
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXIX     3. avgust  2004. godine    Broj 4/04 
 
 

34. На основу члана 29. и 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 9/02 и 87/02) члана 18. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 9/02) и члана 10. Статута Општине Ужице (''Сл. лист Општине Ужице'', број 5/02) 

Скупштина општине Ужице на седници одржаној 03.08.2004. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2004. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ужице за 2004. годину, у члану 1. укупан приход 

буџета Општине Ужице, износ: ''694.376.913,46'' замењује се износом: ''697.376.913,46''. 

 

Члан 2. 

  У члану 2. део примања из члана 1. Одлуке,  износ: ''245.456.599,42'' замењује се износом: ''237.671.813,96''. 

 

Члан 3. 

  У члану 3. део примања из члана 1. ове Одлуке износ: ''122.094.386,04'' замењује се износом: ''124.811.956,04''. 

 

Члан 4. 

  У члану 4. износ: ''4.371.122,04'' замењује се износом: ''4.032.216,04''. 

 

Члан 5. 

  У члану 5. конто 714 100 порез на промет производа и услуга (ван ограничења) износ: ''114.203.167,24'' замењује се 

износом: ''117.209.167,24''. 

  Укупни приходи, износ: ''694.376.913,46'' замењује се износом: ''697.376.013,46''. 

 

Члан 6. 

  У члану 6. врше се следеће измене и допуне: 

  Конто 411 – плате и додаци запослених, износ: ''169.829.320,00'' замењује се износом: ''168.523.514,00''. 

  Конто 412 – социјални доприноси, износ: ''29.285.021'' замењује се износом: ''29.345.884,00''. 

  Конто 413 – ''Накнаде у натури'', износ: ''5.278.300,00'' замењује се износом: ''4.320.000,00''. 

  Конто 421 – стални трошкови, износ: ''54.246.263,96'' замењује се износом: ''53.972.195,96''. 

  Конто 423 – услуге по уговору, износ: ''19.157.200,00'' замењује се износом: ''19.924.600,00''. 

  Конто 424 – специјализоване услуге, износ: ''9.530.500,00'' замењује се износом: ''10.021.930,00''. 

  Конто 425 – текуће поправке и одржавање, износ: ''13.971.540,00'' замењује се износом: ''15.278.190,00''. 

  Конто  426 – материјал, износ: ''19.883.155,46'' замењује се износом: ''17.450.955,46''. 

  Конто 451 – субвенције јавним нефинансијским корпорацијама, износ: ''262.160.348,00'' замењује се износом: 

''261.940.688,00''. 

  Конто 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ: ''7.320.000,00'' замењује се износом: ''7.824.621,00''. 

  Конто 481 – дотације невладиним организацијама, износ: ''15.124.654,00'' замењује се износом: ''17.275.970,00''. 

  Конто 499 – средства резерве, износ:''8.287.122,04'' замењује се износом: ''7.052.216,04''. 
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  Конто 511 – зграде и грађевински објекти, износ: ''54.276.650,00'' замењује се износом: '''31.156.650,00''. 

  Конто 513 – нематеријална основна средства, износ: ''1.200.000,00'' замењује се износом: ''1.100.000,00''. 

  Свега издаци по основним наменама, износ: ''694.376.913,00'' замењује се износом: ''697.376.913,46''.    

 

Члан 7. 

  У члану 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету, износ: ''694.376.913,00'' замењује се износом: 

''697.376.913,46''. 

 

Члан 8. 

  У члану 8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету и члана 9. Одлуке о буџету, врше се следеће измене: 

� Позиција 1 – плате и додаци запослених - 411, износ: ''43.577.000,00'' замењује се износом: ''43.077.000,00''; 

� Свега функција 410, износ: ''69.778.300,00'' замењује се износом: ''69.278.300,00''; 

� Позиција 23 – дотације политичким странкама – 481, износ: ''658.500,00'' замењује се износом:  

   ''988.500,00''; 

� Позиција 37 -  једнократне помоћи – 472, износ: ''200.000,00'' замењује се износом: ''400.000,00''; 

� Позиција 40 – текућа буџетска резерва – 499, износ: ''892.273,04'' замењује се износом: ''4.032.216,04''; 

