друштвене делатности обавља и послове инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског 
васпитања и образовања, основног и средњег образовања, као и друге послове у складу са законом. 
 Одељење за друштвене делатности учествује у изради одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених 
делатности, припрема и утврђује предлоге финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег 
образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта, социјалне заштите, контролише појединачне захтеве за 
плаћање, распоређује средства корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота, прати извршење финансијских планова, 
предлаже промене у апропријацији и измене финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности.  
 

Члан 13. 
 Одсек за заједничке послове врши послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава опреме, 
коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, обезбеђује превоз моторним возилима са и без возача и стара се 
о њиховом одржавању, врши послове одржавање чистоће пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала, 
дактилографске послове, организује рад доставне службе и врши друге сервисне послове за потребе Скупштине општине, председника 
општине, Општинског већа и општинске управе. 
 Одсек за заједничке послове врши и административно – техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних 
средстава за потребе Скупштине општине, председника општине, Општинског већа и општинске управе. 
 

Члан 14. 
 За извршење појединих послова или групе сличних и међусобно повезаних послова, наведених у члану 8, 9, 10, 11. и 12. у  
Општинској управи могу се образовати уже организационе јединице и то:  

 -одсеци, 
 -групе, 
 -месне канцеларије, 
 -пријемне канцеларије. 
Општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији у Општинској управи доноси начелник Општинске управе уз 

сагласност председника општине.  
Општим актом из става 2. овог члана утврђује се унутрашња организација. 

 
Члан 15. 

 За извршење послова чије је обављање поверено општини, могу се образовати месне канцеларије, као организациони облик 
Општинске управе на територији месне заједнице. 
 Месне канцеларије образују се за месне заједнице које су образоване одлуком Скупштине општине о месној самоуправи 01 
број 015-4/04 од 29.12.2004. године. 
 

Члан 16. 
 Месне канцеларије врше послове које се односе на: лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и 
уврења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и друго), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, 
издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, 
вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима. 
 Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа. 
 У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови и за друге органе, организације и установе на основу уговора 
које закључује начелник Општинске управе, односно лице које он овласти, са представницима органа, организације и установа за које 
обављају послове. 
 Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио 
послове, односно организација за коју, по уговору, обавља послове.  

Месне канцеларије су у саставу Одељења за послове управе и органа општине 
    

Члан 17. 
 Средства за рад Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине. 
 Средства за финансирање поверених послова обезбеђују се у складу са законом и подзаконским актима. 
 
III   РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 

 
Члан 18. 

 Општинском управом, као јединственом службом, руководи начелник Општинске управе. 
 Начелника Општинске управе поставља Скупштина општине, на предлог председника општине, а у складу са законом. 
  

Члан 19. 
 Начелник Општинске управе за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и председнику општине. 
 

Члан 20. 
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 Начелник Општинске управе: 
- координира и усклађује рад Општинске управе и обезбеђује функционисање управе као јединствене службе и 
обезбеђује услове за њихов рад; 

- одговара за законитост рада Општинске управе; 
- решава сукобе надлежности између организационих јединица; 
- даје стручна мишљења Скупштини општине, председнику општине, Општинском већу и радним телима Скупштине 
општине о нацртима прописа, као и друга правна мишљења; 

- издаје појединачна акта запосленим и постављеним лицима у Општинској управи из области радних односа; 
- врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Општинској управи, у складу са законом. 

 
Члан 21. 

 У циљу стварања услова за организовање и обезбеђивање законитог и ефикасног обављања послова Општинске управе, 
начелник Општинске управе образује колегијум руководилаца организационих јединица. 
 Колегијум ради на седницама које сазива начелник Општинске управе.  
 Начелник Општинске управе може позвати и друга запослена и постављена лица да присуствују седницама и да учествују у 
раду колегијума. 

Члан 22. 
 Радом организационих јединица Општинске управе руководе:  

-  руководилац одељења 
-  шеф одсека 
-  координатор групе 

Члан 23. 
 Руководиоци организационих јединица из члана 22. одлучују, организују рад и обезбеђују ефикасно и законито обављање 
послова из свог делокруга, старају се о правилном распореду послова, пуној запослености радника и врше друге послове по налогу 
начелника Општинске управе и председника општине.   
 Руководиоце организационих јединица из члана 22. ове одлуке  поставља и разрешава начелник Општинске управе, по 
претходно прибављеној сагласности председника Општине.  
 Руководиоци организационих јединица постављају се на мандатни период од 4 године и по истеку тог периода могу бити 
поново постављени. 

Члан 24. 
 Начелник Општинске управе и руководиоци организационих јединица не могу вршити никакву јавну или другу дужност која 
је неспојива са њиховим положајем и овлашћењима. 
 Начелник Општинске управе и руководиоци организациних јединица по истеку мандата или разрешења имају право да буду 
распоређени на друго радно место у Општинској управи које одговара њиховој стручној спреми и радним способностима.  

 
Члан 25. 

 Права и обавезе запослених и постављених лица у Општинској управи која проистичу из радног односа, биће регулисана 
посебним актом у складу са законом.   
 

Члан 26. 
 У Општинској управи може се поставити главни архитекта као и други главни стручњаци за поједине области, у складу са 
условима прописаним законом и у складу са Одлуком о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. 
 Главног архитекту као и стручњаке за поједине области поставља и разрешава председник Општине.  
 Организационе послове за рад главног архитекте обавља Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
послове, а организационе послове за рад осталих стручњака обављају организационе јединице Општинске управе у зависности од 
области за које се ови стручњаци ангажују.  
 
IV   ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА    

 
1. ОДНОС ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ,  ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ  
 И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

 
Члан 27. 

 Однос Општинске управе према Скупштини општине и председнику Општине заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом и Статутом општине. 
 Општинска управа је обавезна да Скупштину општине и председника општине извештава о вршењу послова из свог 
делокруга, даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине општине и председника 
општине. 
 Општинска управа је дужна да на захтев Скупштине општине, председника општине или надлежног министарства, предузме 
одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се обезбеђује ефикасно извршавање задатака и послова из њеног 
делокруга.  

 
Члан 28. 

 Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом 
општине и овом одлуком. 
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 Општинско веће врши надзор над радом Општинске управе и у вршењу надзора поништава и укида акте Општинске управе 
који нису у сагласности са законом, овом одлуком и другим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине. 
 Ако Општинска управа не поступи по налогу Општинског већа и не донесе нови акт, може се покренути питање 
одговорности радника који је непосредно радио на доношењу акта, а може се покренути и питање одговорности и непосредних 
руководилаца. 

 
2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 
 

Члан 29. 
 Општинска управа је дужна да организује вршење одговарајућих послова и задатака из свог делокруга на начин којим се 
грађанима омогућава да што лакше и у што краћем року остварују своја права и извршавају своје обавезе, као и да им пружа помоћ у 
остваривању и заштити тих права и обавеза.   

Члан 30. 
 Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по њима и да о томе 
обавештава грађане. 

Члан 31. 
 Грађанин који се уредно одазове позиву Општинске управе, а службена радња,  ради које је позван није обављена, али не 
његовом кривицом, има право на накнаду трошкова које је услед тога имао. 
 Грађанин који у време одређено за рад са странкама није, кривицом службеног лица обавио посао ради кога је дошао и без 
позива, има право на накнаду трошкова. 
 О захтеву грађанина  о висини накнаде трошкова, одлучује начелник Општинске управе, сходно одредбама прописа којима се 
одређује накнада трошкова, сведоцима у управном поступку. 
 Накнада трошкова исплаћује се на терет средстава за финансирање послова Општинске управе. 
 Ако службена радња није обављена услед пропуста службеног лица, службеном лицу се у висини исплаћене накнаде 
трошкова умањује зарада  приликом прве исплате. 

