
SLU@BENI LIST 

GRADA U@ICA 
XLVII     5. април 2012. године     Број 5/12 

 

6. На основу члана 14. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 5.04.2012. године у 1050 часова, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
I Разрешавају се дужности чланова и заменика чланова Изборне комисије града Ужица: Драгица Павловић, СРС, Зорана 

Јовичић, СРС, Драган Теофиловић, СПО, Олга Крсмановић, Г-17 Плус, Војин Дрндаревић, СПС, Љубомир Мркоњић, Покрет снага 
Србије, Слободан Марјановић, Покрет снага Србије и Величко Мићевић, ЛДП. 
 

II Именују се:  
 

1. За члана  
-Данијела Јовановић, СРС 
за заменика члана 
- Немања Марковић, СРС 

 
2. За члана  
- Светлана Дракул, СПО,  
досадашњи заменик члана  
за заменика члана 
-Марко Обрадовић, СПО 

 
3. За заменика члана 
- Ђорђе Крстић, УРС 

 
4. За члана 
- Милић Вукић, СПС, 
досадашњи заменик члана  
за заменика члана 
- Владимир Аксентијевић, СПС 

 
5. За члана  
- Владан Цупарић, СНС 
за заменика члана  
- Градимир Живић, СНС 

 
6. За члана  
- Бојан Брковић, ЛДП 

 
III Решење о именовању Изборне комисије града Ужица 01 број 013-6/08 ("Сл. лист града Ужица", број 4/08) остаје на снази 

за именована лица која нису разрешења овим Решењем.  
 

IV Против овог Решења може се изјавити жалба Управном  суду у року од 24 часа, од доношења решења.  
 

V Ово Решење ступа на снагу истеком рока за жалбу и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 013-15/12,5.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 
 7. На основу члана 2. ст. 3. тачка.14. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011), члана 20 ст.1 
тачка 26. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007) и члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града 
Ужица" број 11/08) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 05.04.2012.године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком о држању животиња на подручју града Ужица (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови, начин обављања и 
поверавања комуналне делатности – држање, хватање и поступање са домаћим животињама, ближи услови за некомерцијално држање, 
добробит и заштиту животиња, збрињавање животиња, уклањање лешева угинулих животиња и друга питања од значаја за држање 
животиња. 
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Значење појединих појмова 
Члан 2. 

 Појмови употребљени у овој Одлуци, у складу са Законом имају следеће значење: 
 1) Власник односно држалац животиње јесте свако правно или физичко лице, односно предузетник, који има право чувања, 
држања, узгоја, гајења, репродукције, транспорта, коришћења и продаје животиње, који је одговоран за живот, заштиту здравља и 
добробит животиње; 
 2) Држање животиња јесте гајење и брига о животињама, осим узгоја животиња; 
 3) Животиње су домаћи папкари и копитари (домаћа говеда, укључујући врсте родова Bubalus и Bison, свиње, овце, козе и 
домаћи копитари укључујући коње, магарце, мазге и муле), живина (гајене птице укључујући кокошке, ћурке, гуске, патке, морке, 
птице које се не сматрају домаћим, али се узгајају као домаће животиње; лагоморфи (зечеви, кунићи и други глодари) друге животиње 
и птице које нису живина (животиње и птице у зоолошком врту, пси, мачке, пчеле, свилена буба, дивље животиње, гмизавци, 
лабораторијске и експерименталне животиње);  
 4) Кућни љубимци јесу пси, домаће мачке, домаће и егзотичне птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге 
животиње, које се гаје или држе за дружење, рекреацију, заштиту или помоћ човеку; 
 5) Опасан пас је пас који се држи као кућни љубимац, а који може представљати опасност за околину и то било која јединка, 
изузев службеног пса, која је без очигледног повода напала човека и нанела му телесне повреде или смрт; без очигледног повода 
напала другог пса и нанела му тешке телесне повреде или смрт; узгајана, односно дресирана за борбе паса или нађена у организованој 
борби са другим псом; намењена за чување имовине или као телесни чувар; пси расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не 
потиче из контролисаног узгоја ; пси расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и мини бул теријер или мешанац тих 
раса; 
 6) Добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да остварује своје физиолошке и друге потребе 
својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за смештај, физичка, психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање 
основних облика понашања, социјални контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, 
страх, стрес, болести и повреде; 
 7) Изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове воље и коју он тражи; 
 8) Напуштена животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена је бриге и неге власника, 
односно држаоца и коју је он свесно напустио; 
 9) Прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај напуштених и изгубљених 
животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама; 
 10) Пансион за животиње јесте објекат у коме се животиња преузима од власника, односно држаоца и чува одређени 
временски период, уз новчану накнаду. 
Обавезе власника односно држаоца животиње  

Члан 3. 
 Власник односно држалац животиња дужан је: 
 - да им обезбеди  задовољавање основних животних потреба, као што су: храна и вода, довољно простора, слободу кретања, 
удобан простор за смештај, односно склониште, простор за одмор и обављање физиолошких потреба, хигијену, ветеринарску негу и 
амбијенталне прилике које одговарају врсти, раси, полу и старосној категорији, као и да обезбеди да се држањем животиња не загађује 
околина и да се неузнемирава околина, 
 - да обезбеди одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за друге животиње или 
људе, 
 - да животињи која се држи везана обезбеди у току дана период у коме неће бити везана и у коме ће моћи слободно да се 
креће у складу са њеним физиолошким потребама и потребама у понашању, 
  - у случају да посумња да је животиња оболела од неке заразне болести, дужан је о томе одмах обавестити најближу 
ветеринарску организацију или орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и поступити по њиховом налогу, 
 -да животињу вакцинише, обележи, као и да је упише у одговарајући регистар животиња када је то предвиђено одговарајућим 
законом односно подзаконским актомм 
 -  да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину, 
 - да пса који је без очигледног повода напао човека и нанео му телесне повреде или смрт; без очигледног повода напао другог 
пса и нанео му тешке телесне повреде или смрт подвргне ветеринарском надзору и да са њим поступа као са опасним псом, сходно 
закону, подзаконским актима и одредбама ове одлуке, 
 - дужан је да спречи рађање нежељених кућних љубимаца, и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и применом 
контрацепције, кастрације и стерилизацијом женке.  
 - да ако није у могућности да се даље брине о кућним љубимцима, дужан је да им обезбеди одговарајући смештај.  
 
I  ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
Подручје на коме је забрањено држање домаћих животиња 

Члан 4. 
 Забрањено је држање домаћих животиња, изузев кућних љубимаца, на грађевинском подручју градских месних заједница и 
деловима насељених места Севојно и Бела Земља, које је одређено Генералним урбанистичким планом града Ужица.  
Држање кућних љубимаца 

Члан 5. 
 Правила у вези са држањем кућних љубимаца прописана овом Одлуком примењују се на читавом подручју града Ужица. 
 У објектима или зградама колективног становања у зонама из члана 4. став 1. ове Одлуке кућни љубимци могу се држати под 
посебним условима и на начин прописан овом Одлуком. 
Изузеци од примене ове Одлуке 

Члан 6. 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на број и врсту животиња које се могу држати, не примењује се на правна и физичка лица 
која у вршењу своје редовне делатности користе животиње и којима је предмет пословања чување или узгој животиња. 
 У регистрованим пољопривредним домаћинствима на дан ступања на снагу ове одлуке дозвољава се држање животиња у 
складу са одредбама ове Одлуке. 
Држање животиња у сеоским насељима 

Члан 7. 
 У сеоским насељима на подручју града дозвољено је држање домаћих животиња у складу са посебним условима прописаним 
овом Одлуком. 
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II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
A. ПСИ И МАЧКЕ 
Обавезе власника пса 

Члан 8. 
 Власник, односно држалац пса је дужан да изврши регистрацију и обележавање пса на начин прописан законом и 
подзаконским актима. 
 Власник, односно држалац пса је дужан да пса старијег од четири месеца пријави надлежној ветеринарској служби ради 
регистрације. 
Дозвољени број паса и мачака 

Члан 9. 
 У зонама из члана 4. у којима је забрањено држање домаћих животиња могу се држати у индивидуалним и вишепородичним 
стамбеним зградама,  у стану или дворишту један пас и две мачке, осим ако се ради о ловачким или расним псима када је дозвољено 
држање два пса. 
 Подмладак животиња из овог члана може се држати у стану или дворишту најдуже до 4 месеца старости.  
Држање паса у дворишту 

Члан 10. 
 Пас који се држи у индивидуалном ограђеном дворишту не мора бити везан, под условом да ограда висином и чврстином 
онемогућава пса да изађе из дворишта и обезбеђује сигурност пролазника. 
 У дворишту и заједничком дворишту вишепородичне стамбене зграде пас се мора држати у ограђеном простору тако да не 
постоји могућност да напусти простор, односно двориште или да на други начин угрози или узнемири суседе и пролазнике. 
 У заједничком дворишту вишепородичне стамбене зграде пас се може држати само ако постоји сагласност свих власника и 
корисника станова са заједничким двориштем. 
 На улазу у двориште и заједничко двориште вишепородичних стамбених зграда, власник пса мора на видном месту да 
истакне натпис: "Чувај се пса". 
 Власник, односно држалац пса не сме држати пса стално везаног на ланцу или на други сличан начин везаног, осим ако је 
везан на продужену водилицу или је смештен у свом боксу. 
Држање паса и мачака у стану 

Члан 11. 
 Власник, односно држалац пса или мачке може држати у стану под условом да им обезбеди услове из чл. 3 ове Одлуке. 
 У вишепородичним стамбеним зградама није дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на тавану, у 
подруму, или другој заједничкој просторији и увођење паса и мачака у лифтове осим када исте истовремено не користе станари и 
грађани. 
Држање опасних паса 