� Свега функција 110 – износ: ''20.324.172,04'' замењује се износом: ''20.265.266,04''; 

� Позиција 45 – противградна заштита – 424 – износ: ''420.000,00'' замењује се износом: ''500.000,00''; 

� Позиција 51 – ''Црвени крст'' за рад народне кухиње – 481, износ: ''1.820.000,00'' замењује се износом:  

   ''2.820.000,00''; 

� Позиција 61 – Туристички савез – плате, додаци запослених – 411, износ: ''490.000,00'' замењује се  

   износом: ''684.194,00''; 

� Позиција 61 -1 Туристички савез – социјални доприноси – 412, износ: ''82.400,00'' замењују се износом: 

   ''143.263,00''; 

� Позиција 64 – пројектно планирање – Дом за старе – 511, износ: ''250.000,00'' замењује се износом:  

   ''1.500.000,00''; 

� Свега функција 130, износ: ''20.863.814,00'' замењује се износом: ''23.990.290,00''; 

� Свега раздео 1 – износ: ''122.094.386,04'' замењује се износом: ''124.811.956,04''; 

� Позиција 91 – Накнаде за превоз на посао и са посла – 413, износ: ''3.362.000,00'' замењује се износом: 

   ''3.135.700,00''; 

� Позиција 92 – стални трошкови – 421, износ: ''7.907.000,00'' замењује се износом: ''7.626.450,00''; 

� Позиција 94 – услуге по уговору – 423, износ: ''1.817.000,00'' замењује се износом: ''1.929.400,00''; 

� Позиција 95 – текуће поправке и одржавање – 425, износ: ''4.272.000,00'' замењује се износом:  

   ''4.413.650,00''; 

� Позиција 96 – материјал – 426, износ: ''4.480.000,00'' замењује се износом: ''4.632.800,00''; 

� После позиције 96 уводи се нова позиција 96 – 1 набавка основних средстава ОШ ''Душан Јерковић'' – 311, 

   износ: ''100.000,00''; 

� Позиција 100-1 – ОШ ''Нада Матић'' – игралиште – 511, износ: ''2.600.000,00'' замењује се износом:  

   ''4.000.000,00''; 

� Свега функција 912 – износ: ''40.676.000,00 замењује се износом: ''42.286.000,00''; 

� Позиција 101 – накнада за превоз на посао и са посла – 413, износ: ''1.114.300,00'' замењује се износом: 

   ''984.300,00''; 

� Позиција 102 – стални трошкови – 421, износ: ''5.530.600,00'' замењује се износом: ''5.240.600,00''; 

� Позиција 104 – услуге по уговору – 423, износ: ''2.038.200,00'' замењује се износом: ''2.943.200,00''; 

� Позиција 105 текуће поправке и одржавање – 425, износ: ''2.841.000,00'' замењује се износом:  

   ''3.891.000,00''; 

� Позиција 106 – материјал -  426, износ: ''6.562.000,00'' замењује се износом: ''5.027.000,00''; 

� Позиција 109-3- Медицинска школа  - партерно уређење, износ: ''3.000.000,00'' брише се; 

� После позиције 109-2 уводи се нова позиција 105-02 – ТШ ''Радоје Марић'' – котларница, износ:  

   ''700.000,00''; 

� Свега функција 920 износ: ''37.678.750,00'' замењује се износом: ''35.378.750,00''; 
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� Позиција 112 – плате и додаци запослених – 411, износ: ''39.020.790,00'' замењује се износом:  

   ''38.520.790,00''; 

� Позиција 120 – услуге културе – програми – 424, износ: ''6.000.000,00'' замењује се износом: ''6.250.000,00''; 

� Свега функција 820, износ: ''61.774.763,96'' замењује се износом: ''61.874.763,96''; 

� Свега функција 810 – износ: ''18.717.300,00'' замењује се износом: ''18.757.300,00''; 

� Позиција 135 – плате и додаци запослених – 411, износ: ''53.672.000,00'' замењује се износом: ''  

   53.172.000,00''; 

� Свега функција 911 – износ: ''72.580.000,00'' замењује се износом: ''72.080.000,00''; 

� Свега раздео 2 – износ: ''239.876.813,96'' замењује се износом: ''237.671.813,96''; 