 
Члан 32. 

 Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се и на односе према предузећима, 
установама и другим организацијама, у ситуацијама када Општинска управа  одлучује о њиховим правима и интересима на основу 
закона и прописа општине.  
 
3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   

 
Члан 33. 

 Међусобни односи организационих јединица Општинске управе заснивају се на правима и дужностима утврђеним законом, 
Статутом општине и овом одлуком. 
 Организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују  и да размењују потребне податке и обавештења 
неопходна за рад. 
 
V   ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 34. 
 Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених 
информација и обезбеђивањем  услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим 
променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена, као и о другим питањима. 

 
Члан 35. 

 Информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања  даје начелник Општинске управе или лице које он 
овласти.   
 
VI   ПРАВНИ АКТИ 

Члан 36. 
 Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 

 Општинска управа може издавати стручна упутства и давати одговарајућа објашњења. 

   

Члан 37. 

 Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог извршавања.  

 Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа, наређује или забрањује поступање у одређеној 

ситуацији која има општи значај. 

 Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе, као и  других организација када врше поверене 

послове Општинске управе у извршавању појединих  одредаба, одлука и других прописа. 

 Решењем се одлучује о појединачним правима, у складу са законом, одлукама и другим прописима. 
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 Стручно упутство садржи правила за стручан рад запослених у Општинској управи и другим организацијама које врше 

поверене послове. 

 Објашњењем се дају мишљења која се односи на примену појединих одредаба,  одлука и других прописа. 

Члан 38. 
 Решења, правилнике, наредбе и упутства доноси начелник Општинске управе, осим ако законом, одлуком и другим 
прописима није другачије одређено. 
 
VII   СУКОБ  НАДЛЕЖНОСТИ  И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ  

 
Члан 39. 

 Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других организација, када на основу одлуке 
Скупштине општине, одлучују о појединим правима грађана правних лица и других странака. 
 Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе.  
 

Члан 40. 
 По жалби против првостепеног решења Општинске управе из оквира права и дужности општине решава Општинско веће, 
ако законом и другим прописима није другачије одређено. 
 По жалби против другостепеног решења друге организације, када о вршењу управних овлашћења одлучује о појединачним 
правима и обавезама из оквира права и дужности општине, такође решава Општинско веће ако законом или другим прописима није 
другачије одређено. 

Члан 41. 
 О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе. 
 О изузећу начелника Општинске управе решава председник општине. 
 
VIII   РАДНИ ОДНОС РАДНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
1. ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

Члан 42. 
 У радни однос у Општинској управи може бити примљено лице које, поред општих услова утврђених у закону, испуњава и 
посебне услове у погледу стручне спреме и радне оспособљености утврђене законом и актом о систематизацији радних места. 
 У радни однос у Општинску управу прима се лице на основу :  

- решења о постављењу, 
- коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата, 
- споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом.  

 
Члан 43. 

 О правима, обавезама и одговорностима именованих лица одлучује председник општине.  
 О правима, обавезама и одговорностима постављених лица одлучује начелник Општинске управе. 
 О правима, обавезама и одговорностима запослених радника у Општинској управи о којима не одлучује начелник Општинске 
управе, одлучује руководилац организационе јединице, у складу са законом и овом одлуком.  
 

Члан 44. 
 У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за самостално вршење одређених послова примити и приправници на 
одређено време, под условима и на начин прописан законом.  
 У сарадњи са надлежном организацијом за запошљавање, а у циљу стручног оспособљавања за рад у струци, могу се 
примати и лица у својству волонтера. 
 

2.    РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  
Члан 45. 

 Ако потребе рада органа захтевају, запослени у Општинској управи могу се распоредити и на друге послове у истој или 
другој организационој јединици, на радна места која одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима. 
 Решење о распоређивању радника из става 1. овог члана доноси начелник Општинске управе, на предлог руководиоца 
организационе јединице. 

 
3.   ЗВАЊА И ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ    

Члан 46. 
 Запослени у Општинској управи стичу звања на начин и под условима утврђеним  законом. 
 Звања, занимања и плате запослених у Општинској управи уређују се актом начелника Општинске управе уз претходно 
прибављену сагласност председника Општине. 

Члан 47. 
 Утврђивање висине зарада и других примања запослених лица у Општинској управи врши се у складу са законом. 

 
Члан 48. 
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 У складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, а на основу закона и 
других подзаконских аката, начелник Општинске управе, на предлог руководиоца организационе јединице, одлучује о звањима 
запослених и коефицијентима за утврђивање плата.   

Члан 49. 
 Запослени у Општинској управи који раде на пословима у вези са остваривањем права и дужности грађана, могу обављати 
послове из делокруга Општинске управе под условом да имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима 
управе, као и одговарајуће радно искуство, прописано законом и актом о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске 
управе. 
 

4.  ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 
Члан 50. 

 Запослена и постављена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално, на начин и по 
поступку утврђеним законом и колективним уговором.  
 Дисциплинска и материјална одговорност запослених лица утврђује се актом који доноси начелник Општинске управе уз 
претходно прибављену сагласност председника општине, а у складу са законом. 
 

5.   ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  
Члан 51. 

 Радни однос запослених у Општинској управи престаје под условима и на начин утврђен законом и прописима донетим на 
основу закона. 
 
IX   СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 52. 

 Средства за финансирање Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету Републике Србије за 
обављање законом поверених послова, а која се посебно  евидентирају у буџету Општине.  
 Средства за финансирање послова Општинске управе чине: 

- средства за исплату плата запослених и постављених лица, 
- средства за материјалне трошкове, 
- средства за посебне намене, 
- средства за набавку и одржавање опреме, 
- средства за регресирање годишњих одмора и друге посебне накнаде запосленима, као и средства солидарне помоћи. 

Члан 53. 
 Општинска управа може остваривати приходе својом делатношћу, под условом да то не утиче на редовно обављање послова 
из њеног делокруга. 
 Приходи остварени обављањем послова из става 1. овог члана, уносе се у буџет општине. 
 

Члан 54. 
 Средства за исплату плата запослених и постављених лица обезбеђују се за: 

- плате  запослених и постављених лица, 
- накнаде за нераспоређена лица за чијим је радом престала потреба. 

Распоред средстава за плате запослених лица врши се финансијским планом, а коначни распоред завршним рачуном.  
Финансијски план и завршни рачун доноси начелник Општинске управе на предлог руководиоца Одељења за послове 

привреде, финансија и рачуноводства.   
 

Члан 55. 
 Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за: 

- набавку потрошног материјала, ситног инвентара, топлотне и електричне енергије, закуп и одржавање пословних 
просторија, поштанске услуге, 

- набавку стручних публикација, литературе и штампаних материјала, осигурање и одржавање опреме, 
- путне и друге трошкове, 
- други трошкови потребни за обављање послова Општинске управе. 

Распоред средстава из става 1. овог члана врши се на основу предрачуна који доноси начелник Општинске управе, а на 
предлог руководиоца Одељења за послове привреде, финансија и рачуноводства.   

 
Члан 56. 

