
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXX      11. jul 2005. godine     Broj 6/05 
 
43. Na osnovu ~lana 45. Zakona o lokalnim izborima ("Sl.glasnik RS", broj 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 i 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 
11. jula 2005. godine, donosi 
 

RE[EWE 
 

1. IVANU DR^ELI]U prestaje mandat odbornika Skup{tine op{tine U`ice sa izborne liste Demokratska 
stranka - Boris Tadi} zbog podno{ewa pismene ostavke, sa 7. julom 2005. godine. 

2.  Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj 06-28/05, 11.jul 2005.godine 

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

 
 

44. Na osnovu ~lana 47. Zakona o lokalnim izborima ("Sl.glasnik RS", broj 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 i 100/03), 
Skup{tina op{tine U`ice,na sednici odr`anoj 11. jula 2005. godine, donosi 
 

RE[EWE 
 

1. UTVR\UJE SE mandat odbornika Skup{tine op{tine U`ice Aleksandru Obu}ini, sa izborne liste 
Demokratska stranka - Boris Tadi} zbog podno{ewa pismene ostavke, sa 7. julom 2005. godine. 

2.  Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj 06-28/05, 11.jul 2005.godine 

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

 
 
45. Na osnovu ~lana 68. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Sl.glasnik RS", broj 135/04), ~lana 18. Zakona o 

lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Repbulike Srbije" 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 - pre~i{}en tekst), Skup{tina op{tine U`ice,na sednici odr`anoj 11. jula 2005. 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
 

1. PRISTUPA SE izradi Lokalnog ekolo{kog akcionog plana - LEAP-a za teritoriju op{tine U`ice.  
2.  Izrada istog poverava se Ekolo{kom fondu op{tine U`ice, koji }e u saradwi sa gra|anskim i stru~no-

tehni~kim odborom izraditi dokument, starati se o daqoj implementaciji istog, kao i izna}i adekvatne fondove za 
realizaciju ovog dokumenta. 

3. Nadzor nad izradom Lokalnog ekolo{kog akcionog plana - LEAP-a op{tine U`ice poverava se Op{tinskom 
ve}u. 

4. 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 06-28/05, 11.jul 2005.godine 

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

 
 

46. Na  osnovu  ~lana  10. Odluke  o  mesnoj  samoupravi  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  15/04), ~lana  43. 44. i  45. 
Odluke o izmenama i dopunama  Odluke o mesnoj  samoupravi  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  broj  2/05)  i ~lana  26. Statuta  
op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice  br.  14-1/04-pre~i{}en  tekst), Skup{tina  op{tine  U`ice, povodom 
inicijative  gra|ana  sela Zlakusa, na  sednici  odr`anoj 11.jula 2005.godine, donela  je 
 

O D L U K U 
O OBLIKU I NA^INU  NEPOSREDNOG  IZJA[WAVAWA   

GRA\ANA  MZ  KRVAVCI  O  FORMIRAWU  NOVE  MESNE  ZAJEDNICE 
 

^lan  1. 
 Skup{tina  op{tine  U`ice  ocewuje  da je inicijativa  gra|ana  sela  Zlakusa  za  formirawe nove  mesne  
zajednice opravdana, i  raspisuje  postupak pismenog  izja{wavawa  gra|ana  mesne  zajednice  Krvavci, kao oblika 
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neposrednog  izja{wavawa  gra|ana  o inicijativi  gra|ana  sela  Zlakusa  za izdvajawe  i formirawe  nove  mesne  zajednice  
na podru~ju  sela  Zlakusa. 
 Pismeno  izja{wavawe  gra|ana  sprove{}e  se  najkasnije u  roku od  6o  dana od  dana  stupawa  na  snagu ove  odluke. 
 

^lan  2. 
 Pravo  izja{wavawa  imaju  svi  punoletni  gra|ani  sa  prebivali{tem na podru~ju  Mesne  zajednice  Krvavci 
upisani  u  bira~ki  spisak. 

^lan  3. 
 Postupak pismenog  izja{wavawa  gra|ana  sprove{}e  Komisija  koju  }e obrazovati  Savet  Mesne  zajednice  
Krvavci. 
 Komisija  se  sastoji  od  predsednika, dva  ~lana i  wihovih  zamenika. 
 

^lan  4. 
 Po  sprovedenom  postupku pismenog  izja{wavawa, Komisija  iz  ~lana  3. ove  Odluke  utvrdi}e  rezultate  
pismenog  izja{wavawa, i dostaviti izve{taj Skup{tini  op{tini. 
 

^lan  5. 
 Po  dobijawu  izve{taja Komisije o  rezultatima izja{wavawa  Skup{tina  op{tine  }e  odlu~iti o podnetoj 
inicijativi u  skladu sa Statutom op{tine  i Odlukom o mesnoj  samoupravi. 
 