� Свега глава 3-1 – износ: ''237.675.000,00'' замењује се износом: ''238.175.000,00''; 

� Позиција 155-0 –паркинг Међај, износ: ''815.000,00'' брише се; 

� Свега глава 3-5, износ: ''41.026.388,00'' замењује се износом: ''40.211.388,00''; 

� Позиција 156 -7 – Улица Ужичких хероја, износ: ''1.600.000,00'' брише се; 

� После позиције 156-6 уводи се нова  позиција 156-07 Крчагово – пројекат за Улицу Ужичких хероја, износ: 

   ''200.000,00''; 

� После позиције 156-07 уводи се нова позиција 156 – 17 Крчагово – зацевљење потока у Улици Норвешких 

   интернираца, износ: ''1.400.000,00'';    

� Позиција 157 – 0 - стазе и хладњак у малом парку, износ: ''1.100.000,00'' брише се; 

� После позиције 157 – 1 - уводи се нова позиција 157 – 2 – плато испред Цркве, износ: ''1.100.000,00''; 

�   Свега функција 460 – износ: ''6.600.000,00'' замењује се износом: ''8.000.000,00''; 

� Свега функција 630 – износ: ''2.200.000,00'' замењује се износом: ''2.950.000,00''; 

� Укупно расходи, износ: ''694.376.913,46'' замењује се износом: ''697.376.913,46''. 

Члан 9. 
  После члана 14. Одлуке о буџету Општине Ужице додаје се нови члан 14 а и гласи: ''Наредбодавци за извршење 

буџета су председник Скупштине општине Ужице, председник Извршног одбора и секретар Скупштине општине Ужице. 

  Орган надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и да месечно подноси извештаје о 

остварењу прихода и расхода у буџету. 

 

Члан 10. 

  После 1. става члана 15. Одлуке о буџету Општине Ужице додаје се нови став и гласи: 

  ''Средства за изградњу игралишта ОШ ''Нада Матић'' реализоваће се преко Дирекције за изградњу града. 

 

Члан 11. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Ужице''. 

   
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 

01 broj  06-25/04, 03.08.2004. godine 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 

 

 

35. Na osnovu ~lana 26. ta~ka 14. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina 

op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 3. avgusta  2004. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O ZADU@IVAWU OP[TINE U@ICE I DRUGIM VIDOVIMA 

OBEZBE\EWA SREDSTAVA ZA GASIFIKACIJU 

 

 

^lan 1. 

Za finansirawe radova na izgradwi gasovoda - primarne mre`e ^a~ak - U`ice, Op{tina se zadu`uje do iznosa od 

120.000.000,00 dinara. 
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Op{tina }e tra`iti mogu}nosti za obezbe|ewe sredstava za finansirawe ovih radova i u drugim izvorima. 

 

^lan 2. 
Ovla{}uje se Izvr{ni odbor Skup{tine op{tine da sprovede postupak izbora najpovoqnijeg ponu|a~a - poslovne 

banke. 
^lan 3. 

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

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj  06-25/04, 03.08.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
 

 
 36. Na  osnovu ~lana  51. Zakona  o lokalnim izborima  ("Slu`beni glasnik RS"  broj  33, 37 i 42/02), ~lanova 1, 2 i 3. 

stav 1. i 2. Zakona o finansirawu politi~kih stranaka  ("Slu`beni glasnik RS"  broj  72/03 i 75/03) i ~lana 26. Statuta 

op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj dana 3. avgusta 

2004. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

O FINANSIRAWU POLITI^KIH STRANAKA 
 

 

^lan  1. 

 Ovom  Odlukom  ure|uje  se  finansirawe registrovanih politi~kih  stranaka , podnosilaca progla{enih  izbornih 

lista i predlaga~a  kandidata  za  predsednika  op{tine  U`ice. 

 

 

^lan  2. 

 Sredstva  ostvarena  u  skladu  sa ovom Odlukom mogu se  koristiti  za  finansirawe  tro{kova  vezanih  za: 

 1) redovni  rad  politi~ke  stranke 

 2) izbornu kampawu  za izbor  predsednika  op{tine  U`ice  i odbornika  Skup{tine  op{tine  U`ice 

 

 

^lan  3. 