 Средства за посебне намене обезбеђују се за: 
- одређене потребе Општинске управе у вези са пословима које врши (накнаде сведоцима, трошкови управног поступка 
и друго), 

- отпремнину запослених при одласку у пензију, 
- стручно оспособљавање и усавршавање запослених, 
- модернизацију рада, као и за остале потребе у складу са законом. 

Распоред средстава из става 1. овог члана врши се на основу предрачуна који доноси начелник Општинске управе, а на 
предлог руководиоца Одељења за послове привреде, финансија и рачуноводства.   
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Члан 57. 

 Средства опреме чине инвентар и друге ствари које Општинској управи служе за њене потребе, а чији је век трајања дужи од 
1 године, ако прописима није другачије одређено. 

Распоред средстава опреме врши се на основу предрачуна који доноси начелник Општинске управе, а на предлог  
руководиоца Одељења за послове привреде, финансија и рачуноводства.   

Члан 58. 
Распоред средстава за посебне накнаде предвиђене законом и колективним уговором, као и солидарне помоћи запосленима, 

врши се на основу предрачуна који доноси начелник Општинске управе, а на предлог руководиоца Одељења за послове привреде, 
финансија и рачуноводства.   

 
Члан 59. 

 За законито коришћење средстава за плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, материјалне трошкове и 
трошкове за посебне намене, за набавку и одржавање опреме и за средства за посебне намене одговоран је начелник Општинске 
управе. 
 Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из  става 1. овог члана потписује начелник Општинске управе, а по 
овлашћењу председника општине.  

 
X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 60. 
 Начелник Општинске управе, уз сагласност председника Општине, донеће нови акт о организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи и то у року од 30 дана до дана ступања на снагу ове одлуке. 
    

Члан 61. 
 Начелник Општинске управе ће у року од 10 дана од дана доношења акта о организацији и систематизацији радних места 
донети и акт којим се регулишу звања, занимања, платне групе и коефицијенти за обрачун плата запослених у Општинској управи.  

 
Члан 62. 

 Распоређивање радника на радна места, у складу са актом о организацији и систематизацији радних места, као и актом о 
звањима и занимањима, платним групама и коефицијентима за обрачун плата запослених, извршиће се у року од најкасније 60  дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

Члан 63. 
 Радници Општинске управе који остају не распоређени остварују права и обавезе у складу са законом и другим прописима. 

 
Члан 64. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи 01 број: 021-2/92. од 12.11.1992. године, 
(''Службени лист Општине'', број 11/92). 

Члан 65. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Ужице''. 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  021-2/05, 05. април 2005.godine 

 
 

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

 
 
17. Na  osnovu  ~lana  79. Zakona  o  lokalnoj samoupravi  ("Sl. glasnik RS",  broj   9/02) i  ~lana  26. stav 1. ta~ka 15. 

Statuta  op{tine  U`ice - pre~i{}en tekst, ("Sl.list  op{tine  U`ice", broj 14-1/04), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  
sednici  odr`anoj   05.04.2005.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}we 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 
propisano pla}awe komunalne takse. 

^lan  4. 
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 Komunalne takse uvode se za: 
  

1. Kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnih prostorija, u poslovne svrhe, u skladu sa 
Zakonom. 
 2. Dr`awe sredstava za igru (zabavne igre). 
 3. Kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije. 
 4. Kori{}ewe reklamnih panoa. 
 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. 3/04). 
^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 i 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 zone  2,80 dinara 

- na podru~ju I  zone  2,10 dinara 

- na podru~ju II  zone  1,90 dinara 

- na podru~ju III zone  1,60 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 zone  24,90 dinara 

- na podru~ju I  zone  20,70 dinara 

- na podru~ju II  zone  16,60 dinara 

- na podru~ju III zone  12,40 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 zone  57,50 dinara 

- na podru~ju I  zone  47,20 dinara 

- na podru~ju II  zone  41,40 dinara 

- na podru~ju III zone  33,40 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 zone  10,00 dinara 

- na podru~ju I  zone    4,50 dinara 

- na podru~ju II  zone    2,80 dinara 
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- na podru~ju III zone    2,10 dinara 
 
     
 5. Za kori{}ewe glavne ulice na potezu od RK "Progres" do raskrsnice D. Tucovi}a, N. Pa{i}a, taksa se uve}ava 
100% od takse koja se pla}a za I a zonu. 
 6. Za kori{}ewe trga taksa se uve}ava 230 % od takse koja se pla}a za  I a 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 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 100,00 dinara (stara cena 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     83,00 dinara 

- preko 20 m2  116,00 dinara 
 
 10. Za prire|ivawe izlo`bi, za zabavne parkove, cirkuse i druge objekte za zabavu pla}a se dnevno po m2  2,10 dinara 
(stara cena 1,80 dinara). 
 11. Za postavqawe {atri za svadbe i sl, pla}a se 830,00 dinara (stara cena 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. 

 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 kriterijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine i 
naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta ("Sl.list Op{tine U`ice", br 6/03). 
 

Tarifni broj 2 

Za igre za zabavu (bilijar, fliperi, video igre, stoni fudbal, kompjuterske igrice i dr.) pla}a se dnevno taksa: 

- za kompjuterske igrice (po monitoru)  12,00 dinara 

- za internet kafe (po monitoru)  12,00 dinara 

- za bilijar (po stolu)  21,00 dinara 

- za flipere, video igre i sl. (po aparatu)     12,00 dinara 
 
 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 sredstava 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 zabavne igre 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 3,50 dinara (stara cena 3,00 
dinara) za svaki ceo ili zapo~eti m2 panoa. 

NAPOMENA: 

1. Taksa iz ovog tarifnog broja pla}a se prilikom zakqu~ewa ugovora o zakupu. 
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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 2.980,00 dinara (stara cena 2.592,00 
dinara). 

NAPOMENA: 

1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}aju 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 ispred poslovnih prostoirija 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 10,00 dinara (stara cena 8,5 dinara). 
NAPOMENA: 
1. Taksu iz ovog tarifnog broja pla}a lice koje koristi prostor za kampovawe, odnosno postavqawe {atora. 
2. Pla}awe takse iz ovog tarifnog broja osloba|aju se ~lanovi Udru`ewa qubiteqa reke \etiwe "Rajski otoci". 
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   745,00 dinara 
- nosivosti od 5 - 10 tona  1.490,00 dinara 
- nosivosti preko 10 tona  1.987,00 dinara 
2. Za autobuse  2.318,00 dinara 
3. Za prikqu~na vozila  994,00 dinara 
4. Za putni~ke automobile i kombi vozila,    prema radnoj 
zapremini motora: 

  

- do 1150 kubika  298,00 dinara 
- od 1150 - 1350 kubika  497,00 dinara 
- od 1350 - 1800 kubika  732,00 dinara 
- od 1800 - 3150 kubika  1.463,00 dinara 
- preko 3150 kubika  2.253,00 dinara 
5. Za motocikle, prema radnoj zapremini motora: 
- do 250 kubika   230,00 dinara 
- od 250 - 500 kubika  304,00 dinara 
- preko 500 kubika  366,00 dinara 
- mopedi    99,00 dinara 
6. Vu~na motorna vozila  1.988,00 dinara 
7. Za specijalna vozila     994,00 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 mornodopskih 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 pojedina~no u godi{wem 

iznosu od 100,00 dinara (stara cena 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  434-1/05, 05.april 2005.godine 

 
PREDSEDNIK 

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

 
 
18. Na osnovu ~lana 126. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srbije" broj 9/2002) i ~lana 

26. Statuta op{tine U`ice (''Slu`beni  list Op{tine U`ice'' br. 14-1/04-pre~i{}en tekst), Skup{tina op{tine U`ice 
na sednici  odr`anoj  05.04. 2005. godine, donela je    

ODLUKU 
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O  GRA\ANSKOM  BRANIOCU  OP[TINE  U@ICE 
I  - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 
 Ustanovqava se gra|anski branilac (ombudsman) za teritoriju Op{tine U`ice  i  ure|uju se wegov polo`aj, 

nadle`nost, ovla{}ewa i  postupak odlu~ivawa. 
^lan 2. 

