
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XLIII     6. februar  2008. godine     Broj 2/08 
 
3. Нa основу члана 15. став 2. Одлуке о локалним административним таксама («Службени лист општине Ужице» број 3/07), 

председник Oпштине, по претходно прибављеном мишљењу Општинског већа, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О УСКЛАЂИВАЊУ  
ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

1. Усклађује се висина локалних административних такси са стопом раста трошкова живота у 2007. години. 
2. Тарифа локалних административних такси представља саставни део овог решења. 
3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Ужице».  
 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
Тарифни број 1. 

За захтев: 
1) молбу и предлог, пријаву и други поднесак    110 
2) давање мишљења о примени општинских прописа   770 
НАПОМЕНА:  
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом 

захтеву, односно поднеску. 
Тарифни број 2. 

1) За решења, ако овом Тарифом није друкчије прописано  220  
НАПОМЕНА:  
Ако се решење доноси по захтеву више лица - обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју обвезника 

таксе, којима се решење уручује. 
2) За решење о испуњености услова заштите животне 
средине при прегледу пословних просторија                        1.100 

Тарифни број 3. 
За жалбу против решења                                                           110 
НАПОМЕНА:  
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране више лица - обвезника таксе, такса се 

плаћа према броју решења која се оспоравају жалбом. 
Тарифни број 4. 

За уложене ванредне правне лекове                                       1.100 
Тарифни број 5. 

1) За уверења                                                                              165 
2) За уверења, по спроведеном поступку                                330 

Тарифни број 6. 
1) За издавање одобрења за постављање привремених 
 објеката на јавној површини                                                    330 
2) За издавање одобрења за заузеће и раскопавање 
  јавних површина                                                                      440 
3) За издавање одобрења за заузеће јавних површина која захтевају забрану кретања возила и 
     пешака и паркирање возила                                                 550 
     - у случају да заузеће траје дуже од 2 сата                        2.200 
4) За издавање одобрења за утовар и истовар робе                330 
НАПОМЕНА:  

  У случају раскопавања јавних површина и забране кретања возила и пешака и паркирање возила, такса се плаћа само по тачки 
3. овог тарифног броја. 

Тарифни број 7. 
1) За решење о исељењу лица које без правног основа 
 користи стан или заједничку просторију                               440 
2) За административно извршење решења из тачке 1. 
 овог тарифног броја                                                                  550 

Тарифни број 8. 
1) За акт о урбанистичким условима за објекте: 
     до 30м²                                                                                    1.650 
     од 31-150м²                                                                             2.750 
     од 151-300м²                                                                           5.500 
     од 301-500м²                                                                         11.000  
     од 501-800м²                                                                         16.500 
     од 801-1500м²                                                                       22.550 
     од 1501-5000м²                                                                     33.000 
     преко 5000м², за сваких 100м² плаћа се по                         2.200  
2)-За акт о урбанистичким условима за изградњу водова 
 техничке инфраструктуре до 1000м (за водовод Ø 200,  
 за канализацију до Ø 300, за електромрежу до 35kV, за  
 телефонско-телеграфску мрежу до 600x4)                            26.400 
     -За акт о урбанистичким условима за изградњу водова 
 техничке инфраструктуре преко 1000м и већих капацитета  44.000 
3) За одговоре по захтеву за издавање акта о 
 урбанистичким условима, а који не могу да се издају 
 у форми акта                                                                              1.100 
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4) За овавештење о условима за издавање одобрења 
за изградњу                                                                                  1.100 
5) Потврда урбанистичког пројекта у циљу 
 парцелације и препарцелације                                                  3.300 
6) Потврда о усаглашености идејног пројекта. по пројекту      110 
7) Потврда техничке документације за извођење радова        1.100 
8) Издавање спецификације станова из техничке документације  1.320  
9) Уверење о етажирању, по стану                                               550 
   - по пословном простору                                                          2.200 
10) Решење о давању у закуп грађевинског земљишта           3.300 
11) Уверење о старости објекта                                                    550 

 
Тарифни број 9. 

1) За венчање                                                                                  550 
2) За излазак у просторије у којима се обавља венчање,  
ван зграде општине                                                                     5.500 
НАПОМЕНА:  
Такса се не плаћа ако се на лице места излази због болести лица- таксеног обвезника  

Тарифни број 10. 
За излазак Комисије за категоризацију соба за 
изнајмљивање кућа и станова за одмор                                    330 
 

Тарифни број 11. 
За решења о продужењу радног времена  
угоститељских објеката                                                             2200  

Тарифни број 12. 
За издавање ИД картица за таксисте                                         770 

Тарифни број 13. 
1) За увид у списе предмета који се налази у архиви               110 
2) За увид у пројектну документацију која је у архиви            165  

Тарифни број 14. 
За  решење о сагласности за уношење назива «Ужице» 
у пословно име привредног субјекта                                        5.500 

Тарифни број 15. 
За опомену којом се  обвезник позива да плати таксу   165 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
10 број 434-4/08, 29.01.2008. године 

PREDSEDNIK 
Tihomir Petkovi}, s.r. 