 Sredstva  za  finansirawe  aktivnosti  iz  ~lana  2. ove  Odluke mogu  se  sticati  iz  javnih   i privatnih  izvora. 

 Javne  izvore  ~ine  sredstva iz  buxedta  op{tine  U`ice, odobrena  za  finansirawe  redovnog  rada  politi~ke  

stranke  i  tro{kova  izborne  kampawe. 

 Sticawe  sredstava iz  privatnih izvora  je regulisano  Zakonom o  finansirawu  politi~kih  stranaka. 

 

 

^lan  4. 

 Sredstva  iz javnih  izvora  koja  se obezbe|uju  za  finansirawe  redovnog  rada  politi~ke  stranke  ~iji  su kandidati 

izabrani  za odbornike odre|uje  se  na  nivou od 0,1% buxeta  op{tine (umawenog  za  transfere  od  drugih   nivoa  vlasti). 

 Sredstva iz  stava  1. ovog ~lana   u visini od  30%  raspore|uju  se u jednakim iznosima  politi~kim  strankama koje 

imaju odbornike, a ostatak  sredstava  (7o%) srazmerno broju odborni~kih  mesta. 

 Predsednik  op{tine    srazmerni  deo sredstava  iz  stava  1. ovog  ~lana  prenosi politi~kim  strankama  svakog 

meseca, do desetog  u mesecu  za  prethodni  mesec. 

 

^lan  5. 

 Pod  tro{kovima  izborne  kampawe  podnosilaca  progla{enih  izbornih  lista i predlaga~a  kandidata  za  

predsednika  op{tine   u smislu ove  Odluke podrazumevaju se  tro{kovi  koji se odnose  na  aktivnosti u toku izborne  

kampawe, odnosno na: plakate, oglase, emisije na radiju, televiziji i drugim medijima, reklamne spotove, publikacije i  druge  

sa  ovim povezane  aktivnosti  u periodu od  dana  raspisivawa  do    dana odr`avawa izbora. 

 

 

^lan  6. 

 Sredstva  iz javnih izvora  za  pokri}e  tro{kova  izborne kampawe iz  ~lana  5. ove  Odluke obezbe|uju se u godini u 

kojoj  se odr`avaju  redovni izbori  i to u iznosu od  0,05% buxeta  op{tine   (umawenog  za  transfere od  drugih nivoa  vlasti 

) za  godinu za koju se buxet  donosi. 
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 U  slu~aju odr`avawa  vanrednih izbora  op{tina  je du`na  da obezbedi  sredstva predvi|ena  stavom  1. ovog  ~lana  za  

tro{kove  izborne kampawe. 

 

^lan  7. 

 Sredstva  iz  ~lana  6. ove  odluke  u visini od  20% raspore|uju  se u jednakim  iznosima  podnosiocima  progla{enih 

izbornih lista, odnosno predlaga~ima  kandidata  za predsednika  op{tine   u roku od  10  dana od  dana progla{ewa izborne 

liste, odnosno utvr|ivawa liste  kandidata , a preostali  deo  sredstava  (80%)  dodequje  se podnosiocima izbornih  lista 

koje  su osvojile mandate, srazmerno  broju osvojenih mandata, odnosno  predlaga~u kandidata  za predsednika  op{tine , koji  je 

osvojio mandat, u roku od  10  dana  od  dana progla{ewa  izbornih  rezultata. 

 Raspodelu  sredstava  na na~in  iz  stava  1. ovog  ~lana  obavqa  predsednik op{tine    na osnovu podataka koje  mu 

dostavi Op{tinska  izborna komisija. 

 

^lan  8. 

 Ako  sredstva  ispla}ena na osnovu ~lana  7. stav  1. ove  Odluke  prema{uju  iznos  sredstava  utro{enih  za  izbornu 

kampawu  do  dana odr`avawa izbora, razlika mora  biti vra}ena  buxetu  op{tine, u roku od  10  dana od  dana  zavr{etka  

izborne  kampawe. 

 

^lan  9. 

 Podnosilac  progla{ene izborne  liste, odnosno predlaga~  kandidata  za predsednika  op{tine ,  du`an je  da u roku 

od  10  dana  od  dana odr`avawa  izbora, kompletan izve{taj  o poreklu, visini i  strukturi prikupqenih  i utro{enih  

sredstava  za izbornu kampawu podnese  Op{tinskoj  izbornoj  komisiji . 