Gra|anski branilac {titi qudska prava i slobode od nezakonitog i nepravilnog rada organa i slu`bi op{tine 
kao i preduze}a, ustanova i drugih nosilaca javnih ovla{}ewa, kojima je povereno vr{ewe odre|enih poslova iz  delokruga 
op{tine  (u daqem tekstu: organi  op{tine).  

Gra|anski branilac ne mo`e uzeti u razmatrawe zahtev za pokretawe postupka koji  se  odnosi  na  rad Skup{tine 
op{tine. 

^lan 3. 
Gra|anski branilac je nezavisan i samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara samo Skup{tini op{tine u  skladu 

sa odredbama ove Odluke. 
^lan 4. 

Gra|anski branilac ne mo`e biti pozvan na odgovornost ili biti ka`wen za izneto mi{qewe ili radwe preduzete 
u obavqawu svojih nadle`nosti utvr|enih ovom Odlukom. 
    

^lan 5. 
Gra|anski  branilac  je du`an  da  vodi  postupak  nepristrasno. 

 
^lan  6. 

U vr{ewu poslova iz svoje nadle`nosti, gra|anski branilac postupa na osnovu Ystava, me|unarodnih ugovora, koji 
su potvr|eni i objavqeni u skladu sa ustavom, op{teprihva}enih pravila  me|unarodnog prava, zakona, propisa op{tine, 
na~ela pravi~nosti, jednakosti  i  morala. 

^lan 7. 
Gra|anski branilac postupa povodom dobijenih zahteva gra|ana, koji tvrde da su im aktom organa op{tine  

povre|ena  qudska prava i slobode, kao  i  po  sopstvenoj  inicijativi. 
 
   
II - OVLA[]EWA GRA\ANSKOG BRANIOCA 

^lan 8. 
Gra|anski branilac je ovla{}en da obavqa slede}e poslove: 

- prati primenu me|unarodnih standarda o qudskim pravima na teritoriji  op{tine; 
- prikupqa informacije iz razli~itih izvora o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti qudskih prava od strane 

organa iz ~lana 2. ove Odluke; 
- sastavqa godi{wi izve{taj o ostvarivawu i po{tovawu qudskih prava i primeni na~ela nediskriminacije od 

strane organa iz ~lana 2. ove Odluke; 
- prima i ispituje predstavke, koje se odnose na povredu qudskih prava od strane organa op{tine iz ~lana 2. ove 

odluke; 
- postupa po  sopstvenoj inicijativi u svakom slu~aju gde postoji sumwa o postojawu kr{ewa qudskih prava od strane 

organa op{tine iz ~lana 2. ove odluke; 
- vr{i periodi~ne preglede   rada organa op{tine  iz ~lana 2. ove odluke; 
- posreduje u mirnom re{avawu sporova vezanih za kr{ewa qudskih prava na teritoriji op{tine; 
- ostvaruje neposrednu saradwu sa republi~kim organima i deluje kao posrednik izme|u podru~nih organa dr`avne 

uprave i nosilaca javnih ovla{}ewa iz delokruga Republike Srbije i gra|ana, na teritoriji Op{tine ; 
- inicira pokretawe krivi~nih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadle`nih organa u slu~aju kr{ewa qudskih 

prava od strane organa op{tine  iz ~lana 2. ove odluke; 
- organizuje i u~estvuje u organizaciji i pripremi savetovawa o ostvarivawu i  po{tovawu qudskih prava i  zabrani  

diskriminacije; 
- organizuje i u~estvuje u organizaciji i pripremama kampawa za informisawe javnosti o pitawima zna~ajnim za 

ostvarivawe i po{tovawe qudskih prava i zabrani diskriminacije; 
- inicira i podsti~e obrazovawe o qudskim pravima u svim oblastima `ivota; 
- sara|uje i razmewuje iskustva sa drugim gra|anskim braniocima i drugim organima i organizacijama koji se bave 

za{titom i unapre|ewem qudskih prava u zemqi  i inostranstvu; 
- obavqa druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Skup{tine op{tine. 

 
^lan 9. 

Radi unapre|ewa i uskla|ivawa zakonodavstva sa me|unarodnim standardima u oblasti qudskih prava, gra|anski 
branilac je ovla{}en da daje inicijativu za pokretawe postupka ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i da 
predla`e Skup{tini i drugim nadle`nim organima dono{ewe novih i promenu postoje}ih propisa i drugih akata iz wene 
nadle`nosti.  

^lan 10. 
Gra|anski  branilac je ovla{}en da pokre}e pred Skup{tinom  op{tine inicijative za izmene i dopune propisa i 

u~estvuje u pripremi propisa i op{tih akata iz wene nadle`nosti. 
O predlozima op{tinskih propisa i op{tih akata Skup{tine op{tine koji imaju uticaja na ostvarewe i za{titu 

qudskih prava i odnose organa op{tine  i gra|ana, Skup{tina je du`na da pribavi mi{qewe gra|anskog branioca koje }e  
razmotriti u postupku usvajawa ovih propisa i op{tih akata.  

Gra|anski branilac obavezno prisustvuje svim sednicama Skup{tine op{tine i, po potrebi, wenih tela i 
u~estvuje u skup{tinskoj raspravi kada se raspravqa o pitawima iz wegove nadle`nosti. 

 
^lan 11. 

Svi organi  op{tine du`ni su da prime gra|anskog branioca na wegov zahtev odmah, a najkasnije u roku  od 7 dana od 
dana upu}ivawa zahteva. 
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^lan 12. 
Gra|anski branilac podnosi Skup{tini op{tine  jednom godi{we, najkasnije do kraja aprila za prethodnu godinu, 

izve{taj o svom radu u kome iznosi op{tu ocenu o radu organa op{tine sa stanovi{ta stawa za{tite qudskih prava i 
sloboda, uo~ene propuste i mere i postupke koje gra|anski  branilac  predla`e za wihovo otklawawe.  

Izve{taj mo`e da sadr`i i inicijativu za izmenu ili dono{ewe pojedinih propisa radi otklawawa nedostatatka i   
efikasnijeg rada organa uprave. 

Na zahtev gra|anskog branioca, Skup{tina }e staviti  na dnevni red izve{taj iz stava 1. ovog ~lana i  raspravqati 
o wemu.  

Izve{taj sadr`i naro~ito broj i strukturu predstavki, op{tu ocenu rada organa uprave sa stanovi{ta primene 
propisa, uo~ene propuste i preporuke za wihovo otklawawe, kao i kritike i  pohvale pojedinim organima uprave i 
funkcionerima. 

Gra|anski branilac po potrebi mo`e podnositi posebne izve{taje Skup{tini op{tine, kojima ukazuje na 
naro~ito ozbiqne slu~ajeve povrede prava gra|ana, sistematska kr{ewa qudskih prava ili na probleme u radu organa 
op{tine. 

Godi{wi izve{taj gra|anskog branioca objavquje se u "Slu`benom  listu op{tine U`ice". 
 