 
 4. На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» број 16/97 и 42/98) и члана 4. 

Одлуке о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају на подручју општине 
Ужице («Сл. лист општине Ужице» број 5/05), Општинско веће општине Ужице на седници одржанј 6.02.2008. године, 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ цене услуга превоза путника у градско приградском саобраћају повереном 

превознику «Златан превоз» Д.О.О. Ужице,  по следећој тарифи:  
 

Релација у км.                                                                  Цена у динарима 
                0 – 2                                                                                       30,00 
                3 – 5                                                                                       30,00 
               6 – 10                                                                                      40,00 
              11 – 15                                                                                     50,00 
              16 – 20                                                                                     60,00 
              21 – 25                                                                                     80,00 
              26 – 30                                                                                    120,00     
              31 – 35                                                                                    150,00 
              36 – 40                                                                                    160,00 
              41 – 45                                                                                    170,00 
              46 – 50                                                                                    180,00 
 
 На туцаничком и лошем асфалтном коловозу цена из тафире увећава се до 30% са заокружењем на 5 динара. 
 На линијама са неповољном конфигурацијом терена (већи успон од 6% или ужи коловоз од 5,5 метара) цена из 
тарифе увећава се до 15% са заокружењем на 5 динара.  

2.   Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном  листу општине Ужице».  
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 344-4/08, 6.02.2008. године       

PREDSEDAVAJU]I 
zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 
 

5. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећаима и обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС»,  број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице 
(«Сл. лист општине Ужице», број 2/05), Општинско веће општине Ужице, на седници одржаној 6.02.2008. године, доноси 
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 Р Е Ш Е Њ Е 
I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  Ценовник основних погребних услуга и то: 

1. Копање раке, сахрањивање и уређење гроб. места........................................ 4.877,00 дин. 
2. Копање раке за сахрањивање на дубини 1,80см............................................ 6.827,00 дин. 
3. Одржавање гробља и закуп грoбних места, годишње по једном гробном 

месту Доварје и Сарића Осоје......................................................................... 488,00 дин. 
4. Коришћење капеле, по дану............................................................................. 439,00 дин. 
5. Коришћење специјалних колица на гробљу................................................... 439,00 дин. 
6. Накнада за чекање на превоз, по часу............................................................. 182,00 дин. 
7. Превоз посмртних остатака на територији града Ужица, паушал или 

излазак за прихватање покојника.................................................................... 1.465,00 дин. 
8. Преузимање посмртних остатака из болнице, превоз и смештај у градску 

капелу................................................................................................................ 1.590,00 дин. 
9. Превоз посмртних остатака ван територије града Ужица по једном 

километру у оба правца.................................................................................... 36,00 дин. 
10. Излазак екипе и превоз посмртних остатака са места несреће а по позиву МУП-а  

- у локалу од 22.00 – 06,00 сати........................................................... 9.754,00 дин. 
- у локалу од 6,00 – 22,00 сата............................................................. 6.096,00 дин. 
- ван града увећава се за трошкове превоза  

 У случају куповине комплетне погребне опреме  у продавници ЈКП «Биоктош», цена под ред.бр.8. и 9 умањује се 
за 50%. 

II Решење ступа на снагу даном доношење и објавиће се у «Службеном листу Општине Ужице». 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-8/08, 6.02.2008. године       

PREDSEDAVAJU]I 
zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 
 
6. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. 

гласник РС»,  број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице 
(«Сл. лист општине Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице, на седници одржаној 6.02.2008. године, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 
I ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Биоктош» Ужице на  Ценовник услуга паркирања моторних возила и услуга преноса 

непрописно паркираних возила и то 
Паркирање у Јавној гаражи 

1. За сваки започети час.......................................................................26,00 дин. 
2. Претплата за физичка лица за 24 часа...........................................366,00 дин. 
3. Претплата за физичка лица за 5 дана.........................................1.585,00 дин. 
4. Претплата за правна лица за 10 дана..........................................2.565,00 дин. 
5. Месечна претплата за физичка лица..........................................3.658,00 дин. 
6. Чишћење и електро одржавање гаража 

(власници физичка лица)–месечно................................................366,00 дин. 
7. Месечна претплата за правна лица и радње..............................6.340,00 дин. 
8. Чишћење и електро одржавање гаража 

 (власници правна лица) – месечно................................................609,00 дин. 
9. Паркирање за мотоцикле и бицикле, за сваки започети час.........12,00 дин. 
10. Паркирање за мотоцикле и бицикле, месечна претплата.........1.085,00 дин. 