 

^lan  10. 

 Politi~ka  stranka  ima  ra~un, a organizovani oblici politi~ke  stranke mogu imati podra~une  na koje  se  

dozna~uju  sredstva  u  skladu  sa   ovom Odlukom. 

 

^lan  11. 

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

 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 

01 broj  400-29/2004, 03.08.2004. godine 

PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 

 

 

 

37. Na osnovu ~lana 74. i 81. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik RS" broj 47/03), ~lana 11. Odluke o 

gra|evinskom zemqi{tu ("Slu`beni list op{tine U`ice" broj 6/03) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list 

op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 3. avgusta 2004. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

O IZMENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVR\IVAWE 

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

 

 

^lan 1. 

U Odluci o kriterijumima i merilima za utvr|ivawe zakunine i naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 

("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 6/03), ~lan 7. mewa se i glasi: 

 

"^lan 7. 

Visina naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta utvr|ena ovom Odlukom koriguje se mno`ewem koeficijentima 

i to: 

 

1. Koeficijent 0,75 

1.1. povr{ine u podrumskim eta`ama 

1.2. nadstre{nice uz benzinske pumpe 

 



"SLU@BENI LIST" BROJ 4/04 
 

 

88 

2. Koeficijent 0,50   

2.1. pomo}ni objekti uz porodi~ne stambene zgrade (ostave, {upe i gara`e) 

2.2. nadstre{nice uz privredno proizvodne objekte 

2.3. otvoreni bazeni, otvoreni sportski tereni i objekti zabave i razonode na otvorenom 

prostoru u IA, I, II  i III  zoni 
2.4. otvorena skladi{ta i stovari{ta u IA, I, II  i III  zoni 
2.5. otvorena parkirali{ta u IA, I, II  i III  zoni 

 

3. Koeficijent 0,40 

3.1. otvoreni bazeni i otvoreni sportski tereni uz porodi~nu stambenu zgradu 

 

4. Koeficijent 0,30 

4.1. otvoreni bazeni, otvoreni sportski tereni i objeti zabave i razonode na otvorenom 

prostoru u IV , V  i VI  zoni 
4.2. otvorena skladi{ta i stovari{ta u IV , V  i VI  zoni 
4.3. otvorena parkirali{ta u IV , V  i VI  zoni 

 

5. Koeficijent 0,25 

5.1. objekti javne namene (rekreativno-sportski objekti i objekti zabave i razonode na 

otvorenom prostoru)" 

 

 

^lan 2. 

Posle ~lana 8a. dodaje se novi ~lan 8b, koji glasi: 

 

"^lan 8b. 

Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta obra~unata po ovoj Odluci, mo`e se umawiti za izgradwu javnih 

objekata od op{teg interesa, koji su u dr`avnoj svojini. 

Umawewe naknade za objekte iz prethodnog stava mo`e iznositi najvi{e 99,99%. 

O zahtevu za umawewe naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta i visini umawewa odlu~uje Skup{tina op{tine 

U`ice". 

 

^lan 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 

 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 

01 broj  418-4/04, 03.08.2004. godine 

PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 

 

 

38. Na osnovu ~lana 5. Odluke o ustanovqewu javnih priznawa i nagrada op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine 

U`ice", broj 5/95) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 5/02), Skup{tina op{tine 

U`ice, na sednici odr`anoj 3. avgusta 2004. godine, donosi 

 

RE[EWE 

O IMENOVAWU KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNAWA I NAGRADE 

 

I U Komisiju za javna priznawa i nagrade Skup{tine op{tine U`ice imenuju se: 

 

za predsednika 

1. MALINA \OKI], odbornik Skup{tine op{tine 

 

za ~lanove 

2. PETAR RISTOVI], odbornik Skup{tine op{tine, 

3. VIDOJE DRNDAREVI], odbornik Skup{tine op{tine, 

4. MILORAD ISKRIN, predstavnik gra|ana, 
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5. \OR\E PIL^EVI], predstavnik gra|ana. 

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

 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 

01 broj  06-25/04, 03.08.2004. godine 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 

Miroslav Marti}, s.r. 
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