^lan 13. 
Sredstva javnog informisawa ~iji je osniva~ Op{tina obavezna su da na prikladan na~in obaveste javnost o 

sadr`ini godi{weg izve{taja ili posebnih izve{taja gra|anskog branioca. 
Elektronski mediji (radio i televizija) ~iji je osniva~ Op{tina du`ni su da gra|anskom braniocu omogu}e 

obra}awe javnosti u roku od 24 ~asa od trenutka prijema wegovog zahteva.  
[tampani mediji ~iji je osniva~ Op{tina  du`ni su da gra|anskom braniocu omogu}e obra}awe javnosti u prvom 

redovnom izdawu.  
 
III  - POSTUPAK  I  NA^IN  RADA 

 
^lan 14. 

Gra|anski branilac postupa po sopstvenoj inicijativi ili po zahtevu lica koje smatra da mu je aktom ili radwom 
organa op{tine iz ~lana 2. ove Odluke povre|eno neko od qudskih prava. 
 

^lan 15. 
Bilo koje lice koje smatra da mu je aktom ili radwom organa op{tine iz ~lana 2. ove Odluke povre|eno neko od 

qudskih prava mo`e uputiti  gra|anskom  braniocu zahtev za pokretawe postupka. 
Zahtev za pokretawe postupka mo`e u ime o{te}enog lica podneti wegov naslednik, zakonski  zastupnik ili  

punomo}nik.  
Ako je zahtev podnelo lice ~ija prava nisu povre|ena ili ugro`ena (udru`ewe gra|ana, nevladina organizacija), za 

zapo~iwawe postupka potrebna je saglasnost lica na koje se zahtev odnosi. 
 

^lan 16. 
Zahtev za pokretawe postupka se podnosi u pismenom obliku, koji nema posebnu formu, ukqu~uju}i sve oblike 

elektronske komunikacije ili usmeno na zapisnik kod gra|anskog branioca.  
U zahtevu se navode li~ni podaci podnosioca zahteva (ime, prezime, adresa). Zahtev mora da bude potpisan od 

strane podnosioca.  
Zahtev sadr`i ozna~ewe organa na ~iji  se rad odnosi, okolnosti konkretnog slu~aja, ~iwenice i dokaze koji 

potkrepquju navode iz zahteva kao i podatke o tome koja pravna sredstva je podnosilac ve} koristio. 
Zahtev se podnosi u roku od  godine dana od dana dostavqawa kona~ne Odluke u slu~aju na koji se zahtev odnosi. 

Ukoliko protiv akta ili radwe organa op{tine  iz ~lana 2. nije mogu}e pokretawe upravnog postupka, zahtev se podnosi u 
roku od  godine dana od dana kada je povreda u~iwena.      

^lan 17. 
Sve tro{kove postupka pred gra|anskim braniocem snosi  buxet  Op{tine 

 
^lan 18.  

Postupak pred gra|anskim braniocem nije javan. Gra|anski branilac je du`an  da i  nakon prestanka mandata ~uva  
tajnost podataka do kojih je do{ao u svom radu. 
   

^lan 19. 
U postupku prethodnog ispitivawa dopu{tenosti zahteva, gra|anski branilac  mo`e odlu~iti da zahtev odbaci,  

ako utvrdi: 
1. da ne sadr`i podatke na osnovu kojih se podnosilac mo`e sa sigurno{}u odrediti (anonimni zahtev); 
2. ako zahtev ne sadr`i druge propisane podatke, a podnosilac zahteva ne otkloni  te nedostatke ni  u  primerenom 

naknadnom roku;    
3. da se odnosi na rad Skup{tine op{tine; 
4. da se odnosi na rad republi~kih organa; 
5. da je podnet posle proteka roka od jedne godine od dana dostavqawa drugostepene odluke u slu~aju na koji se zahtev 

odnosi; 
6. da je podnet nakon isteka roka od godine dana od dana kada je povreda u~iwena, ukoliko protiv akta ili radwe 

organa op{tine nije mogu}e pokretawe upravnog postupka;  
7. da se radi o ponovqenom zahtevu koji ne sadr`i nove navode i ~iwenice koje ih potkrepquju; 
8. da se radi o zloupotrebi prava na podno{ewe zahteva a podnosilac nije postupio po tra`ewu gra|anskog branioca 

i svoj zahtev dopunio navodima i ~iwenicama koji zahtev potkrepquju;  
9. da po odluci u predmetu na koji se zahtev odnosi nije doneo odluku drugostepeni organ, osim ako gra|anski 

branilac utvrdi da su iz objektivnih razloga propu{teni rokovi za ulagawe redovnog pravnog sredstva ili ako 
oceni da bi za podnosioca zahteva mogla nastupiti velika i nepopravqiva {teta ako bi se sa~ekalo na okon~awe 
drugostepenog postupka; 

10. da se radi o predmetu u kome je u toku upravni spor ili drugi sudski postupak osim u slu~aju kada gra|anski 
branilac oceni da se radi o preteranom odugovla~ewu postupka ili zloupotrebi procesnih ovla{}ewa. 
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Gra|anski branilac mo`e izuzetno da odlu~i da pokrene postupak i u slu~ajevima iz stava 1. ta~. 5. i 6. ukoliko 
oceni da okolnosti  slu~aja na koji se zahtev odnosi, te`ina posledice ili druge okolnosti opravdavaju pokretawe 
postupka.  

   U slu~aju odbacivawa zahteva, osim kad je zahtev anoniman, gra|anski branilac }e u pismenoj formi obrazlo`iti 
razloge za wegovo odbacivawe i podnosiocu zahteva dati savet o eventualnim drugim mogu}nostima za pribavqawe za{tite. 

Protiv odluke gra|anskog branioca o odbacivawu zahteva ne mogu se koristiti  pravna sredstva. 
 

^lan 20. 
Kada gra|anski branilac odlu~i da pokrene postupak po zahtevu, obavesti}e o tome podnosioca zahteva i organ  

op{tine na ~ije se postupawe zahtev odnosi. 
Gra|anski branilac je u obavezi da u svakom predmetu za koji je odlu~io da pokrene postupak, pribavi  stav  organa  

op{tine  na ~ije se postupke predmet odnosi. 
Organ op{tine je du`an  da obavesti  gra|anskog branioca o svom stavu u roku koji mu gra|anski branilac odredi, a 

koji ne mo`e biti kra}i od osam, niti du`i od 30 dana od dana prijema obave{tewa gra|anskog branioca o pokretawu 
postupka.  
 

^lan 21. 
Organ op{tine je du`an  da gra|anskom  braniocu, na wegov zahtev, stavi na raspolagawe sve podatke i obave{tewa 

iz svoje nadle`nosti, bez obzira na nivo tajnosti  dokumenta i da mu omogu}i da sprovede postupak ispitivawa. Organ 
op{tine je  du`an je da dostavi gra|anskom braniocu, na wegov zahtev, kopije svih tra`enih spisa i dokumenata i  da po 
zahtevu gra|anskog branioca postupi bez odlagawa. 

Gra|anski branilac ima pristup svim prostorijama u kojima se obavqaju aktivnosti  organa op{tine. 
Gra|anski branilac mo`e da uzima izjave od izabranih, imenovanih i postavqenih lica kao i zaposlenih u 

organima op{tine i Op{tinskoj  upravi  kada je to potrebno za razja{wewe slu~aja i utvr|ivawe ~iweni~nog stawa. Pod 
uzimawem izjave se podrazumeva kako uzimawe izjave na zapisnik tako i tra`ewe pismene izjave o okolnostima spornog 
slu~aja. 