Члан 12. 
 Држање опасних паса дозвољено је само пунолетним лицима под условима и на начин предвиђен законом и подзаконским 
актима. 
 Власник опасног пса не сме пса уступити неком другом лицу на чување и привремени смештај, осим у циљу обезбеђивања 
лечења пса од стране ветеринара.  
 Власник опасног пса мора да обезбеди да тај пас, без обзира на његову старост, буде обележен микрочипом, у складу са 
посебним прописом. 
 Власник опасног пса мора пса да држи у простору, односно објекту који је одговарајуће величине и из кога пас не може да 
побегне.  
 На улазу у простор, односно објекат у коме се држи опасан пас мора да буде видљиво истакнуто упозорење: "ОПАСАН 
ПАС". 
 Улаз у простор или објекат у коме се држи опасан пас мора се држати под кључем.  
 У вишепородичним стамбеним зградама забрањено је држање опасних паса. 
Извођење паса 

Члан 13. 
 Власник, односно држалац пса, дужан је да пса изводи на повоцу и са заштитном корпом на њушци, изузев малих паса. 
 Приликом извођења пса, власник, односно држалац је дужан да код себе има потврде о извршеном обележавању пса и о 
вакцинацији. 
 Пас се може пуштати са повоца само на јавним и зеленим површинама које су одређене и обележене за ту сврху.  
Одговорност власника када пусти пса са повоца 

Члан 14. 
 Сваки власник или држалац је дужан да одговорно поступа уколико одлучи да свог пса пусти са повоца. 
 Одговорно поступање подразумева обавезу власника, односно држаоца пса: 
 - да пса држи у видокругу,  
 - да спречи прилазак пса деци и одраслима, 
 - да спречи сукоб пса са другим псом или животињом, 
 - да спречи да пас наноси штету зеленој површини и објектима који се на њој налазе. 
Извођење опасних паса 

Члан 15. 
 Опасне псе могу да изводе само пунолетна лица, и то уз брњицу и на кратком повоцу, у складу са посебним прописом.  
 Забрањено је пуштање опасних паса са повоца.  
Слободно кретање паса 

Члан 16. 
 Ловачки пси за време лова, службени пси за време потраге за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси за време чувања 
стоке, могу слободно да се крећу, под контролом власника или држаоца пса, без заштитне корпе на њушци. 
Увођење паса у објекте и средства јавног саобраћаја 

Члан 17. 
 Забрањено је увођење паса и мачака у јавне објекте осим у јавне и друге објекте у којима је видно назначено да је увођење 
кућних љубимаца дозвољено.  
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 Пси се у јавне објекте из става 1. овог члана могу уводити само на кратком повоцу, уз власника, односно држаоца, а сваки 
власник или држалац дужан је да пса држи под контролом и одговоран је за сваку евентуалну штету или инцидент који проузрокује 
његов пас. 
 Забрањено је увођење опасних паса у јавне објекте. 

Члан 18. 
 Увођење паса и мачака у средства јавног саобраћаја дозвољено је под условом да су смештени у транспортни кавез или 
кутију из којих се не могу ослободити. 
 Власник, односно држалац пса или мачке је дужан да предузме неопходне мере да ове животиње не уједу или на други начин 
повреде треће лице. 
Одржавање чистоће пса или мачке приликом извођења или кретања 

 
Члан 19. 

 Уколико пас приликом извођења и кретања запрља јавне површине, власник или држалац животиње је дужан да их без 
одлагања очисти. 
 Власник или држалац кућног љубимца дужан је да при сваком извођењу на јавну површину носи прибор за чишћење измета и 
да очисти сваку површину коју је његов кућни љубимац запрљао. 
 Одлагање сакупљеног садржаја власник или држалац је дужан да одлаже у посебне канте које су постављене на јавним 
површинама за ту намену и које су видно обележене. 
 Предузеће или предузетник које одржава чистоћу је дужно да постави специјалне канте на најпрометнијим јавним 
површинама, као и на местима која су одређена за слободно пуштање паса и да их редовно празни. 
 Уколико пас или мачка при извођењу из стана запрља заједничко степениште или друге заједничке просторије, власник или 
држалац животиње је дужан да загађену површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује. 
Задржавање напуштених и изгубљених паса и мачака 

Члан 20. 
 Лице које у дужем времену, физички или храњењем,  задржава напуштене псе и мачке има исте обавезе у вези са старањем и 
држањем о њима као и држалац животиње и дужан је да се придржава правила држања животиња предвиђених овом одлуком. 
Одузимање паса због злостављања од стране власника или држаоца пса 

 
Члан 21. 

 Уколико власник или држалац пса односно мачке, необезбеђивањем услова за држање у складу са законом и овом одлуком, 
злоставља животињу или поступа противно одредбама ове Одлуке, или због неадекватних услова животиња угрожава безбедност или 
трајније узнемирава околину, она му се може привремено или трајно одузети у складу са законом. 
 Власник, односно држалац пса је дужан да плаћа трошкове смештаја пса у прихватилишту. 
Обавезни надзор над псом који је без очигледног разлога напао човека  
 

Члан 22. 
 Пас који је  без очигледног повода напао човека и нанео му телесне повреде мора се подвргнути надзору и посматрању у 
складу са законом. 
 Податке о псу из става 1 овог члана и околностима под којим је дошло до напада, грађанин који је нападнут од стране пса, 
други грађанин, државни орган или здравствена установа достављају комуналној инспекцији или комуналној полицији.   
 Хватање и посматрање пса из става 1 овог члана  врши овлашћена ветеринарска станица, односно ветеринарска амбуланта на 
захтев власника пса или по налогу комуналне инспекције односно комуналне полиције. 
 Трошкови хватања и посматрања пса падају на терет власника пса, а уколико власник није познат, на терет буџета Града. 
Б. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ 

Члан 23. 
 Дозвољено је држање украсних и егзотичних птица у броју и на начин којим се станари, односно суседи, не ометају у мирном 
коришћењу станова, односно стамбених објеката. 
 У колективним стамбеним зградама, у помоћним објектима или кавезима у заједничком дворишту, могу да се држе украсне и 
егзотичне птице под условом да не узнемиравају станаре, да се одржава хигијена и да постоји сагласност већине станара. 
 Грађење наменских објеката за држање украсних и егзотичних птица врши се у складу са посебним законом. 
В. СТОКА И ЖИВИНА 

Члан 24. 
 Пољопривредни објекти: стаје, торови, свињци и живинарници, као и ђубришта могу се градити од свих врста грађевинског 
материјала, ако посебним прописом није другачије одређено и морају испуњавати предвиђене ветеринарско санитарне услове у 
зависности од врсте објекта. 
 Грађење објеката из става 1. овог члана врши се у складу са посебним законом. 
 

Члан 25. 
 Дозвољено је држање стоке и живине под следећим условима: 
 - да се стаје, торови, свињци и живинарници налазе на удаљености прописаној просторним, односно урбанистичким планом 
за одговарајуће подручје, с тим да удаљеност не може бити мања од 15 m од стамбених објеката, 20 метара од бунара, од 3 до 5 m од 
међне линије, као и да су опремљени свим потребним садржајима (посебни објекти за држање стоке, ограђен простор од мрежасте 
жице за држање живине, могућност лаког прилаза ради чишћења и др.) у циљу адекватног хигијенског одржавања. 
 - да су подови у стајама изграђени од непропусног материјала отпорног на средства за дезинфекцију са одговарајућим падом 
за одвод нечистоће и воде у канализацију или јаму – ђубриште, 
 - да је канал за одвођење изграђен од чврстог и непропусног материјала са решетком на улазу у канализацију или јаму, 
 - да су стаје осветљене дневном светлошћу са вратима према дворишту, 
 - да се стаје, торови, свињци и живинарници редовно чисте, а ђубре избацује на депоније стајског смећа, 
 - да депоније стајског смећа буду непропусне, од бетона и покривене покретним капком, а постављене на удаљености 
прописаној просторним, односно урбанистичким планом за одговарајуће подручје, која не може бити мања од 15 m од стамбених 
објеката, а од 3 до 5 m од међне линије, 
 - да се стока и живина не пушта на јавне површине, 
 - да се стока не напаја на јавним чесмама бунарима и другим изворима пијаће воде. 
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Г. ГОЛУБОВИ 
Члан 26. 

 Голубови се могу држати у вишепородичним стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима или просторијама на 
проходном крову или тавану и уз претходно прибављену сагласност већине станара зграде. 
 Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама у посебно наменски изграђеним просторијама у породичној 
згради, на тавану, подруму, тераси. 
 Голубови се могу држати у дворишту породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним објектима-помоћним објектима и то: 
зидани, од даске, жице или сличног материјала. Објекти за смештај голубова морају бити постављени у складу са правилима 
одговарајућег просторног односно урбанистичког плана, с тим да удаљеност не може бити мања од 1,5 метара од границе парцеле на 
којој се постављају, осим уколико се за мање растојање прибави сагласност власника суседне парцеле односно суседних стамбених 
објеката.  
 У заједничком дворишту стамбене зграде голубови се могу држати само уколико постоји сагласност већине власника и 
корисника станова са заједничким  двориштем. 
 За држање више од 10 голубова морају се користити за то наменски објекти (у складу ставом 2. и 3. ), а за држање до 10 
голубова могу се користити и преносни објекти, као што је кавез од дасака, жице или сличног материјала.  
 Грађење наменских објеката за држање голубова врши се у складу са посебним законом. 

 
Члан 27. 

 Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени од непропусног материјала, морају се 
редовно чистити, у складу са општом-хигијенском праксом, најмање два пута годишње и морају се дезинфиковати на начин којим се 
обезбеђује заштита животне средине. 
Д. ПЧЕЛЕ 

Члан 28. 
 Гајење пчела врши се у пчелињаку, који може да се налази на отвореном простору, на превозном средству и у објекту 
изграђеном од чврстог материјала.  