^lan  6. 
 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  020-03/05 , 11.jul  2005. godine 

 
PREDSEDNIK 

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

 
 

47. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 
25/00 и 25/02), члана 13. Одлуке о организовању ЈКП "Биоктош" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26. Статута 
општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 14-1/04- пречишћен текст), на седници Скупштине општине Ужице одржаној 11. јула 
2005. године, донето је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БИОКТОШ" УЖИЦЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице број 09-01/7-05, који је Управни одбор 
Предузећа донео на седници одржаној 23.05.2005. године. 

2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 023-31/05, 11. јул 2005. године 
 

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

 
 

48. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 
25/00 и 25/02), члана 13. Одлуке о организовању ЈКП "Водовод" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26. Статута 
општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 14-1/04- пречишћен текст), на седници Скупштине општине Ужице одржаној 11. јула 
2005. године, донето је  

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД" УЖИЦЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод" Ужице број 01-2/11-3, који је Управни одбор 
Предузећа донео на седници одржаној 27.06.2005. године. 

2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 023-32/05, 11 јул 2005. године 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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49. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 
25/00 и 25/02), члана 13. Одлуке о организовању ЈКП "Нискоградња" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26. Статута 
општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 14-1/04- пречишћен текст), на седници Скупштине општине Ужице одржаној 11. јула 
2005. године, донето је  

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НИСКОГРАДЊА" УЖИЦЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице број 01-11/6-1, који је Управни одбор 
Предузећа донео на седници одржаној  28.06.2005. године. 

2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 023-34/05, 11. јул 2005. године 
 

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

 
 

50. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 
25/00 и 25/02), члана 13. Одлуке о организовању ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26. 
Статута општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 14-1/04- пречишћен текст), на седници Скупштине општине Ужице 
одржаној 11. јула 2005. године, донето је  

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" УЖИЦЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ужице број 07-538/4 , који је Управни одбор 
Предузећа донео на седници одржаној   21.06.2005. године. 

2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 023-37/05, 11. јул 2005. године 
 

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

 
 

51. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 
25/00 и 25/02), члана 13. Одлуке о организовању ЈКП "Топлота" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26. Статута 
општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 14-1/04- пречишћен текст), на седници Скупштине општине Ужице одржаној 11. јула 
2005. године, донето је  

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛОТА" УЖИЦЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Топлота" Ужице број 481-1, који је Управни одбор Предузећа 
донео на седници одржаној  27.06.2005. године. 

2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 023-38/05, 11. јул 2005. године 
 

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

 
 

52 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 

25/00 и 25/02), члана 13. Одлуке о организовању ЈП "Стан" Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26. Статута општине 
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Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 14-1/04- пречишћен текст), на седници Скупштине општине Ужице одржаној 11. јула 2005. 

године, донето је  

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СТАН" УЖИЦЕ 

 
1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа "Стан" Ужице број 480/1, који је Управни одбор Предузећа донео на 

седници одржаној  28.06.2005. године. 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 023-39/05, 11. јул 2005. године 
 
 

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

 
 

53.  Na osnovu ~lana 23. stav 1. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa 
("Slu`beni glasnik Republike Srbije" broj 25/00) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" 
broj 14-1/04 - pre~i{}en tekst), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 11. jula 2005. godine, donela je 

 
RE[EWE 

 
1. DAJE SE saglasnost  na Odluku Upravnog odbora JP "Vesti" U`ice broj 422/05 od 14.06.2005. godine kojom se 

pro{iruje delatnost ovog javnog preduze}a na {ifre delatnosti: "22310 - reprodukcija zvu~nih zapisa, 22320 - reprodukcija 
video zapisa i 22330 - reprodukcija kompjuterskih medija", Zakona o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica 
razvrstavawa ("Slu`beni list SRJ" broj 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99). 

 
2.  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 23-36/05, 11. jul 2005. godine 
 

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

 
 

 54. 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 11. jula 2005. godine, donosi 
 

R E [ E W E 
O RAZRE[EWU  VR[IOCA  DU@NOSTI  GLAVNOG I ODGOVORNOG 

UREDNIKA  RADIO U@ICA 
 

 
 1. NADE@DA  TO[I], diplomirani politikolog, razre{ava  se  vr{ioca  du`nosti  glavnog i  odgovornog 
urednika  Radio U`ica u JP "Vesti" U`ice, zbog isteka mandata . 
 
 2. 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  119-5/05, 11. jul 2005.godine 
 

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

 
 

55. 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 11. jula 2005. godine, donosi 
 

 
R E [ E W E 

O IMENOVAWU  VR[IOCA  DU@NOSTI  GLAVNOG I ODGOVORNOG 
UREDNIKA  RADIO U@ICA 
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 1. NOVKA ILI], diplomirani politikolog, imenuje se  za  vr{ioca  du`nosti  glavnog i  odgovornog urednika  
Radio U`ica u JP "Vesti" U`ice,  na period  od  {est meseci. 
 