Lica iz stava 3. koja je gra|anski branilac pozvao radi razja{wewa slu~aja i utvr|ivawa ~iweni~nog stawa du`na 
su da se odazovu pozivu.  

Neodazivawe lica iz stava 3. pozivu gra|anskog branioca predstavqa te`u povredu radnih obaveza i du`nosti u 
smislu ~lana 59. stav 1. ta~. 4. i 7. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima.    
 

^lan 22. 
 Organ  od koga je gra|anski branilac pismeno zatra`io podatke, obave{tewa i obja{wewa, du`an je da mu te 

podatke dostavi u roku koji on odredi, a koji ne mo`e biti  du`i  od  15  dana.  
Ako organ  ne postupi u skladu sa zahtevom gra|anskog branioca iz stava 1. ovog ~lana, on }e o tome obavestiti 

organ koji vr{i nadzor nad wegovim radom,  predsednika Op{tine, predsednika Skup{tine, Op{tinsko ve}e i  na~elnika 
Op{tinske uprave. 
 

^lan 23. 
Gra|anski branilac mo`e da uzme izjavu od svakog lica za koje osnovano pretpostavqa da raspola`e saznawima o 

okolnostima slu~aja koji istra`uje i obaviti sa wim o tome razgovor  ili  uzeti  od  wega  pismenu izjavu. 
Pozvano lice je du`no da se odazove pozivu gra|anskog branioca. 

 
^lan 24. 

Kada gra|anski branilac utvrdi da nema osnova za zakqu~ak o postojawu povrede prava i drugih nepravilnosti u 
radu organa, obavesti}e o tome podnosioca zahteva i organ op{tinee ~iji je rad bio predmet ispitivawa.  

Protiv odluke gra|anskog branioca o odbijawu zahteva ne mogu se koristiti pravna sredstva. 
 

^lan 25. 
Ako gra|anski branilac u postupku utvrdi postojawe povrede prava lica ili druge nepravilnosti u radu organa 

op{tine, zauze}e o tome svoj stav, sa~initi odgovaraju}e mi{qewe, predloge i preporuke i o tome obavestiti  organ  na  
~iji  se rad to mi{qewe, predlozi  i  preporuke odnose. 

Organ op{tine, kome je gra|anski branilac uputio mi{qewe, predlog ili preporuku du`an je da obavesti 
gra|anskog branioca o merama koje je preduzeo najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema mi{qewa, predloga ili 
preporuke. 

Ako organ  op{tine  ne obavesti gra|anskog branioca o tome {ta je preduzeo ili ako gra|anski branilac smatra da 
preduzete mere nisu odgovaraju}e, gra|anski branilac }e o nepostupawu organa op{tine obavestiti organ koji vr{i nadzor 
nad wegovim radom, Skup{tinu op{tine, predsednika Op{tine i Op{tinsko ve}e. 

Predsednik Op{tine du`an je da primi  gra|anskog branioca u roku od 48 sati od trenutka prijema pismeno 
obrazlo`enog zahteva. 

 
^lan 26. 

Pored mi{qewa, predloga i preporuka iz ~lana 25. gra|anski branilac mo`e: 
1. predlo`iti organu op{tine da ponovo sprovede postupak uz uva`avawe preporuka gra|anskog branioca    
2. podneti predlog organu op{tine da naknadi {tetu licu koju je ono pretrpelo zbog nezakonitog rada organa 

op{tine; 
3. podneti zahtev organu op{tine za privremeno obustavqawe izvr{ewa kona~nog  upravnog akta; 
4. predlo`iti pokretawe disciplinskog postupka protiv slu`benog lica u organu op{tine za kojeg je utvr|eno da je 

odgovorno za kr{ewe prava gra|ana ili  koje je ometalo postupak pred gra|anskim braniocem; 
5. podneti zahtev nadle`nom dr`avnom tu`iocu za pokretawe postupka protiv slu`benog lica radi utvr|ivawa 

postojawa prekr{ajne ili krivi~ne odgovornosti; 
6. predlo`iti nadle`nom organu pokretawe postupka za razre{ewe funkcionera Op{tine ako je u wegovom radu 

ustanovio nepravilnost koja je dovela do te{kih  i sistematskih kr{ewa qudskih prava i sloboda;   
7. izdati preporuke i predloge organima uprave za unapre|ewe wihovog rada i odnosa sa gra|anima. 

 
^lan 27. 

^lanovi od 17. do 26. odnose se i na postupawe gra|anskog branioca po sopstvenoj inicijativi. 
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IV  IZBOR I RAZRE[EWE GRA\ANSKOG BRANIOCA I WEGOVIH ZAMENIKA 
 

^lan 28. 
Gra|anskog branioca bira i razre{ava Skup{tina op{tine na  predlog  predsednika  Op{tine uz  prethodno  

pribavqeno  mi{qewe Administrativno-mandatne  komisije. 
Gra|anski branilac, odnosno wegov zamenik je izabran ako za wegov izbor glasa ve}ina od ukupnog broja odbornika. 
Gra|anski  branilac bira se na vreme od pet godina i mo`e biti biran na istu du`nost najvi{e dva puta uzastopno.   
Gra|anski branilac mo`e imati zamenika, koji se bira na wegov predlog. Zamenika gra|anskog branioca bira 

Skup{tina op{tine na isti na~in kao i gra|anskog branioca. 
 

^lan 29. 
Za gra|anskog branioca i wegovog zamenika mo`e biti  izabrano lice koje ima dr`avqanstvo Srbije i Crne Gore, 

zavr{en Pravni fakultet i polo`en pravosudni ispit ili polo`en stru~ni ispit za rad u dr`avnim organima, sa radnim 
iskustvom na pravnim poslovima od najmawe pet godina, koje poznaje rad uprave, koje nije osu|ivano za dela koja ga ~ine 
nedostojnim za obavqawe funkcije i koje u`iva najvi{i moralni i profesionalni ugled u svojoj sredini.   
 

^lan 30. 
Pri stupawu na du`nost, gra|anski branilac i wegov zamenik daju pred Skup{tinom op{tine sve~anu izjavu koja 

glasi:  
 
"Zakliwem se da }u svoje du`nosti izvr{avati saglasno ustavu i zakonu. [titi}u qudska prava i slobode 

savesno, nepristrasno i odgovorno i u svom radu }u se  pridr`avati  na~ela zakonitosti,  pravi~nosti  i  morala". 
 

^lan  31. 
Funkcije gra|anskog branioca i wegovog zamenika nisu spojive sa vr{ewem bilo koje druge javne funkcije ili 

profesionalne delatnosti, bez obzira da li su pla}ene ili ne, kao ni sa ~lanstvom u politi~kim partijama.   
Danom stupawa na du`nost gra|anskog branioca, odnosno wegovog zamenika, moraju prestati sve wegove druge 

funkcije i delatnosti, kao i ~lanstvo u politi~kim partijama. 
 

^lan  32. 
Gra|anski branilac, odnosno wegov zamenik mo`e biti razre{en du`nosti samo ako to sam zahteva, ako bude 

pravnosna`no osu|en za krivi~no delo koje ga ~ini nedostojnim za obavqawe funkcije, ako trajno izgubi sposobnost za 
obavqawe svoje funkcije, ako ne prestane ili po~ne da obavqa bilo koju drugu javnu funkciju ili  profesionalnu  
delatnost, ako izgubi dr`avqanstvo Srbije i  Crne Gore. 