Члан 29. 
 Гајење пчела може да се врши у стационираном пчелињаку под условом да испуњава Законом и подзаконским актима 
утврђене услове,а посебно:  
 - да је постављен на удаљености која мора бити најмање:  
  -500 метара од произвођачких и прерађивачких погона који врше прераду пољопривредних производа, односно 100 
метара од осталих погона,  
  -100 метара од аутопута, железничке пруге, аеродрома, а лета при смештају пчелињака не смеју бити окренута 
према аутопуту, железничкој прузи и аеродрому,  
  - 20 метара од објеката за боравак људи или гајење животиња,  
  - 100 метара од предшколске или школске установе, интерната, игралишта и других спортских терена за децу и 
одрасле,  
  - 15 метара од категорисаног пута, односно најмање пет метара ако између пчелињака и категорисаног пута постоји 
препрека висине 2,20 метра (зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда, ограда без отвора и друго),  
 - да лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака не буду директно окренута према:  
  - вратима и прозорима стамбених и пословних зграда, предшколских и школских установа, интерната, стаја за стоку 
и категорисаним путевима,  
  - међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од пет метара од међе;  
 Забрањено је постављање стационираних пчелињака у зони из члана 4 ове Одлуке, осим пчелињака до 10 кошница који се 
могу поставити у дворишту породичне стамбене зграде под условом да испуњавају услове из ст.1 овог члана. 
 Забрањено је постављање кошница са пчелама на терасама, балконима, заједничким просторијама и двориштима колективних 
стамбених зграда. 
Ђ. ЕГЗОТИЧНЕ И ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ  

Члан 30. 
 На територији Града Ужица забрањено је држање и репродукција дивљих и егзотичних животиња као кућних љубимаца без 
одобрења које доноси надлежни министар. 
III ХВАТАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА НАПУШТЕНИМ ПСИМА И МАЧКАМА 
 

Члан 31. 
 Послове хватања, превоза и смештаја напуштених паса и мачака, и паса и мачака без надзора, као и послове прихватања 
одузетих паса и мачака од власника, односно држаоца, по налогу надлежног органа може обављати јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект коме је поверено вршење ових послова, а који испуњава законом и подзаконским 
актом предвиђене услове и поседује одговарајућу опрему, обучено људство и објекте. 
 Поверавање послова из става 1. ове Одлуке врши се посебном одлуком којом се регулишу услови на начин обављања 
комуналне делатности. 

Члан 32. 
 Лице које пронађе напуштену животињу дужно је да о томе без одлагања обавести најближе регистровано прихватилиште, 
ради збрињавања животиње.  
 Власници, односно држаоци паса дужни су да пса о коме не желе да се старају предају у прихватилиште. 
 Удружења и грађани могу напуштене псе, односно нежељени подмладак предати у прихватилиште. 

Члан 33. 
 Власник, односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три дана од 
дана губитка животиње, пријави градској управи надлежној за послове комуналне инспекције и комуналне полиције или ветеринарској 
служби. 
 Пријава из претходног става мора да садржи време и место нестанка пса или мачке, расу, физички опис и име несталог пса 
или мачке, као и потврду о извршеном обележавању и податке о извршеној вакцинацији. 
 Ако власник, односно држалац не пријави губитак из става 1. овог члана сматра се да је напустио животињу. 
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 Трошкове збрињавања напуштених животиња сноси власник, односно држалац животиње, а ако он није познат трошкове 
збрињавања животиње сноси власник прихватилишта. 
Начин хватања паса и мачака 

Члан 34. 
 Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених животиња са животињом се мора поступати тако да се 
проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу. 
Који се пси и мачке хватају 

Члан 35. 
 Ради смештања у прихватилиште за псе и мачке ( у даљем тексту: прихватилиште)  хватају се напуштени и пси без надзора, 
који се затекну на улицама, парковима или другим јавним површинама. 
 Напуштени пас и мачка у смислу ове одлуке су необележени пси и мачке који се нађу на улицама, парковима или другим 
јавним површинама. 
 Обележени пас који се затекне без надзора на улици, парку или другим јавним површинама без присуства власника, односно 
држаоца, сматра се псом без надзора. 
 Ухваћени пси и мачке смештају се у прихватилиште за животиње.  
Поступање са животињама у прихватилишту 

Члан 36. 
 Ако се ухваћеној животињи најдуже у року од 30 дана од дана смештања у прихватилиште не пронађе власник, односно ако 
се не збрине на други начин, са животињом ће се поступати у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса 
и мачака ( у даљем тексту: Програм). 
 Програм из претходног става донеће Скупштина града у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 37. 
 Уколико пас или мачка оболе у прихватилишту, морају да се сместе одвојено од осталих паса и мачака и да се предузму мере 
за њихово лечење, а ако оболе од заразних болести, начин лечења одређује ветеринарска служба. 
 Прихватилиште има обавезу да напуштеним животињама које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску 
помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у складу са законом. 
 Уколико пас или мачка угину у прихватилишту, ветеринарска служба или надлежни институт утврђују узрок угинућа, а 
њихови лешеви уклањају се на нешкодљив начин, у складу са важећим прописима. 
 
IV НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА СА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА, ГЛОДАРА И ИНСЕКАТА 
 

Члан 38. 
Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних и других површина,  транспорт или организовање транспорта лешева 

животиња са јавних површина и других површина до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, 
спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене врши се на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину. 
 Послове из става 1. овог члана врши зоохигијенска служба у оквиру јавног предузећа, привредног друштва или предузетник 
коме је поверено обављање комуналне делатности. 

Члан 39. 
 Зоохигијенска служба обавља послове самостално, по налогу комуналне инспекције односно комуналне полиције уколико се 
уклањање врши са јавних површина, као и по налогу ветеринарске инспекције и инспекције заштите животне средине у оквиру 
њихових надлежности. 
 Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним леш животиње може бити уклоњен само по 
налогу ветеринарског инспектора. 

Члан 40. 
 Власник, односно држалац животиње дужан је да одмах, а најкасније у року од 24 часа, пријави угинуће зоохигијенској 
служби или месној заједници.  
 Леш угинуле животиње не сме се остављати на јавним површинама и не сме се закопавати од стране неовлашћеног лица. 
 
V ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВАТАЊА И ПОСТУПАЊА СА ДОМАЋИМ ЖИВОТИЊАМА И КУЋНИМ 
ЉУБИМЦИМА 

Члан 41. 
 Забрањено је: 
 1. злостављање и напуштање домаћих животиња и кућних љубимаца; 
 2. хватање домаћих животиња и кућних љубимаца, осим од стране овлашћеног предузећа; 
 3. увођење домаћих животиња и кућних љубимаца у дечја игралишта или на друга јавна места која су истакла знак који 
указује да је забрањено увођење животиња; 
 4. шишање паса на јавним површинама; 
 5. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за водоснабдевање грађана; 
 6. држање паса и мачака на ходницима и другим заједничким просторијама колективне стамбене зграде, балконима и 
терасама и на јавним површинама; 
 7. држање опасних паса у заједничком дворишту стамбене зграде; 
 8. хушкање једног пса на другог, хушкање пса на човека и организовање борбе паса; 
 9. држање голубова на терасама, балконима, лођама и заједничким терасама колективних стамбених зграда; 
 10. остављање леша угинуле животиње на јавним површинама или закопавање од стране неовлашћеног лица. 
 
VI НАДЗОР 

Члан 42. 
 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Градска управа надлежна за послове комуналних делатности. 
 Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Градска управa  надлежна за послове комуналне 
инспекције преко комуналних инспектора. 
 Комунално полицијске послове у вези са спровођењем ове Одлуке врши комунална полиција. 
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Члан 43. 
 Комунални инспектор има право и дужност да власнику односну држаоцу, који држи домаће животиње у деловима 
насељеног места у којима то није дозвољено, или је у броју већем од прописаног, или је на други начин у супротности са овом 
одлуком, решењем забрани држање домаћих животиња. 
 Комунални инспектор је овлашћен да власнику односну држаоцу, који се не придржава услова за држање домаћих животиња 
прописаних овом одлуком, решењем наложи успостављање хигијенских и других услова прописаних за њихово држање, забрани 
држање животиња, или наложи уклањање животиња, као и да одреди рок за његово извршење. 
 Жалба на решење из става 1, и 2, овог члана, не одлаже извршење решења. 
 

Члан 44. 
 Комунални полицајац у вршењу комунално полицијских послова у вези са спровођењем ове Одлуке у оквиру овлашћења 
утврђених законом и овом Одлуком има право и дужност да упозори, изда усмену наредбу, изрекне новчану казну на лицу места, 
поднесе прекршајну или другу пријаву уколико власник животиње није обезбедио услове за држање животиње,  држи животиње 
противно одредбама ове Одлуке или не поштује правила у вези са држањем животиња прописана овом Одлуком. 
 Комунални полицајац је овлашћен да нареди власнику, односно држаоцу животиње да исту уклни са јавне или друге 
површине уколико не поседује одговарајућу документацију о регистрацији, односно вакцинацији у складу са законом и овом Одлуком, 
ако не поштује правила извођења животиње, уколико животиња узнемирава грађане или друге животиње или прља јавне површине. 
 Комунални полицајац је овлашћен да од надлежне организације или прихватилишта затражи уклањање са јавне површине 
напуштене или животиње која се креће без контроле власника, као и у случају да власник, односно држалац животиње не поступи по 
наредби из предходног става овог члана.  
 Трошкови принудног уклањања животиње падају на терет власника, односно држаоца. 
 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45. 
 Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  
 1. хвата напуштене псе и мачке без одобрења (чл. 31); 
 2. приликом хватања животиња не поступа у складу са чланом 34. Одлуке; 
 3. не поступа са псима и мачкама смештеним у прихватилиште, на начин прописан овом Одлуком (чл. 37.); 
 4. супротно одредбама ове Одлуке дозволи увођење домаћих животиња у јавне објекте, средства јавног саобраћаја, дечја 
игралишта или на друга јавна места (чл. 17. и 18.);  
 5. не одреди и не обележи зелене површине за пуштање паса односно не објави акт из члана 48. ове Одлуке;  
 6. не поступи по налогу комуналног инспектора (чл.43.); 
 7. не поступи по налогу комуналног полицајца (чл.44.). 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 
25.000 динара. 