 2. 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  119-4/05, 11. jula 2005.godine 
 
 

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

 
 
56. Na  osnovu ~lana   18. Odluke  o organizovawu   JP "Stan"  U`ice  ("Sl.list op{tine U`ice"  broj  2/05) i na 

osnovu ~lana  26. Statuta op{tine U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice  br. 14-1/04-pre~i{}en tekst, Skup{tina op{tine  
U`ice  na  sednici  odr`anoj  11. jula 2005.godine, donosi 
 
 
 

R E [ E W E 
O RAZRE[EWU I IMENOVAWU JEDNOG  ^LANA 

UPRAVNOG ODBORA JP "STAN" 
 
 

 I  @ivanu Joki}u,  prestaje   mandat ~lana  Upravnog odbora, kao predstavniku Skup{tine op{tine. 
 
 II Dimitrije  Stojmenovi}, ma{inski in`ewer, imenuje  se  za ~lana  Upravnog odbora  kao  predstavnik Skup{tine  
op{tine. 
 
 III  Mandat  novoimenovanog  ~lana  traje  do  kraja  mandata  Upravnog odbora. 
 
 IV  Ovo  Re{ewe  stupa na  snagu danom dono{ewa  a objavi}e u "Slu`benom listu op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-23/05 , 11. jul 2005.godine 
 

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

 
 

57.  Na osnovu ~lana 71. Poslovnika Skup{tine op{tine U`ice ("Sl. list op{tine U`ice", broj 13/04), 
Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 11. jula 2005. godine, donosi 

 
RE[EWE 

O OBRAZOVAWU 
KOMISIJE ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI 

 
I U Komisiju za prevenciju zavisnosti, imenuju se: 
 
za predsednika 

1. dr Zoran Dimitrijevi}, Dom zdravqa 
 
za ~lanove 

2. dr Dragan Radojevi}, Dom zdravqa 
3. Rosanda \uri}, Centar za socijalni rad 
4. Ivan [opalovi}, MUP U`ice 
5. Jelena Pavlovi}, psiholog, Sredwa {kola "Radoje Mari}" 
6. Sne`ana Cuci} Markovi}, psiholog, Dom zdravqa 
7. dr Danica Be{evi}, odbornik 
8. dr Mirjana Filipovi}, Zavod za za{titu zdravqa 
9. Mitar Milo{evi}, odbornik. 

 
II 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  06-28/05 , 11. jul 2005.godine 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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58. 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 14-1/04-pre~i{}en  tekst )  Skup{tina 
op{tine na  sednici odr`anoj  11.jula  2005. godine, donosi  
 
 

R E [ E W E 
O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU   JEDNOG  ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA 

OSNOVNE [KOLE "MIODRAG MILOVANOVI]  LUNE" KARAN 
 

 I  Radosavu Milovi}u, prestaje  mandat   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavniku  Op{tine. 
 
 II   Velibor Puzovi}, imenuje  se  za  ~lana  [kolskog odbora,  kao  predstavnik  Op{tine. 
 
 III  Mandat  novoimenovanog ~lana   traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 
 
 IV  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  610-7/05 , 11. jul 2005.godine 
 

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

 
 

59. 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 14-1/04-pre~i{}en tekst) Skup{tina 
op{tine na  sednici  odr`anoj 11.jula 2005. godine, donosi  
 

R E [ E W E 
O   RAZRE[EWU  I  IMENOVAWU JEDNOG  ^LANA  [KOLSKOG  ODBORA 

OSNOVNE [KOLE "NADA  MATI]" U@ICE 
 
 

 I  Biqana  Jovovi}, razre{ava se  du`nosti   ~lana  [kolskog odbora, kao predstavnik  Nastavni~kog  ve}a. 
 II Milenka Lazi}, nastavnik razredne  nastave, imenuje  se  za ~lana   [kolskog odbora, kao predstavnik  Nastavni~kog  ve}a. 
 
 III  Mandat  novoimenovanog  ~lana   traje  do kraja mandata  [kolskog odbora. 
 