Паркирање возила на паркиралиштима у граду 
11. За сваки започети час, за возила  

а) Пиор и Трг Св.Саве....................................................................................26,00 дин. 
б)  остали отворени паркинзи .......................................................................21,00 дин. 
Паркирање возила на паркиралишту «Стадион» 

11.1 За сваки започети час за путничка возила ....................................21.00 дин. 
11.2.За сваки започети час за аутобусе..................................................63,00 дин. 
11.3.Месечна претплата за путничка возила....................................1.590,00 дин. 
11.4.Месечна претплата за комби возила.........................................2.120,00 дин. 
11.5.Месечна претплата за камионе..................................................4.240,00 дин. 
11.6.Месечна претплата за аутобусе.................................................5.300,00 дин. 
11.7.Месечна претплата за кориснике Зелене пијаце 

који имају закључен уговор о резервацији тезге.......................1.060,00 дин. 
12.За сваки започети час, за мотоцикле и бицикле...............................11,00 дин. 
13. Месечна паушална цена за возила физичких лица 
 На паркинзима А. станице, Николе Пашића и Трг Партизана........1.590,00 дин. 
14. Месечна паушална цена за возила физичких лица 

(станари зграда и ПИОР)................................................................685,00 дин. 
15. Месечна паушална цена за возила правних лица и Радњи 

(осим ПИОР-а).............................................................................3.180,00 дин. 
Услуге преноса непрописно паркираних возила 

16. Пренос возила у граду (одлазак, утовар, пренос и истовар).....2.120,00 дин. 
17. Пренос возила са јавних зелених површтина, пешачки прелаз 
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 и аутобуско стајалиште...............................................................3.180,00 дин. 
18. Долазак и почетак утовара у граду (покушај)............................1.060,00 дин. 
19. Накнада за смештај возила (почиње да се обрачунава 
 по истеку 24 часа од извршеног преноса (возила).........................17,00 дин. 

Услуге преноса возила из саобраћајних незгода и преноса неисправних возила 
20. Уклањање и шлепање возила, у граду (утовар, превоз до 
 10 километара у оба правца и истовар)......................................2.848,00 дин. 
21. Утовар, превоз и истовар возила (хаварије, удеси и слично), 
 у граду до 10 километара у оба правца......................................2.848,00 дин. 
22. Доплата за сваки километар превоза 
 преко 10 километара у оба правца...................................................45,00 дин. 
23. Доплата за чекање за сваки започети час, дању..............................45,00 дин. 
24. Доплата за чекање за сваки започети час, ноћу 
 и државним празницима...................................................................57,00 дин. 

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

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-8/08, 6.02.2008. године       

PREDSEDAVAJU]I 
zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 
 
7. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», 

број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. лист општине 
Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице, на седници одржаној 6.02.2008. године, доноси   

РЕШЕЊЕ  
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник пијачних услуга број 09-01/12-08 који је Управни одбор ЈКП «Биоктош» донео на 

седници одржаној 22.01.2008. године.  
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-8/08, 6.02.2008. године       

PREDSEDAVAJU]I 
zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 
 
8. На основу члана 27. тачке 3. Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», 

број 25/2000 и 25/2002), и члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа «Биоктош» Ужице («Сл. лист општине 
Ужице» број 2/05), Општинско веће општине Ужице, на седници одржаној 6.02.2008. године, доноси   

РЕШЕЊЕ  
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга на Зеленој пијаци број  09-01/12-08 који је Управни одбор ЈКП «Биоктош» 

донео на седници одржаној 22.01.2008. године.  
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-8/08, 6.02.2008. године       

PREDSEDAVAJU]I 
zamenik predsednika Op{tine 

Radovan Ristovi}, s.r. 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina op{tine U`ice, odgovorni urednik Petar Vujadinovi}, na~elnik Op{tinske uprave - Tehni~ki 

urednik Sr|an Petrovi} - Redakcija i administracija: Slu`ba za zajedni~ke poslove op{tine U`ice - Telefon 590-150- Teku}i ra~un za 
pretplatu: 840-93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - 
Godi{wa akontaciona pretplata za 2008. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