Члан 46. 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако: 
 1. не испуњава обавезе у вези са држањем животиње (чл. 3.); 
 2. држи животиње супротно супротно одредбама чл. 4. и 5;  
 3. држи више паса и мачака, противно члану 9. ст. 1; 
 4. држи подмладак паса и мачака дуже од 4 месеца старости, противно члану 9. став 2 ; 
 5. у индивидуалном дворишту држи невезаног пса без обезбеђења сигурности пролазника (члан 10. став 1); 
 6. у заједничком дворишту стамбене зграде држи пса на непрописан начин (члан 10. став 2.) или без сагласности свих 
власника или корисника заједничког дворишта (члан 10. став 3.); 
 7. на истакне на видном месту натпис "Чувај се пса" (чл.10 ст.4.); 
 8. ако пса држи везаног супротно члану 10. ст.5.; 
 9. ако држи пса или мачку у стану супротно члану 11; 
 10. ако држи опасног пса супротно члану 12; 
 11. изводи пса без повоца и без заштитне корпе на њушци (члан 13. ст. 1.) 
 12. ако приликом извођења пса не поседује код себе потврду о извршеном обележавању и вакцинацији пса (члан 13. ст.2.) 
 12. пушта пса са повоца мимо површина из члана 13 ст.3;  
 13. не поступа одговорно п риликом пуштања пса са повоца (чл.14); 
 14. изводи опасне псе супротно члану 15; 
 15. уводи псе и мачке у објекте супротно члану 17; 
 16. уводи псе и мачке у средства јавног саобраћаја супротно члану 18; 
 17. не поступа у складу са чланом 19 ;  
 18. држи украсне и егзотичне птице, противно члану 23; 
 19. држи стоку и живину у деловима насељеног места у којима то није дозвољено (чл.4); 
 20. држи стоку и живину супротно члана 24. и члана 25.; 
 21. држи голубове, противно условима из члана 26. и члана 27; 
 23. држи пчеле противно условима из члана 28. и члана 29; 
 24. држи егзотичне и дивље животиње (чл.30); 
 25. ако не пријави губитак животиње (чл.33. ст.1) 
 26. поступа са животињама супротно члану 34; 
 27. ако не пријави угинуће животиње (чл.40); 
 28. крши забране из члана 41; 
 29. не поступи по решењу надлежног инспектора (чл.43); 
 30. не поступи по наредби комуналног полицајца (чл.44); 
 31. не плати у остављеном року новчану казну изречену на лицу места. 
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара предузетник. 
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 За прекршаје из става 1. тач. 11, - 17 и тачке 28. овог члана казниће се физичко лице на лицу места, новчаном казном од 1.500 
динара. 
 Новчану казну из претходног става наплаћује на лицу места комунални инспектор, односно комунални полицајац. 
 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 
 Власници, односно држаоци животиња дужни су да држање животиња ускладе са одредбама ове одлуке у року од 6 (шест) 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Удаљења из члана 26. ст. 3 не примењују се за објекте за држање голубова који су изграђени до дана ступања на снагу ове 
Одлуке и за које је поднет захтев за легализацију.  

Члан 48. 
 ЈП "Дирекција за изградњу" дужна је да у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке донесе и објави акт којим ће 
одредити зелене површине на које се пси могу пуштати на начин прописан овом Одлуком.  
 

Члан 49. 
 До доношења посебне одлуке о поверавању обављања комуналне делатности зоохигијене, послове зоохигијенске службе из 
члана 38 ове Одлуке обављаће ЈКП "Биоктош".  

Члан 50. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих животиња ("Сл.лист општине Т.Ужице" број 9/90 
и "Сл. лист Општине Ужице" број 1/03 и 11/07).  

Члан 51. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 355-70/12-01, 06.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

 8. На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС „ број 111/2009 и 92/2011) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број  11/08) Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 05.04.2012. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА УЖИЦА 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
 Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији Града Ужица; дужности градских 
органа у заштити и спасавању и изради  Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; постављење 
повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне заштите опште намене; 
одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга питања из области цивилне заштите. 
 

Члан 2 
 Субјекти заштите и спасавања на територији Града Ужица су: 

1) Скупштина града; 
2) Градоначелник; 
3) Градско веће; 
4) Градске управе; 
5) Оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и спасавање; 
6) Грађани и удружења грађана и друге организације. 

 
II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА 
1.Скупштина града 

Члан 3 
 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара града и одредби 
Закона о ванредним ситуацијама, ( у даљем тексту: Закон ) Скупштина града Ужица врши следеће послове: 
 1) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ужица и обезбеђује њено 
спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања; 
 2) доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији Града Ужица, у складу са Дугорочним планом 
развоја заштите и спасавања Републике Србије; 
 3) планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне 
заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Града Ужица; 
 4) образује Градски штаб за ванредне ситуације; 
 5) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 
2. Градоначелник 

Члан 4 
 Градоначелник је командант Градског штаба за ванредне ситуације по положају и обавља следеће послове: 
 1) предлаже Скупштини Града заменика команданта, начелника, и чланове Градског штаба за ванредне ситуације; 
 2) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Ужица на предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације; 
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 3) руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим  прописима; 
 4) усмерава и усклађује рад градских органа и правних лица чији је Град оснивач  у спровођењу мера заштите и спасавања; 
 5) предлаже Градском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на усвајање; 
 6) наређује формирање, опремање и обуку јединица опште намене; 
 7) остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним штабом за ванредне  ситуације у циљу јединственог и 
усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; 
 8) наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја и стара се о њиховом 
збрињавању; 
 9) стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укључења истих 
у активности заштите и спасавања; 
 10) одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране  припадника јединица цивилне заштите опште намене  и грађана 
који учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара у граду; 
 11) одлучује о увођењу дежурства градским и другим правним лицима у ванредној ситуацији;  
 12) одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама; 
 13) остварује сарадњу са другим општинама, Министарством унутрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама; 
 14) разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности; 
 15) извештава Скупштину града о стању на терену и о предузетим активностима у ванредној ситуацији. 
 16) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
3. Градско веће 

Члан 5 
 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара на територији 
града и одредби Закона. Градско веће врши следеће послове: 
 1) Усваја Процену угрожености за територију града; 
 2) Усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
 3) Образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 
 4) Доноси Одлуку о накнади штете настале од елементарних непогода; 
 5) Прати реализацију превентивних мера заштите 
 6) Предлаже акта која доноси скупштина града, 
 7) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 
4.Градске управе 

Члан 6 
 Градске управе и службе, у оквиру својих надлежности, у систему заштите и спасавања обављају следеће послове: 
 1) прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту и спасавање; 
 2) учествују у изради Процене угрожености територије Града Ужица и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
 3) обављају послове у вези са привременим померањем и евакуацијом становништва; 
 4) учествују у припреми и спровођењу збрињавања настрадалог становништва; 
 5) организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 
 6) остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације - Управом за ванредне ситуације у 
Ужицу; 
 7) обављају и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 

Члан 7 
 Стручни, оперативни, плански и организациони послови у вези заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију 
Града Ужица обављају се у градској управи надлежној за послове заштите и спасавања. 
 Градска управа надлежна за послове заштите и спасавања обавља следеће послове: 
 1) израђује предлог Процене угрожености територије Града Ужица у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације - Управом 
за ванредне ситуације у Ужице, Градским штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима Града и предлаже Градском већу 
његово доношење; 
 2) израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације - Управом за 
ванредне ситуације у Ужицу и предлаже Градском већу његово доношење;  
 3) носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања (као део 
Плана одбране Града Ужица); 
 4) обавља послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне заштите опште намене; 
 5) планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама у сарадњи са 
Градским штабом за ванредне ситуације и у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
 6) води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите и средствима и опреми у цивилној заштити; 
 7) прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од 
елементарних непогода и других несрећа; 
 8) обавља послове у вези са мабавком и одржавањем средстава за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 
Републици Србији, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију Града Ужица; 
 9) организује, развија и води личну и колективну заштиту на територији Града; 
 10) усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе; 
 11) остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације - Управом за ванредне 
ситуације у Ужицу; 
 12) израђује план мобилизације и организује извршење мобилизације јединица цивилне заштите опште намене; 
 13) обавља стручне и административно техничке послове потребне за рад Градског штаба за ванредне ситуације;  
 14) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
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5. Градски штаб за ванредне ситуације 
Члан 8 

 Обједињавање координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите које формира град и 
активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите у случају елементарних непогода, техничко–технолошких несрећа и других опасности на територији града Ужица спроводи 
Градски штаб за ванредне ситуације. 

