
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXXI     8 . jun  2006. godine     Broj 7/06 
 

 22. Na osnovu ~lana 18. stav 1. ta~ka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, br.9/02, 33/04 i 135/04), ~lana 
2. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl.glasnik RS”, br.25/00 i 25/02), ~lana 4. stav 1. ta~ka 4. i ~lana 17. Zakona o komunalnim 

delatnostima (“Sl.glasnik RS”, br.16/97 i 42/98),  ~lana 5. stav 1. i ~lana 13.  Odluke o uslovima i na~inu poveravawa prevoza 

putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju na podru~ju op{tine U`ice (“Sl.list Op{tine”, br.5/05), Op{tinsko ve}e, na 

sednici odr`anoj dana 08.juna 2006.godine, donosi 

O D L U K U 
 

1. PRIVREMENO SE POVERAVA vr{ewe prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju na podru~ju 
op{tine U`ice preduze}ima i preduzetnicima koji su registrovani za javni prevoz putnika, a prema spisku 
koji je sastavni deo ove Odluke. 

 
2. Poslovi prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju poveravaju se preduze}ima i preduzetnicima iz 

stava 1. ove Odluke na odre|eno vreme, po~ev od 09.06.2006.godine do 31.07.2006.godine, po ceni prevoza putnika 
u gradskom i prigradskom saobra}aju utvr|enoj Re{ewem predsednika Op{tine 10 broj 344-129/05 od  
07.11.2005.godine. 

 
3. Obavezuje se Krizni {tab da, u saradwi sa Stru~nom slu`bom Op{tinske uprave, bez odlagawa obavesti sve 

zainteresovane prevoznike, putem sredstava javnog informisawa, radi prijavqivawa za obavqawe gradskog i 
prigradskog prevoza putnika na podru~ju op{tine U`ice. 

 
4. Rok za podno{ewe prijava je do 08.06.2006.godine do 22,oo sata u kancelariji broj 45 Op{tine U`ice. 

 
5. Zakqu~ewem ugovora iz stava 1. ove Odluke prestaje da va`i Odluka o poveravawu obavqawa odre|enih 

komunalnih delatnosti (“Sl.list op{tine T.U`ice”, br.12/89), kojom je Preduze}u Putni~ki saobra}aj “Raketa” 
poveren javni prevoz putnika u gradu i drugim naseqenim mestima na teritoriji op{tine. 

 
O b r a z l o ` e w e 

 Poslovodstvo MR “Raketa” AD U`ice, dopisom od 07.06.2006.godine, dostavqenog faksom u 14,48 sati, obavestilo je 
predsednika Op{tine U`ice i na~elnika Op{tinske uprave da nije u mogu}nosti da obavqa gradski i prigradski saobra}aj 
na podru~ju Op{tine, usled nedostatka energenata. 

 
 Op{tinsko ve}e, na sednici odr`anoj 08.06.2006.godine odlu~ilo je da, shodno ~lanu 17. Zakona o komunalnim 

delatnostima, preduzme   mere anga`ovawem tre}ih lica za obavqawe delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza 
putnika. 
 

 Na osnovu ~lana 18. stav 1. ta~ka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi, jedan od izvornih delokruga lokalne samouprave 
je ure|ivawe i obezbe|ewe obavqawa linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika u drumskom saobra}aju. 
 
  Imaju}i u vidu navedene odredbe Zakona o komunalnim delatnostima i Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i 
obave{tewe poslovodstva MR  “Raketa” AD U`ice, Op{tinsko ve}e je odlu~ilo kao u dispozitivu, a na osnovu ~lana 5. stav 
1. navedene Odluke, kojim je predvi|eno da se poveravawe prevoza putnika  u gradskom i prigradskom saobra}aju u izuzetnim 
slu~ajevima vr{i i neposrednom pogodbom. 
 
 ^lan 13. navedene Odluke precizira da “poverene komunalne poslove prevoza putnika u gradskom i prigradskom 
saobra}aju, nastavqa da obavqa preduze}e kome su povereni ovi poslovi Odlukom Skup{tine op{tine U`ice, do 
zakqu~ewa ugovora o obavqawu ovih poslova u skladu sa ovom Odlukom”. 
 