 IV  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  610-3/05 , 11. jul 2005.godine 
 

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

 
 

60. 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  11.jula  2005.godine, donela  je 
 

DEKLARACIJU 
O ZA[TITI  @IVOTNE  SREDINE 

 
 1. Zadaci  na poboq{awu  kvaliteta  vazduha  u  gradskom podru~ju U`ica 
 
 - Poznat je  stav u stru~nom  delu  javnosti  kao  i {ire  me|u gra|anstvom da  }e  sa  gasifikacijom biti re{eno  
pitawe  aero  zaga|ewa  u U`icu. Izvr{ni organi  op{tinske  uprave, uz  pomo}  poslanika u Narodnoj skup{tini 
Republike Srbije, treba  da pokrenu hitno, timsku i koordinisanu inicijativu kod republi~kih organa  za prihvatawe  dela 
finansijskih obaveza potrebnih za  zavr{etak  primarne  faze  gasifikacije.  O postignutim  dogovorima  da  se obavesti 
Skup{tina  op{tine. Na  taj na~in bi se op{tini  U`ice  omogu}ilo da  blagovremeno, bez  zastoja, odpo~ne  sa  poslovima  
za  sekundarni  razvodni  sistem gasifikacije. 
 
 2. Istra`ni radovi na lokaciji Mokra   Gora 
 
 - Uva`avaju}i  dosada{we inicijative i poznavaju}i  stav javnosti, ova Deklaracija nala`e  da se zakqu~ak  donet 
na  sednici Skup{tine op{tine  dana  05.aprila  2005.godine o zabrani  mineralo{kih i geolo{kih ispitivawa na lokaciji 
Mokra Gora  i Kremna, prosledi nadle`nim republi~kim organima. 
 
 - Ako se istra`ne  radwe  ipak budu nastavile, da  se pokrene  inicijativa  za utvr|ivawe  odgovornosti onih 
institucija koje budu izdale  saglasnost  za ovu  vrstu poslova. Na~elo informisawa i u~e{}a javnosti u ovoj  oblasti 
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delovawa je definisano u Zakonu o  za{titi  `ivotne  sredine. Shodno ovom Zakonu, primeniti zakonske  konsekvense  ako  
do|e  do kr{ewa  ovog na~ela. 
 
 3. Re{avawe  problema iz oblasti za{tite  i unapre|ewa  `ivotne  sredine u op{tini  U`ice 
 
 - Prona}i i  sistematizovati  sve  tehnolo{ke  podloge koje  su do  sada  ura|ene  u ustanovama i preduze}ima u 
Op{tini, a mogu koristiti za re{avawe problema  za{tite i  unapre|ewa  `ivotne  sredine. 
 - Uraditi Katastar  zaga|iva~a  `ivotne  sredine u kome }e  biti  podaci: ta~nog pozicionirawa  zaga|iva~a, 
tehnologijama kojim se  bave i  zaga|uju}e  materije koje  emitiju u `ivotnu sredinu. 
 - Uraditi Katastar  degradiranih prostora na kojima je enormno naru{ena  ekolo{ka  ravnote`a, 
 - Uraditi  Katastar prirodnih vrednosti koji kao dobra od op{teg interesa treba  da budu za{ti}ena. 
 - Uraditi  Katastar  zelenih povr{ina u gradskom podru~ju. 
 - Uraditi Plan upravqawa  komunalnim industrijskim i hazardnim otpadom. 
 - Uraditi  koncepciju pre~i{}avawa  sanitarnih i industrijskih otpadnih voda. Uraditi  Katastar seoskih 
vodovoda i javnih  ~esama. 
 -  Uraditi  Sistematski  plan dezinsekcije  i deratizacije. Na}i  najboqe  organizaciono  re{ewe za uklawawe i 
zbriwavawe pasa i ma~aka  lutalica. 
 - Organizovati  stalnu kontrolu  zdravstvene  bezbednosti  namirnica  na  zelenim pijacama  U`ica, 
 - Uraditi re{ewe  za  regulaciju  saobra}aja  u gradskoj  zoni. 
 - Obraditi  dosada{wa  merewa  radijacije, a po potrebi uraditi i dopunska merewa, za odre|ivawe prirodnog 
fona  radijacije u Op{tini, sa  posebnim uvidom radiolo{kog  stawa na lokaciji  Ponikve. 
 - Uraditi  studiju primewivosti sun~eve  energije u klimatskim uslovima  Op{tine. 
 - Uraditi  najboqi model publikovawa informacija i obave{tavawa  javnosti o ekolo{kom stawu u Op{tini. 
 - Uraditi sva ostala planska dokumenta koja dobiju ocenu da su u funkciji za{tite `ivotne  sredine. 
 
 Skup svih ovih pitawa  i  planskih dokumenata iz  oblasti  za{tite `ivotne  sredine  zahteva  wihovo  grupisawe  i 
sistematizaciju. Na osnovu ove Deklaracije nala`e  se dono{ewe odluke o izradi Lokalnog ekolo{kog  akcionog plana 
(LEAP), kao  savremen pristup re{avawa  ekolo{kih problema, objediwenih u ovom  strate{kom  dokumentu. Ovaj Akcioni  
plan  uraditi po  savremenoj metodologiji, koja  se primewuje  u gradovima Srbije. 
 
 
SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
01 broj  06-28/05 , 11. jul 2005.godine 
 

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