Члан 9 
 Поред надлежности дефинисаних Законом, Градски штаб, у случају ванредне ситуације може наредити следеће мере: 
 1) мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава; 
 2)  ангажовање оспособљених правних лица; 
 3) увођење дежурства правним лицима; 
 4) посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 
 5) посебне мере и поступке хигијенско- профилактичког карактера; 
 6) посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 
 7) евакуацију становништва; 
 8) одређивање другачијег распореда радног времена; 
 9) посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга ( воде, грејања, гаса, електричне 
енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и сл.); 
 10) привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 
 11) привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима односно корисницима; 
 12) обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица у организовању и спровођењу 
евакуације и других активности у заштити и спасавању; 
 13) наредити корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других  зграда да приме 
на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 
 14) спроводити и друге мере ради спречавања опасности или отклањања последица ванредне ситуације. 
 
III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Члан 10 
 Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци, повереници цивилне заштите, заменици 
повереника и јединице цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, 
хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање и, с тим у вези, скуп активности које се односе на 
попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију и активирање цивилне заштите. 

Члан 11 
 У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите субјекти система заштите и спасавања на територији Града 
Ужица у складу са законом и другим прописима припремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито: 

1) превентивне мере; 
2) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа; 
3) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће; 
4) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа. 

 
Повереници цивилне заштите 

Члан 12 
 За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају појаве опасности по 
људе и материјална средства постављају се се повереници цивилне заштите и њихови заменици и то у: МЗ Центар, МЗ Липа, МЗ 
Теразије, МЗ Турица, МЗ Росуље, МЗ Крчагово, МЗ Царина, МЗ Севојно, МЗ Бела Земља, МЗ Качер, МЗ Љубање, МЗ Равни, МЗ 
Дрежник, МЗ Никојевићи, МЗ Буар, МЗ Дубоко, МЗ Гостиница, МЗ Волујац, МЗ Биоска, МЗ Кремна, МЗ Мокра Гора, МЗ Луново 
Село, МЗ Каран, МЗ Рибашевина, МЗ Трнава, МЗ Врутци, МЗ Крвавци, МЗ Злакуса, МЗ Горјани, МЗ Стапари и МЗ Скржути 
 Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и 
задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене. 
 Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима повереника, односно 
заменика повереника. 
 
Јединице цивилне заштите опште намене 

Члан 13 
 За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају и оспособљавају јединице цивилне 
заштите опште намене. 
 Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених задатака, а нарочито 
локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, 
одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и обављање других активности по процени 
Градског штаба за ванредне ситуације. 
 Послове у вези попуне, опремања и обуке јединица цивилне заштите опште намене врши градска управа надлежна за послове 
заштите и спасавања. 
 
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање 

Члан 14 
 Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ужица одређује посебним актом Градско 
веће Града Ужица. 
 Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају опасности и несрећа 
изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Градски штаб 
за ванредне ситуације. 
 Активирање оспособљених правних лица налаже Градоначелник, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације. 
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 Градско веће Града Ужица правним лицима из става 1. овог члана уговором обезбеђује накнаду стварних трошкова за 
спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите. 
 Уговор из става 4. овог члана закључује Градоначелник, или лице које он овласти. 
 
Лична, узајамна и колективна заштита 

Члан 15 
 Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите органи Града, привредна друштва и друга правна лица обезбеђују и 
држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области 
цивилне заштите. 
 Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у исправном стању потребна средства и 
опрему за личну, узајамну и колективну заштиту у складу са законом и другим прописима. 
 Градска управа надлежна за послове заштите и спасавања, у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне 
ситуације - Управом за ванредне ситуације у Ужицу, припрема упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација 
становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији. 
 У реализацију наведених активности укључују се и повереници цивилне заштите. 
 
Процена угрожености, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, План функционисања цивилне заштите 

Члан 16 
 Носилац израде Процене угрожености, Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Плана функционисања цивилне 
заштите за Град Ужице је градска управа надлежна за заштиту и спасавање у сарадњи са организационом јединицом Сектора за 
ванредне ситуације и другим градским  управама, јавним предузећима и установама и другим субјектима заштите и спасавања, у 
складу са Законом и одговарајућим подзаконским актима. 
 Документа из става 1. овог члана разматра Градски штаб за ванредне ситуације и доставља их Градском већу Града Ужица на 
усвајање. 
 
IV ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

Члан 17 
 Систем заштите и спасавања финансира се из буџета Града и других извора у складу са законом и другим прописима. 
 Из буџета Града финансира се: 

1) припремање, опремање и обука Градског штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите, повереника и заменика 
повереника и трошкови спровођења мера заштите и спасавања; 
2) трошкови ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања; 
3) изградња система за узбуњивање на територији Града; 
4) прилагођавање и одржавање објеката за склањање становништва, као и одржавање других заштитних објеката у складу са 
законом; 
5) обука становништва из области заштите и спасавања; 
6) санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима; 
7) друге потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима. 

 
V ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

Члан 18 
 За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у 
привредним друштвима и другим правним лицима, службама и органима градске управе, штаба за ванредне ситуације, јединицама 
цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, другим припадницима и заслужним појединцима на 
територији града Ужица додељују се признања и награде. 
 Признања и награде ће се уручивати на дан града и на Светски дан цивилне заштите 1. март. 
 Врсту награда и признања као и критеријуме за њихову доделу утврдиће Градско веће Града Ужица  
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19 
 Постављење повереника и заменика повереника извршиће Градски штаб за ванредне ситуације у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 Градско веће Града Ужица ће донети акт о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на 
територији Града Ужица у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 20 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 82-1/12, 06.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

9. Скупштина града Ужица, на основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', 
број 16/02, 115/02 и 107/09) и члана 41. тачка 2. и 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 11/08), на седници одржаној 
05.04.2012. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 

НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
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Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се право на једнократну новчану помоћ за незапослене породиље са пребивалиштем на територији 

града Ужица, у циљу подстицања рађања деце и побољшања материјалног положаја незапослених  породиља. 
 

Члан 2. 
Право на једнократну новчану помоћ може остварити незапослена породиља која има пријављено пребивалиште на 

територији града Ужица најмање шест месеци пре порођаја. 
Право из става 1. овог члана остварује и незапослена поридиља са статусом интерно расељеног лица са Косова и Метохије, са 

пријављеним  боравиштем на територији града Ужица најмање шест месеци пре порођаја. 
 

Члан 3. 
Право на једнократну новчану помоћ, под условом из члана 2. ове одлуке,  може се остварити за свако рођено дете. 
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ, подноси се у року од шест месеца од дана порођаја. 
О праву одлучује организациона јединица Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

надлежна за послове социјалне заштите. 
Члан 4. 

Средства за исплату једнократних новчаних помоћи утврђених овом одлуком обезбеђују се у буџету града Ужица. 
 

Члан 5. 
Износ једнократне новчане помоћи утврђује Градоначелник града Ужица, посебним актом, крајем текуће за наредну годину, 

у оквиру средстава обезбеђених у буџету града за ту намену. 
Члан 6. 

Ближи услови и начин остваривања права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама уређују се актом 
Градског већа града Ужица. 

Члан 7. 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. 

 
Члан 8. 

Право на једнократну новчану помоћ  може се остварити  за децу рођену од 1. јануара 2012. године. 
 

Члан 9. 
Изузетно од члана 5. ове одлуке, једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, за  2012. годину,  утврђује се овом 

одлуком и износи 25.000,00 динара. 
Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 553-106/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

10. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09,81/09-исправка и 24/11), члана 20. став 
2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 
11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 05.04. 2012. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''КОШТИЦА''  У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације ''Коштица'' у Ужицу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 99,34 ар. 
Обухват Плана је северни део подручја града Ужица обухватајући следеће кат. парцеле број  1460,1481, 1482, 12060/1-део и 

12050/4 део, све  КО Ужице  
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 
 

Члан 3. 
 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана и 
изградњу станице за снабдевање горивом. 

План садржи нарочито: 
1) поделу обухвата плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама) на зоне или целине према морфолошким, 

планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама; 
2) постојећу функционалну организацију у обухвату плана, са претежном наменом простора (по правилу, по постојећим  

катастарским парцелама): за јавне потребе, становање, пословање, индустрију и остале намене. 
Планска решења Плана детаљне регулације дела насеља исказују се кроз једну или више карата које приказују: 
1) границе плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама); 
2) планиране намене површина у границама плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама), са локацијама 

објеката за јавну употребу и објеката од општег интереса; 
3) поделу на зоне или целине према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим 

карактеристикама и површине и капацитете (по правилу, по постојећим катастарским парцелама) за јавне функције, јавне површине и 
јавно зеленило; 
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4) саобраћајнице са детаљним нивелационим котама улица и јавних површина (нивелациони план), са потребним 
карактеристичним профилима и са аналитичко-геодетским елементима за нове саобраћајнице и планиране јавне површине; 

5) регулационе линије улица и јавних површина и уличне грађевинске линије објеката, изузетно и дворишне грађевинске 
линије када ситуација на терену то захтева; 

6) мреже и објекте инфраструктуре и јавног зеленила са нивелационим и регулационим решењима; 
7) локације и зоне за које је обавезно расписати јавни урбанистички или архитектонски конкурс. 

 
Члан 4. 

Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
 

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне Града Ужица( у даљем тексту: носилац 
израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи  у року од 30 
(тридесет) дана, а Нацрт Плана у року од 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 90 (деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом  49. Закона о планирању 

и изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневним и локалним средствима јавног 
информисања.  

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
 

Члан 7. 
До усвајања Плана, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, забрањује се градња нових 

објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) у границама 
Плана 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбедиће инвеститор ''ТИМ ПЕТРОЛ '' д.о.о. Ужице власника Срђана Тешића. 

 
Члан 9. 

План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 
примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Централном регистру планских 
докумената, као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за 
потребе локалног информационог система планских докумената. 
 

Члан 10. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 350-27/12, 05. 04. 2012.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р.  
 