Postupak za razre{ewe gra|anskog branioca, odnosno wegovog zamenika pokre}e se na predlog jedne  tre}ine 
odbornika Skup{tine op{tine. 

Skup{tina op{tine razre{ava gra|anskog branioca, odnosno wegovog zamenika ako za razre{ewe glasa ve}ina 
ukupnog broja odbornika. 

 
^lan 33. 

Gra|anskom braniocu, odnosno wegovom zameniku prestaje funkcija u slu~aju smrti  ili  ispuwewa uslova za 
starosnu penziju.  

Prestanak funkcije iz stava 1. ovog ~lana konstatuje skup{tinska  Administrativno mandatna komisija o tome 
obave{tava Skup{tinu op{tine, predsednika Op{tine i  Op{tinsko  ve}e. 
 

^lan 34. 
Posle isteka mandata, gra|anski branilac koji je bio sudija, javni tu`ilac ili je imao bilo koju drugu funkciju u 

dr`avnom organu ili organu op{tine pre izbora za gra|anskog branioca, ima pravo da ponovo preuzme svoju raniju funkciju 
ako obavesti nadle`ni organ, u roku od 15 dana od isteka mandata, da `eli da ponovo preuzme pre|a{wu funkciju. 

Gra|anskom braniocu, koji je obavqao odre|eni posao do izbora na tu funkciju miruju prava i obaveze po osnovu 
rada kod tog poslodavca.   
    
V - ORGANIZACIJA 
 

^lan 35. 
Sedi{te gra|anskog branioca je u U`icu. 
Prostorije   za  rad  gra|anskog  branioca  obezbe|uje  predsednik  Op{tine. 

 
^lan 36. 

Obavqawe  stru~nih   i   administrativno  tehni~kih poslova  vr{e  slu`be  Op{tinske  uprave. 
 

^lan 37. 
Sredstva za rad gra|anskog branioca obezbe|uju se u buxetu  Op{tine. 
Obim i  strukturu sredstava predla`e gra|anski branilac. 

 
^lan 38. 

Platu  gra|anskog  branioca  i   wegovog  zamenika    utvr|uje   Skup{tina  posebnom  odlukom. 
 

VI - PRELAZNE I  ZAVR[NE ODREDBE 
 

^lan 39. 
Izbor gra|anskog branioca izvr{i}e se u roku od devedeset  dana od  dana   obezbe|ewa  sredstava  u  buxetu  

op{tine. 
 

^lan  40. 
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 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine  U`ice". 
 

SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  07-4/05, 05. april 2005.godine 

 
PREDSEDNIK 

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

 
 
19. Na  osnovu  ~lana  71.  Zakona  o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa  

("Sl.glasnik RS"  br.  58/04)  i ~lana  26. Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice,  broj  14-1/04), Skup{tina  
op{tine  U`ice  na  sednici  odr`anoj  05.aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I 
DOPUNAMA STATUTA DE^JEG VRTI]A - U@ICE 

 
1. DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta De~jeg vrti}a - U`ice br. 22-32/04, u smislu ~l. 71. 

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa koju je doneo Upravni odbor De~jeg 
vrti}a U`ice na sednici odr`anoj 02.12.2004. godine. 

2. Ovo Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  022-32/05, 05. april 2005.godine 
 

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

 
20. Na  osnovu ~lana  30. Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  ("Sl.glasnik RS"  broj  9/02, 33/04 i  135/04) i  ~lana  26. 

Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  14-1/04), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   5. 
aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  DAVAWU SAGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA ODR@AVAWE I KORI[]EWE 
SPORTSKIH OBJEKATA "VELIKI PARK" U@ICE 

 
1. DAJE SE saglasnost na Statut Ustanove za odr`avawe i kori{}ewe sportskih objektata "Veliki park" U`ice 

broj 16/05 koju je doneo Upravni odbor Ustanove za odr`avawe i kori{}ewe sportskih objekata "Veliki park" U`ice na 
sednici odr`anoj 01.02.2005. godine. 
  
 2. Ovo  Re{ewe  objaviti u  "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  022-6/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
21. Na  osnovu ~lana  47. Zakona  o turizmu ("Sl.glasnik RS"  broj  35/94 i 48/99) i na osnovu ~lana  26. Statuta   

op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  
odr`anoj  5. aprila 2005.godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU TURISTI^KE ORGANIZACIJE 
OP[TINE U@ICE 

 
^lan 1. 

U Odluci o osnivawu Turisti~ke organizacije op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj  11/02) iza 
~lana 5. dodaje se novi ~lan 5a. koji glasi: 

"Radi obavqawa poslova iz ~lana 5. ove Odluke, Turisti~ka organizacija obavqa}e i slede}e delatnosti: 
- 22310 reprodukcija zvu~nih zapisa 
- 22320 reprodukcija video zapisa 
- 22330 reprodukcija kompjuterskih medija 
- 51410 trgovina na veliko tekstilom 
- 51420 trgovina na veliko ode}om i obu}om 
- 51700 ostala trgovina na veliko 
- 52420 trgovina na malo ode}om 
- 52470 trgovina na malo kwigama, novinama i pisa}im materijalom 
- 52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 
- 55220 kampovi 
- 55232 turisti~ki sme{taj u doma}oj radinosti 
- 55212 planinarski domovi i ku}e 
- 55233 ostali sme{taj za kra}i boravak 
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- 60211 prevoz putnika u drumskom saobra}aju 
- 63300 delatnosti putni~kih agencija i turoperatora, pomo} turistima na drugom mestu 

nepomenuta." 
^lan 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  332-31/05 , 05. april 2005.godine 

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

22. Na  osnovu ~lana  2. Odluke o izmenama Odluke o na~inu, uslovima i rokovima kori{}ewa i vra}awa sredstava 
za solidarnu stambenu izgradwu ("Sl. list op{tine U`ice "  broj  10/00) i  ~lana  26. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  
op{tine  U`ice"  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   5. aprila 
2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  DAVAWU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA 
FONDA ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADWU 

OP[TINE U@ICE 
 

1. DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za solidarnu stambenu izgradwu op{tine 
U`ice, koju je doneo Upravni odbor Fonda za solidarnu stambenu izgradwu na sednici odr`anoj 4. novembra 2004. godine. 
  
 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  25-4/05 , 05. april 2005.godine 

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

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

"Vesti" U`ice ("Sl. list op{tine U`ice"  broj  8/97) i  ~lana  26. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  
broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   5. aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI 
UREDNIKA LISTA "VESTI" 

 
1. ZORAN JEREMI], elektro tehni~ar, imenuje se za vr{ioca du`nosti urednika lista "Vesti" na period od {est 

meseci. 
  