 Sastavni deo ove Odluke je pregled linija i spisak prevoznika koji su registrovani za obavqawe javnog prevoza 
putnika. 
OP[TINA U@ICE 
OP[TINSKO VE]E 
11 broj 344-20/06, 08.06.2006. godine 

PREDSEDAVAJU]I 

вд председника Општине 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 23. На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима («Службеник гласник РС» број 16/97 и 42/98) и члана 15. Одлуке 
о организовању ЈП «Водовод» Ужице («Сл. лист Општине Ужице» број 2/05), Општинско веће Општине Ужице на седници одржаној 
5. јуна 2006. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Водовод» Ужице на цене производње и испоруке воде и одвођење отпадних вода, и то: 
- за домаћинства    ...................................................................15,42 дин/м³ 
- за основне и средње школе, дечије установе и сл................7,65 дин/м³ 
- за привреду и остале потрошаче..........................................48,36 дин/м³ 
 
На име коришћења канализације – одвођења отпадних вода корисници плаћају  25% од цене утрошене воде. 
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2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-41/06, 5.06.2006. године 

PREDSEDAVAJU]I 

вд председника Општине 
Petar Ristovi}, s.r. 

 

24. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећаима и обављању делатности од општег интереса («Сл. лист 
Општине Ужице» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. 
лист Општине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице на седници одржаној 5. јуна 2006. године, доноси   
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  цене изношења смећа и то: 
1. Стамбени простор I категорија, дин/м², 
месечно       1,93 дин. 
2. Пословни простор чија је површина преко 80м² 
II категорија, дин/м²,месечно                                                       7,72 дин. 
3. Одређени корисници пословног простора чија 
је површина преко 80м², III категорија 
(установе и организације за децу и омладину, 
савези бораца, инвалиди, жртве рата, удружења  
пензионера установе и организације 
образовања, васпитања, науке културе и 
спорта, социјалне и хуманитарне установе и  
огранизације) дин/м², месечно                                                 1,75 дин. 
4. Пословни простор чија је површина до 40м², 
трговина прехрамбеном робом ауто делова, књижаре 
пољ.апотеке и угоститељство, месечни паушал                   619,50 дин. 
4а. Пословни простор чија је површина од 40 до 80 
м², трговина, прехранбеном робом, ауто делови,  
књижаре, пољ. апотеке и угоститељство, месечни 
паушал                                                                                      1.240,00 дин. 
5. Пословни простор чија је површина до 40м², 
Златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари,  
зубарске и лекарске ординације, трафике,  
салони забавних игара,фоторадње, апотеке, 
 видеотеке, месечни  паушал                                                     308,70 дин                      
5а. Пословни простор чија је површина од 40 – 80 
м², златари, сарачи, сајџије, кројачи, обућари, 
 зубарске и лекарске ординације, трафике и  
штампарије, месечни паушал                                                   619,50 дин. 
6. Пословни простор чија је површина до 40м², 
адвокатске, књиговодствене и друге  
интелектуалне услуге, ауто школе, магацинки  
простор, месечни паушал                                                         196,35 дин.  
6а. Пословни простор чија је површина од 40-80 
м², адвокатске, књиговодствне и друге 
 интелектуалне услуге, ауто школе, месечни 
паушал                                                                                     392,00 дин. 
7. Изношење и депоновање смећа из пословног  
простора  до 40м²м, СТКР, текстилне радње, 
фризерски салони, рибаре и месаре продаја брзе  
хране, штампарије, цвећаре  
месечни паушал                                                                     485,00 дин. 
7а. Изношење и депоновање смећа из пословног 
 простора од 40-80м², СТКР, текстилне радње,  
фризерски салони,продаја брзе гране,  
салони забавних игара, видеотеке, штампарије 
и цвећаре, месечни паушал                                                   978,00 дин. 
7б. Изношење и депоновање смећа из посоловног 
простора од 40-80 м²рибаре и месаре                                  1.680,00 дин 
8. Изношење и депоновање смећа из пословног  
простора до 40м², сервис за разне поправке,  
аутомеханичари,аутоперионица, 
 аутоелектричари, сервиси за Р 
и ТВ, вулканизери, месечни паушал                                    419,00 дин. 
8а. Изношење и депоновање смећа из пословног 
 простора од 40-80м², сервис за разне поправке, 
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аутомеханичари, аутоелектричари,сервис за Р и ТВ, 
аутоперионице, вулканизери, месечни паушал                                  837,00 дин.  
 
II  Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-20/06, 5.06.2006. године 

PREDSEDAVAJU]I 

вд председника Општине 
Petar Ristovi}, s.r. 

 

25 На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећаима и обављању делатности од општег интереса («Сл. лист 
Општине Ужице» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. 
лист Општине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице на седници одржаној 5. јуна 2006. године, доноси 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  Ценовник основних погребних услуга и то: 
1. Копање раке, сахрањивање и уређење гроб. 