 

11. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 
64/2010 – одлука УС и 24/2011),, члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. 
Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 5.04. 2012. године, донела је   

 
ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ТУРИЦА'' У УЖИЦУ  

 
Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације ''Турица''  у Ужицу (у даљем тексту: ПГР ''Турица''), који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 2. 
ПГР ''Турица''' се састоји из текстуалног и графичког дела. 

 
Графички део обухвата: 
1.Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја.  
2.Постојећа функционалана организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском 

подручју. 
3.Планирана функционална организација простора у обухвату плана,  са претежном планираном наменом у грађевинском 

подручју. 
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4. Подела на урбанистичке зоне и подзоне. 
5.Функционални ранг саобраћајница. 
6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка 

регулација са грађевинским линијама. 
7.Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону инфраструктуру. 
8. генерално решење за водопривредну инфраструктуру, топлификацију и гасификацију. 
9.Спровођење плана. 

Члан 3. 
ПГР ''Турица''представља правни и плански основ за:  
- издавање локацијске дозволе за формирану грађевинску парцелу у складу са Законом о планирању и изградњи; 
- израду информације о локацији у складу са Законом 
-израду пројеката парцелације и препарцелације  за потребе формирања грађевинске парцеле у складу са правилима 

парцелације у плану;  
-израду пројекта исправке граница суседних парцела, 
- израду планова детаљне регулације; 
- израду урбанистичких пројеката.  
 

Члан 4. 
ПГР ''Турица''је израђен у 3 (три)  оргинална оверена примерка у аналогном облику  и 5 (пет) примерака  у дигиталном 

облику . 
Један примерак ''Турица''у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува се трајно у архиви Скупштине града 

Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској управи за урбанизам, 
изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном облику доставити 
Министарству животне средине, рударства и просторног планирања у Београду као органу надлежном за вођење Централног регистра 
планских докумената и један примерак  плана у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских 
докумената. 

Члан 5. 
ПГР ''Турица''са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове 

просторног и урбанистичког планирања.  
 

Члан 6. 
 

Текстуални део ПГР ''Турица''објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 350-26/12,  5.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

12. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 
64/2010 – одлука УС и 24/2011), члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. 
Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица на седници одржаној 5.04.2012. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СЕВОЈНО''   

 
Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације ''Севојно'' (у даљем тексту: ПГР ''Севојно''), који је одштампан уз ову одлуку и 
чини њен саставни део. 

Члан 2. 
ПГР ''Севојно'' се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 
Графички део обухвата: 
1.Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја.  
2.Постојећа функционалана организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском 

подручју. 
3.Планирана функционална организација простора у обухвату плана,  са претежном планираном наменом у грађевинском 

подручју. 
4. Подела на урбанистичке зоне и подзоне. 
5.Функционални ранг саобраћајница. 
6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка 

регулација са грађевинским линијама. 
7.Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону инфраструктуру. 
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8.Генерално решење за водопривредну инфраструктуру, топлификацију и гасификацију. 
9.Спровођење плана. 

Члан 3. 
ПГР ''Севојно'' представља правни и плански основ за:  
- издавање локацијске дозволе за формирану грађевинску парцелу у складу са Законом о планирању и изградњи; 
- израду информације о локацији у складу са Законом 
-израду пројеката парцелације и препарцелације  за потребе формирања грађевинске парцеле у складу са правилима 

парцелације у плану;  
-израду пројекта исправке граница суседних парцела, 
- израду планова детаљне регулације; 
- израду урбанистичких пројеката.  
 

Члан 4. 
ПГР ''Севојно'' је израђен у 3 (три)  оргинална оверена примерка у аналогном облику  и 5 (пет) примерака  у дигиталном 

облику . 
Један примерак ПГР ''Севојно'' у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува се трајно у архиви Скупштине 

града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској управи за урбанизам, 
изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном облику доставити 
Министарству животне средине, рударства и просторног планирања у Београду као органу надлежном за вођење Централног регистра 
планских докумената и један примерак  плана у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских 
докумената. 

Члан 5. 
ПГР '''Севојно'' са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове 

просторног и урбанистичког планирања.  
Члан 6. 

Текстуални део ПГР ''Севојно'' објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 350-24/12, 5.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

13. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 
64/2010 – одлука УС и 24/2011),члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. 
Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 5.04. 2012. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''КРЧАГОВО'' У УЖИЦУ 

 
Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације ''Крчагово'' у Ужицу (у даљем тексту: ПГР ''Крчагово''), који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 

 
Члан 2. 

ПГР ''Крчагово'' се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 

Графички део обухвата: 
1.Намена површина постојеће стање 
2. Саобраћајна инфраструктура 
3. Просторна организација насеља са претежном, пратећом, допунском наменом и поделом на зоне 
4. План организације продукције 
5. План регулације површина јавне намене  
6. Урбанистичка  регулација са грађевинским линијама 
7. Електроенергетска мрежа и објекти 
8. Водоводна мрежа 
9. Канализациона мрежа 
10 Телекомуникација 
11.План топлификације и гасификације 
12. Начин спровођења плана 

Члан 3. 
ПГР ''Крчагово'' представља правни и плански основ за:  
- издавање локацијске дозволе за формирану грађевинску парцелу у складу са Законом о планирању и изградњи; 
- израду информације о локацији у складу са Законом о планирању и изградњи, 
-израду пројеката парцелације и препарцелације за потребе формирања грађевинске парцеле у складу са правилима 

парцелације у плану;  
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- израду пројеката исправке граница суседних парцела, 
- израду планова детаљне регулације; 
- израду урбанистичких пројеката.  

Члан 4. 
ПГР ''Крчагово'' је израђен у 3 (три)  оргинална оверена примерка у аналогном облику  и 5 (пет) примерака  у дигиталном 

облику . 
Један примерак ПГР ''Крчагово'' у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува се трајно у архиви Скупштине 

града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској управи за урбанизам, 
изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном облику доставити 
Министарству животне средине, рударства и просторног планирања у Београду као органу надлежном за вођење Централног регистра 
планских докумената и један примерак  плана у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских 
докумената. 

Члан 5. 
ПГР ''Крчагово'' са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове 

просторног и урбанистичког планирања.  
Члан 6. 

Текстуални део ПГР ''Крчагово'' објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 350-23/12, 5.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

14. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – 
одлука УС и 24/2011), члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута града 
Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица на седници, одржаној 5.04.  2012. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БЕЛА ЗЕМЉА'' У УЖИЦУ  

 
Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације ''Бела Земља''  у Ужицу (у даљем тексту: ПГР ''Бела Земља'' ), који је одштампан уз 
ову одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 2. 
ПГР ''Бела Земља'' се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 
Графички део обухвата: 
1.Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја.  
2.Постојећа функционалана организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском 

подручју. 
3.Планирана функционална организација простора у обухвату плана,  са претежном планираном наменом у грађевинском 

подручју. 
4.Подела на урбанистичке зоне и подзоне. 
5.Функционални ранг саобраћајница. 
6.Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка 

регулација са грађевинским линијама. 
7.Генерално решење за електроенергетску и телекомуникациону инфраструктуру. 
8.Генерално решење за водопривредну инфраструктуру, топлификацију и гасификацију. 
9.Спровођење плана. 

Члан 3. 
ПГР ''Бела Земља'' представља правни и плански основ за:  
- издавање локацијске дозволе за формирану грађевинску парцелу у складу са Законом о планирању и изградњи; 
- израду информације о локацији у складу са Законом 
-израду пројеката парцелације и препарцелације  за потребе формирања грађевинске парцеле у складу са правилима 

парцелације у плану;  
-израду пројекта исправке граница суседних парцела, 
- израду планова детаљне регулације; 
- израду урбанистичких пројеката.  
 

Члан 4. 
ПГР ''Бела Земља'' је израђен у 3 (три)  оргинална оверена примерка у аналогном облику  и 5 (пет) примерака  у 

дигиталном облику . 
Један примерак ПГР '''Бела Земља'' у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува се трајно у архиви 

Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској управи за 
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урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном облику 
доставити Министарству животне средине, рударства и просторног планирања у Београду као органу надлежном за вођење 
Централног регистра планских докумената и један примерак  плана у дигиталном облику доставити за потребе локалног 
информационог система планских докумената. 

Члан 5. 
ПГР ''Бела Земља'' са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове 

просторног и урбанистичког планирања.  
Члан 6. 

Текстуални део ПГР ''Бела Земља'' објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 350-25/12, 5.04..2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

15. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – 
одлука УС и 24/2011), члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута града 
Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 5.04.2012. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦАРИНА'' У УЖИЦУ 

 
Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације ''Царина'' у Ужицу (у даљем тексту: ПГР ''Царина''), који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 2. 
ПГР ''Царина'' се састоји из текстуалног и графичког дела. 
 
Графички део обухвата: 
1.Намена површина постојеће стање 
2.Саобраћајна инфраструктура 
3.Просторна организација насеља са претежном, пратећом, допунском наменом и поделом на зоне 
4.План организације продукције 
5.План регулације површина јавне намене  
6.Урбанистичка  регулација са грађевинским линијама 
7.Електроенергетска мрежа и објекти 
8.Водоводна мрежа 
9.Канализациона мрежа 
10.Телекомуникација 
11.План топлификације и гасификације 
12.Начин спровођења плана 

Члан 3. 
ПГР ''Царина'' представља правни и плански основ за:  
- издавање локацијске дозволе за формирану грађевинску парцелу у складу са Законом о планирању и изградњи; 
- израду информације о локацији у складу са Законом о планирању и изградњи, 
-израду пројеката парцелације и препарцелације за потребе формирања грађевинске парцеле у складу са правилима 

парцелације у плану;  
- израду пројеката исправке граница суседних парцела, 
- израду планова детаљне регулације; 
- израду урбанистичких пројеката.  
 