 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  023-10/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
 
24. Na  osnovu ~lana  14. Zakona  o  lokalnim izborima ("Sl.glasnik RS"  broj  33/02) i  ~lana  26. Statuta   op{tine  

U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   5. 
aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O IMENOVAWU OP[TINSKE IZBORNE KOMISIJE 
 

I U Op{tinsku izbornu komisiju za izbor odbornika u Skup{tinu op{tine U`ice, imenuju se: 
 

- za predsednika 
Mirjana Perovi}, diplomirani pravnik 
 

- za zamenika predsednika 
Biqna Vulovi}, diplomirani pravnik 
 

- za sekretara 
Petar Vujadinovi}, diplomirani pravnik 
 

- za zamenika sekretara 
Branka Bla`evi} Vujovi}, diplomirani pravnik 
 

- za ~lanove: 
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1. Dragan Teofilovi}, elektrotehni~ar, 
   - za zamenika 
    Svetlana Drakul, dipl. ing. {umarstva 
 

2. Marina [umarevi}, diplomirani pravnik 
   - za zamenika 
    Ivana Jovanovi}, 
 

3. Ankica Prica, diplomirani pravnik 
   - za zamenika 
    Borivoje Drndarevi}, 
 

4. Miloqub Savi}, pravnik 
   - za zamenika 
    Du{ica Penezi}, diplomirani pravnik 
 

5. Slavi{a Nikoli}, diplomirani pravnik 
   - za zamenika 
    Aleksandar Veselinovi}, diplomirani pravnik 
 

6. Vojin Drndarevi}, diplomirani pravnik 
   - za zamenika 
    Du{ko Stolica, diplomirani pravnik. 
 

II  ^lanove izborne Komisije ~ine i predstavnici politi~kih stranaka odnosno politi~kih organizacija koje 
u~estvuju na izborima, u skladu sa Zakonom. 

 
III  Stupawem na snagu ovog Re{ewa, prestaju da va`e re{ewa o izmenovawu Op{tinske izborne komisije objavqena 

u "Slu`benom listu op{tine U`ice", br. 12/01, 2/04 i 3/04. 
 

 V Ovo  Re{ewe  stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u  "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-8/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
25. Na  osnovu ~lana  5. Odluke o osnivawu Fonda za protivpo`arnu za{titu op{tine U`ice ("Sl. list op{tine 

U`ice"  broj  4/93) i  ~lana  26. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  14-1/04 - pre~i{}en tekst), 
Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   5. aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA 
FONDA ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU OP[TINE U@ICE 

 
I U Upravni odbor Fonda za protivpo`arnu za{titu op{tine U`ice, imenuju se za ~lanove: 

1. Momir Bendi}, dipl. ing, predstavnik Skup{tine op{tine, 
2. Mr Dragomir A}imovi}, dipl. ing, predstavnik Skup{tine op{tine, 
3. Nada Jovi~i}, dipl. ing, predstavnik Skup{tine op{tine, 
4. @eqko Slovi}, predstavnik Skup{tine op{tine, 
5. Vladan Markovi}, dipl. ecc, predstavnik "Dunav osigurawa", 
6. kapetan Milo{ Vukadinovi}, dipl. ing. hem, predstavnik MUP-a U`ice, 
7. poru~nik Sa{a Cicvari}, predstavnik Vatrogasne jedinice U`ice. 

 
II Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri godine. 

  
 III  Ovo  Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u  "Slu`benom listu op{tine  U`ice" 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-8/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
 
26. Na  osnovu ~lana  53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS"  broj  62/03 i 64/03) i  

~lana  26. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  5/02), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  
odr`anoj   5. aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  RAZRE[EWU I IMENOVAWU DVA ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA MEDICINSKE [KOLE U U@ICU 

 
I Svetlana Tomi} razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog odbora kao predstavnik Nastavni~kog ve}a. 

  
II  Sne`ana Ota{evi} imenuje se za ~lana [kolskog odbora kao predstavnik Nastavni~kog ve}a. 
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III Milorad Poledica razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog odbora kao predstavnik Saveta roditeqa. 
 
IV  Nada Spaseni} imenuje se za ~lana [kolskog odbora kao predstavnik Saveta roditeqa. 
 
V Mandat novoimenovanih ~lanova traje do kraja mandata [kolskog odbora. 
 
VI  Ovim Re{ewem mewa se Re{ewe o imenovawu ~lanova [kolskog odbora Medicinske {kole u U`icu ("Sl. list 

op{tine U`ice", br. 7/02). 
 
VII  Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-8/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
 
27. Na  osnovu ~lana  53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS"  broj  62/03 i 64/03) i  

~lana  26. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  5/02), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  
odr`anoj   5. aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  RAZRE[EWU I IMENOVAWU JEDNOG ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE "STARI GRAD" U@ICE 

 
I Miloje Veselinovi} razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog odbora kao predstavnik Nastavni~kog ve}a. 

  
II  Dragoslava \or|evi} imenuje se za ~lana [kolskog odbora kao predstavnik Nastavni~kog ve}a. 
 
III  Mandat novoimenovanih ~lanova traje do kraja mandata [kolskog odbora. 
 
IV  Ovim Re{ewem mewa se Re{ewe o imenovawu ~lanova [kolskog odbora "Stari grad" u U`icu ("Sl. list 

op{tine U`ice", br. 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  06-8/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
 
 
28. Na  osnovu ~lana  53. Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS"  broj  62/03 i 64/03) i  

~lana  26. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  5/02), Skup{tina  op{tine  U`ice, na  sednici  
odr`anoj   5. aprila 2005.godine, donosi 

 
RE[EWE 

O  RAZRE[EWU I IMENOVAWU DVA ^LANA 
[KOLSKOG ODBORA TEHNI^KE [KOLE "RADOJE QUBI^I]" U U@ICU 

 
I Leko Lekovi} razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog odbora Tehni~ke {kole "Radoje Qubi~i}" kao predstavnik 

Saveta roditeqa. 
  

II  Slavica Despotovi} imenuje se za ~lana [kolskog odbora Tehni~ke {kole "Radoje Qubi~i}" kao predstavnik 
Saveta roditeqa. 

 
III Milan Vasiqevi} razre{ava se du`nosti ~lana [kolskog odbora Tehni~ke {kole"Radoje Qubi~i}". 
 
IV  Glu{~evi} dr Aleksandar imenuje se za ~lana [kolskog odbora Tehni~ke {kole "Radoje Qubi~i}" kao 

predstavnik Op{tine. 
 
V Mandat novoimenovanih ~lanova traje do kraja mandata [kolskog odbora. 
 
VI  Ovim Re{ewem mewa se Re{ewe o imenovawu ~lanova [kolskog odbora Tehni~ke {kole "Radoje Qubi~i}" u 

U`icu ("Sl. list op{tine U`ice", br. 7/02). 
 
VII  Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
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SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  611-06/05 , 05. april 2005.godine 

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

 
 
 
29. Na  osnovu ~lana  32. i 33. Statuta   op{tine  U`ice  ("Sl. list  op{tine  U`ice"  broj  14-1/04 - pre~i{}en 

tekst), ~lana 71. Poslovnika Skup{tine op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice", br. 13/04) i Odluke o obrazovawu 
Komisije za saradwu sa gradovima 01 broj 06-24/97 od 14.08.1997. godine ("Sl. list op{tine U`ice", br. 7/97), Skup{tina  
op{tine  U`ice, na  sednici  odr`anoj   5. aprila 2005.godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVAWU 
KOMISIJE ZA SARADWU SA GRADOVIMA 

 
^lan 1. 

U Odluci o obrazovawu Komisije za saradwu sa gradovima ("Sl. list op{tine U`ice", br. 7/97), ~lan 3. mewa se i 
glasi: 

 
"U Komisiju za saradwu sa gradovima imenuju se: 
 

- za predsednika 
1. Sla|ana [umanac, 
- za ~lanove 

 
2. Milomir Cvetkovi}, 
3. dr Nikola Bruji}, 
4. Bosiqka Plakalovi}, 
5. Nemawa Ne{i}. 

 
^lan 2. 

Ova  Odluka  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  06-8/05 , 05. april 2005.godine 

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