места.................................................................. 4.280,00 дин 
2. Копање раке за сахрањивање на дубини 

1,80см................................................................ 5.992,00 дин 
3. Одржавање гробља изакуп гробних места, 

Годишње по једном гробном месту Доварје 
и Сарића Осоје.................................................. 428,00 дин 

4. Коришћење капеле, по дану............................. 385,00 дин 
5. Коришћење специјалних колица на гробљу... 385,00 дин 
6. Накнада за чекање на превоз, по часу 160,00 дин 
7. Превоз посмртних остатака на територији  

града Ужица, паушал или излазак за 
прихватање покојника ван радног времена.... 1.284,00 дин 

8. Превоз посмртних остатака ван територије 
града Ужица цена по једном километру у 
оба правца Рачунајући километражу ван 
града Ужица, је 40% цене горива које се 
користи за возило. Уколико је корисник 
купио погребну опрему у продавници 
«Биоктоша», цена се смањује 10%  

9. Излазак екипе и превоз посмртних остатака 
са места несреће а по позиву МУП-а  

 - у локалу од 22.00 – 06,00 сати......... 8.560,00 дин 
 - у локалу од 6,00 – 22,00 сата............ 5.350,00 дин 
 - ван града увећава се за трошкове 

превоза 
  

 
II Решење ступа на снагу даном доношење и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-20/06, 5.06.2006. године 

PREDSEDAVAJU]I 

вд председника Општине 
Petar Ristovi}, s.r. 

 

26. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећаима и обављању делатности од општег интереса («Сл. лист 
Општине Ужице» број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. 
лист Општине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице на седници одржаној 5. јуна 2006. године, доноси 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  Ценовник услуга паркирања моторних возила и услуга преноса непрописно 
паркираних возила и то 

Паркирање у Јавној гаражи 
1. За сваки започети час..................................................................20,00 дин. 
2. Претплата за физичка лица за 24 часа.....................................321,00 дин. 
3. Претплата за физичка лица за 5 дана....................................1.391,00 дин. 
4. Претплата за правна лица за 10 дана....................................2.247,00 дин. 
5. Месечна претплата за физичка лица.....................................3.210,00 дин. 
6. Чишћење и електро одржавање гаража  
(власници физичка лица) – месечно...............................................321,00 дин. 
7. Месечна претплата за правна лица и радње ........................5.564,00 дин. 
8. Чишћење и електро одржавање гаража  
(власници правна лица) – месечно..................................................535,00 дин. 
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9. Паркирање за мотоцикле и бицикле, за сваки 
започети час.........................................................................................11,00 дин. 
10. Паркирање за мотоцикле и бицикле,  
месечна претплата.............................................................................952,00 дин. 
Паркирање возила на паркиралиштима у граду 
11. За сваки започети час, за возила  
а) затворени........................................................................................20,00 дин. 
б) отворени у ужем цент.града..........................................................20,00 дин. 
12. За сваки започети час, за мотоцикле и  
бицикле................................................................................................10,00 дин. 
13.Месечна паушална цена за возила физичких лица 
(осим ПИОР).................................................................................. 1.000,00 дин. 
14.Месечна паушална цена за возила физичких лица 
(станари зграда и ПИОР)..................................................................600,00 дин. 
15.Месечна паушална цена за возила правних лица 
и радњи (осим (ПИОР-а)................................................................2.000,00 дин. 
16. Паркирање теретних возила на кванташкој пијаци...............2.000,00 дин. 
17.Паркирање теретних возила са приколицом...........................3.000,00 дин. 
 
Услуге преноса непрописно паркираних возила 
18. Пренос возила у граду (одлазак, утовар, пренос и 
истовар)...........................................................................................2.000,00 дин. 
19. Пренос возила са јавних зелених површтина, пешачки 
прелаз и аутобуско стајалиште......................................................3.000,00 дин. 
20. Долазак и почетак утовара у граду (покушај)........................1.000,00 дин. 
21. накнада за смештај возила (почиње да се  
обрачунава по истеку 24 часа од извршеног 
преноса (возила)................................................................................15,00 дин. 
 
Услуге преноса возила из саобраћајних незгода и  
преноса неисправних возила 
22. Уклањање и шлепање возила, у граду 
(утовар, превоз до 10 километара у оба правца и истовар)........2.500,00 дин. 
23. Утовар, превоз и истовар возила (хаварије, удеси 
и слично), у граду до 10 километара у оба правца......................2.500,00 дин. 
24. Доплата за сваки километар превоза преко 10 
километара у оба правца.....................................................................40,00 дин. 
25. Доплата за чекање за сваки започети час, дању..........................40,00 дин. 
26. Доплата за чекање за сваки започети час, ноћу и  
државним празницима.........................................................................50,00 дин. 

 
II Решење ступа на снагу даном доношење и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-20/06,5.06.2006. године 

 
PREDSEDAVAJU]I 

вд председника Општине 
Petar Ristovi}, s.r. 
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