Члан 4. 
ПГР ''Царина'' је израђен у 3 (три)  оргинална оверена примерка у аналогном облику  и 5 (пет) примерака  у дигиталном 

облику . 
Један примерак ПГР ''Царина'' у аналогном и један примерак у дигиталном облику чува се трајно у архиви Скупштине 

града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској управи за урбанизам, 
изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном облику доставити 
Министарству животне средине, рударства и просторног планирања у Београду као органу надлежном за вођење Централног регистра 
планских докумената и један примерак  плана у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских 
докумената. 

Члан 5. 
ПГР ''Царина'' са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове 

просторног и урбанистичког планирања.  
Члан 6. 

Текстуални део ПГР ''Царина'' објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
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Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 350-22/12, 5.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

16. На основу члана 25. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09,81/09-исправка и 24/11), члана 20. 
став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' 
број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 5.04. 2012. године, доноси 

 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА  

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне регулације ''Централног постројења за пречишћавање отпадних вода '' у Горјанима, Град 

Ужице (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 1 413 153 м2. 
Обухват Плана се налази у оквиру границе која полази од најсеверније тачке кат. парцеле бр. 4301/1 KO Севојно (парцела 

пруге) и наставља њеном северо- источном границом. 
Граница Плана наставља северо- источном границом кат. парцеле бр. 3156/2 КО Севојно и сече је на југо- истоку, и наставља 

југо- источном границом кат. парцела бр. 1063/1, 1060/2 све КО Горјани, јужном и југо- западном границом кат. парцеле бр. 1059/1 КО 
Горјани, јужном и западном границом кат. парцеле бр. 1057/1 КО Горјани, југо- западном границом кат. парцела бр. 1056/4, 1056/3 све 
КО Горјани, даље граница Плана наставља југо- источном границом кат. парцела бр. 366/2, 366/1 КО Горјани, даље, југо-источним 
границама кат. парцела бр. 366/1, 520, 521, 519/6, 519/5, 519/4, 519/3, 519/2, 519/1, 510/1, 509, 508/2, 508/1, 507 све  КО Горјани ; 

Граница Плана овде наставља северо- западном границом кат. парцеле бр. 337 КО Крвавци (парцела пута), даље, источном и 
југо- источном границом кат. парцеле бр. 336 КО Крвавци,  југо- источном границом кат. парцеле бр. 323/2 КО Крвавци, овде граница 
Плана сече парцелу пута (кат. парцела бр. 592 КО Поточање) и наставља њеном југо-западном, западном и северо- западном границом, 
југозападном кат. парцеле бр. 3157, 3144/2 КО Севојно, даље јужном границом кат. парцела бр. 2824, 2823/2, 2822/2, 2804/2, 2802/2, 
2804/2 КО Севојно, даље југо- западном границом кат. парцела бр. 2804/1, 2803/3, 2803/2, 2802/2, 2801/2, 2800/2, 2799/2, 2798/2, 2797/2, 
2796/2, 2795/2, 3164 КО Севојно (парцела пута), 2795/1 КО Севојно, југо- источном границама кат. парцела бр. 2737/4, 2736, 2735 КО 
Севојно даље граница Плана наставља југо- западним границама кат. парцела бр. 2742, 2743, 2292 (парцела пута), 2291, 2293, 2295, 
2298/2 КО Севојно, јужном границом  кат. парцела бр. 2298/1, 2297, 2310 КО Севојно, даље, југо- западном границом кат. парцела бр. 
2309, 2308/1, 2311/2, 2311/1, 2315 КО Севојно, даље, западним границама кат. парцела бр. 2316, 4310/2, 4308, 4307, 4305, 4302 КО 
Севојно; 

Граница Плана се овде спаја са западном границом кат. парцеле бр. 4301/1 КО Севојно.  
Ближи опис граница плана биће приказан у Нацрту плана. 

 
Члан 3. 

 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана и 
изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Ужица и Севојна 

План садржи нарочито: 
1) границе плана и обухват грађевинског подручја; 
2) поделу простора на посебне целине и зоне. 
3) претежну намену земљишта по зонама и целинама; 
4) гегулационе и грађевинске линије; 
5)  потребне нивелационе коте раскрсница, улица и површина јавне намене; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру ; 
7)мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина; 
8) зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења; 
9) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат; 
10)правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације 
11) друге елементе значајне за спровођење плана.  

Члан 4. 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 

 
Члан 5. 

 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне Града Ужица( у даљем тексту: носилац 
израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи  у року од 30 
(тридесет) дана, а Нацрт Плана у року од 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 90 (деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом  49. Закона о планирању 

и изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневним и локалним средствима јавног 
информисања.  

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 
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О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
Члан 7. 

Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета. 
 

Члан 8. 
План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 

примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и инспекцијске 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Министарству животне средине, 
рударства и просторног планирања, као органу надлежном за вођење Централног регистра планских докумената и један примерак у 
дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских докумената. 
 

Члан 9. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ 
I број 350-21/12, 5.04.2012.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

17. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи  (''Сл. гласник РС'' број 72/09), члана 62. Одлуке о грађевинском 
земљишту (''Сл.  лист општине Ужице број 6/03), Програма уређења грађевинског земљишта за 2011. годину (Сл. лист града Ужица 
број 25/10) и члана 41. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
05.04.2012. године, доноси  
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

I Програм мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града (''Сл. Лист града 
Ужица'', број 7/10), мења се и допуњује: 
 
СВЕСКА 1 – КИОСЦИ, ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА, ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД И 
ОБЈЕКТИ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ 
 
ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД 
 
ЛОКАЦИЈА Л 24 :  Улица Краља Петра I, испред СПУР ''Стари град'' – предвиђено је постављање фрижидера за продају сладоледа у 
оквиру мера  1.3 м х 0.8 м.  
Рок коришћења локације је 01.04.-01.10. 

ЛОКАЦИЈА Л 25 :  Улица Трг Светог Саве - Мали парк и на Градској плажи  – предвиђене су две локације, за постављање колица за 
продају сладоледа, у свему према графичком прилогу. Колица се постављају на Локацији 1 у периоду од 01.04.-20.06. и 01.09.-01.10. у 
времену од 08.00-18.00 часова, а на Локацији 2  у периоду 21.06.-31.08. у времену од 08.00-19.00 часова. 
Ван предвиђеног времена, колица за продају сладоледа се морају уклонити 
 
Рок коришћења локације је 01.04.-01.10., а површина локације је 3.00м2 

ЛОКАЦИЈА Л 26 :  Улица Димитрија Туцовића, Трг партизана, испред СУР ''Зицер'' – предвиђено је постављање фрижидера за 
продају сладоледа из сопственог асортимана, у оквиру мера 1.90 м х 1.00 м.  
Рок коришћења локације је 01.04.-01.10. 
 
СВЕСКА 2 – ЛЕТЊЕ БАШТЕ, ТЕЗГЕ И ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
ЛЕТЊЕ БАШТЕ 
 
ЛОКАЦИЈА Л 17:  Улица Николе Пашића, бр. 18 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред кафеа "Бумеранг", 
на површини 2,00м x 2,00м + 5.00м x 2,00м. 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10. 

ЛОКАЦИЈА Л 37:  Трг  - дефинисане су зоне у оквиру којих ће се постављати столови - летње баште са сунцобранима, на површини 
у оквиру назначених аналитичко-геодетских тачака (у свему према графичком прилогу). Услов за додељивање локације за постављање 
летњих башти је, да локал има санитарни чвор за посетиоце. 
ЛОКАЦИЈА Л 48:  Улица Вуколе Дабића ( на "Базарy" ) - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР 
"Surprise", на површини у оквиру мера 8.00м х 2.00м + 3.00м х 2.00м 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 49:  Улица Димитрија Туцовића - предвиђено је постављање избаченог пулта, испред СЗУР "Цветић баш", на 
површини у оквиру мера 1.90м х 0.80м 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10 
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ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
ЛОКАЦИЈА Л 5:  Ул. Димитрија Туцовића 125 (у близини броја, између стубова) – предвиђен је простор за продају кукуруза, у 
оквиру мера 2.00м х 1.50 м, у свему према графичком прилогу. Рок коришћења локације је 01.07.-30.09. текуће године.  
 
ЛОКАЦИЈА Л 6:  Ул. Димитрија Туцовића 133 (у близини броја, између стубова) – предвиђен је простор за продају кукуруза, у 
оквиру мера 2.00м х 1.50 м, у свему према графичком прилогу. Рок коришћења локације је 01.07.-30.09. текуће године.  
 
ЛОКАЦИЈА Л 30:  Ул. Николе Пашића - предвиђено је коришћење простора испред ПП ''Копер-ком'' за излагање робе, а у оквиру 
габарита 6.00 м х 5.50 м 
Рок коришћења локације је 01.04.-31.10. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 31:  Ул. Љубице Чакаревић - предвиђен је простор за паркирање возила (за грађевинску механизацију и слично). 
Локација је дефинисана аналитичко - геодетским тачкама (1- 16). 
Површина локације је 3.12 ари, а рок коришћења локације је 3 (три) године. 
 
ЛОКАЦИЈА Л 32:  Ул. 1300 каплара, Ул. Трг Светог Саве и Ул Димитрија Туцовића - предвиђене су три локације за постављање 
возила за продају брзе хране, у оквиру мера 5.00м х 3.00м, у оквиру аналитичко геодетских тачака (у свему према графичком прилогу). 
Возило се поставља на Локацији 1 у периоду од 21.06.-31.08. - у времену од 08.00-18.00 часова, на Локацији 2 од 01.01.-20.06. и од 
01.09.-31.12. - у времену од 08.00-18.00 часова, а на Локацији 3 у периоду од 01.01.-31.12. - у времену од 18.00-23.00 часа. 
 
Ван предвиђеног времена, возило се мора уклонити. 
Рок закупа локације је 3 (три) године. 
Уколико дође до промене у режиму саобраћаја у Ул. Димитрија Туцовића, постављање возила на Локацији 3 мора се прилагодити 
новонасталим изменама, како би се саобраћај на предметној локацији несметано обављао. 
 
СВЕСКА 3 – РЕКЛАМНИ ПАНОИ, ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ 
 
РЕКЛАМНИ ПАНОИ – БИЛБОРДИ УЖИЦЕ 
 
ЛОКАЦИЈА Л 34:  Улица Jуг Богданова, испред Републичког геодетског завода - предвиђа се постављање слободностојеће 
рекламе, димензија 4,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у складу са статичким прорачуном.  
Рок коришћења локације је 5 (пет) година. 

ЛОКАЦИЈА Л 35:  Улица Краља Петра I, Трг партизана - предвиђа се постављање слободностојеће рекламе – ДИГИТАЛНИ 
БИЛБОРД (пружа подршку за звук и репродукује дигиталне записе), димензија 3,00м х 3,00м, са бетонираном темељном стопом, у 
складу са статичким прорачуном. Рок коришћења локације је 5 (пет) година. 
 
СВЕСКА 4 – ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ 
 
Лист број 12 – локација Улица Д. Туцовића, огласна табла број 118а 
  тип ОТ4 – 1 ком.;  
 
II Допуна Програма ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
ГРАД УЖИЦЕ        
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I Broj 353-126/12, 05.04.2012. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р.  
 
 

 18. На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09 и 52/011), 
члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Сл. 
гласник РС'', број 80/10) и члана 41. тачка 7. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 11/08) Скупштина града Ужица, 
на седници одржаној 05.04.2012. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се број, структура и просторни распоред предшколских установа на подручју града Ужица ( у даљем 
тексту: мрежа предшколских установа). 
 

Члан 2. 
 На подручју града Ужица, делатност предшколског васпитања и образовања обавља Предшколска установа ''Ужице'' у 
Ужицу, ул. Немањина бр. 18 (у даљем тексту Предшколска установа). 

Члан 3. 
 Мрежу предшколских установа чине: 

1. објекти Предшколске установе у којима се обавља делатност установе и то: 
 
 - ''Полетарац''          Немањина бр.18             Ужице                     
 - ''Бамби''                 Доситејева бр. 8              Ужице                     
 - ''Зека''                   Херцеговачка бр.5           Ужице                    
 - ''Невен''                 Љубише Веснића 11        Ужице                 
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 - ''Лептирић''            Хиландарска 18/а            Ужице                    
 - ''Маслачак''            Соколска бб                    Севојно                  
 - ''Бајка''                   Иве Андрића бб               Ужице    
 

2. посебна целина у оквиру простора Медицинске школе (''Ђурђевак''), Немањина бр.148 Ужице, физички одвојена и 
намењена потребама Предшколске установе; 
 3. два објекта у изградњи, на Пори и на Вујића брду. 
 

Члан 4. 
Предшколска установа у објектима и просторима које користи за своју делатност  остварује и развија различите програме 

предшколског васпитања и образовања и то: 
 

1. У објекту ''Полетарац'': 
- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

 
2. У објекту ''Бамби'': 

- целодневни боравак (у две смене) и припремни предшколски програм; 
 

3. У објекту ''Зека'': 
- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 

 
4. У објекту ''Невен'': 

- целодневни боравак, припремни предшколски програм, програм рада логопеда и предшколски програм за рад са децом 
са сметњама у развоју; 

 
5. У објекту ''Лептирић'': 

- целодневни боравак и припремни предшколски програм; 
 

6. У објекту ''Маслачак'': 
- целодневни боравак (у две смене), припремни предшколски програм у оквиру целодневног и полудневног боравка; 

 
7. У објекту ''Бајка'': 

-  целодневни боравак;  
 

8. ''Ђурђевак'' у простору Медицинске школе Ужице: 
 -  целодневни боравак. 

 
 Члан 5. 

Предшколски програм за рад са децом на дужем болничком лечењу Предшколска установа реализује у Општој болници 
Ужице, на Дечјем одељењу и Одељењу дечје хирургије.   
 

Члан 6. 
Измена и допуна ове одлуке вршиће се у складу са законом, прописаним критеријумима, потребама деце и родитеља и 

финансијским могућностима града Ужица. 
Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о броју и просторном распореду дечјих вртића на подручју општине 
Ужице 01 број 610-2/06. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 60-2/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

19. На основу члана 70. Закона о култури ("Сл. гласник РС", број 72/09) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града 
Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 05.04.2012. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ЛИЦЕ 
КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
 

Члан 1. 
Ова Одлука прописује услове и начин стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса 

за здравствено осигурање (у даљем тексту: доприноси) за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу 
делатност у области културе. 

Члан 2. 
Средства за уплату доприноса из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету града Ужица. 
 

Члан 3. 
Град Ужице плаћа доприносе за лице из члана 1. ове Одлуке које испуњава следеће услове: 

− да му је, у складу са законом, одговарајуће репрезентативно удружење у култури, утврдило статус лица које 
самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе; 
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− да има пребивалиште на територији града Ужица; 
− да није осигурано по другом основу; 
− да му је надлежна пореска управа утврдила обавезу плаћања доприноса у складу са законом којим се уређују 

доприноси за обавезно сицијално осигурање, као лицу које самостално обавља уметничку или другу делатност у 
области културе; 

− да укупан приход који је остварило у протеклој години не прелази износ просечне годишње зараде у Републици 
Србији. 

 
Члан 4. 

Право на уплату доприноса из члана 1. ове Одлуке остварује се на основу поднетог захтева. 
Уз захтев прилажу се следећи докази: 

− Уверење репрезентативног удружења у култури о статусу лица које самостално обавља уметничку или 
другу делатност; 

− Уверење о пребивалишту; 
− Оверена фотокопија личне карте и радне књижице; 
− Решење надлежне пореске управе о утврђивању аконтационог задужења доприноса за социјално осигурање 

за текућу годину и коначног задужења за претходну годину. 
 

Члан 5. 
По захтеву из става 1. овог члана одлучује надлежна служба Градске управе за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности. 
 

Члан 6. 
Градска управа надлежна за послове финансија врши уплату доприноса самосталном уметнику на најнижу месечну основицу 

за обрачун доприноса, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 
Уплата доприноса се врши преко репрезентативног удружења у култури код ког је лице уведено у евиденцију. 
 

Члан 7. 
Уколико у току године настану промене у погледу испуњавања услова предвиђених чланом 3. ове Одлуке, лице које остварује 

право на уплату доприноса, дужно је да одмах надлежној Градској управи пријави насталу промену, а признато право престаје од 
првог наредног месеца. 

 
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 180-1/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

20. На основу члана 41. тачка 26. Статута града Ужица ("Сл.  лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 5.04.2012. години, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УСТАНОВЕ  

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ – УЖИЦЕ  
 

1. Даје се сагланост на Одлуку о промени назива Установе Дечији вртић – Ужице, број 2913 коју је Управни одбор 
Дечијег вртића – Ужице донео на седници одржаној 23.12.2011. године. 
 

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 022-52/11, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

21. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл.  лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица на 
седници одржаној 5.04.2012. години, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ 

 
1. Даје се сагласност на Статут Центра за социјални рад Ужице, број 022-13/25 које је Управни одбор Центра донео на 

седници одржаној 29.09.2011. године 
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2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".  
 

ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 022-44/11, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 

 22. На основу члана 12. Одлуке о градском јавном правобраниоцу ("Сл. лист града Ужица", број 4/09), Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 5.04.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА  

 
1. ДРАГАН ЈОСИПОВИЋ,  дипл. правник, поставља се за Градског јавног правобраниоца.  

2. Мандат Градског јавног правобраниоца траје четири године. 

3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 111-1/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 
 23. На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 41. тачка 10. Статута 
града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 5.4.2012. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ "ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" 

 
1. МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ, дипл. менаџер економије, именује се за вршиоца дужности директора Установе "Градски културни 

центар", на период од шест месеци. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 119-41/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р.  

 
 
 24. На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 41. тачка 10. Статута 
града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 5.4.2012. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ "ВЕЛИКИ ПАРК" 

 
1. МАРКО ЖЕРАВЧИЋ, именује се за вршиоца дужности директора Установе "Велики парк", на период од шест месеци. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 022-8/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

25. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 
25/00, 25/02 и 107/05), члана 18. Одлуке о организовању ЈКП "Нискоградња" ("Сл. лист града Ужица", број 2/05) и члана 41. Статута 
града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 5.04.2012. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП 

"НИСКОГРАДЊА" 
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1. МИРОЉУБ МАРИНКОВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора ЈКП "Нискоградња" Ужице, као 
представник запослених. 

2. ВЕРА ПОЊАВИЋ, именује се за члана Управног одбора ЈКП "Нискоградња" Ужице, као представник запослених. 
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 023-5/12, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

26. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпистања ("Сл. гласник РС", број 72/09) и члана 41. 

Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 5.04.2012. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ЗА 

СЛУШНО ОШТЕЋЕНУ ДЕЦУ УЖИЦЕ 
 

1. ДУШИЦА ЈЕЛИЋ, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ за слушно оштећену децу "Миодраг В. 
Матић" Ужице, као представник Школе. 

2. ДАНИЈЕЛА ЈОВАНОВИЋ, именује за члана Школског одбора ОШ за слушно оштећену децу "Миодраг В. Матић" 
Ужице, као представник Школе. 

3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 610-4/12-05, 05.04.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 
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