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9. На основу члана 25. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
9/02,87/02,61/05,66/05,101/05,62/06 и 85/06), члана 30.и 113. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 9/02,33/04,135/04 и 85/06 ), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању 
Привременог органа општине Ужице (''Службени гласник РС'', број 104/06 ) и члана 26. Статута општине Ужице ('' Сл. 
лист општине Ужице број 2/06-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице на седници одржаној  19.02.2008 
године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2008. годину 
I   ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Члан 1. мења се и гласи: 

  Примања и издаци буџета општине Ужице за 2008.годину(у даљем тексту: буџет), примања и издаци по 
основу набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:  
 
A. Примања и издаци буџета   Економ.класификација  Средства из буџета         

  1     2    3 

I.УКУПНА ПРИМАЊА       1.563.800.000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     7   1.556.800.000 

 1.Порески приходи     71   923.900.000 
1.1Порез на доходак и добит    711   703.800.000 

1.2Порез на имовину     713   175.000.000 

1.3Порез на добра и услуге    714   45.100.000 

2.Непорески приходи,од чега:    74   104.500.000 

-накнада за коришћење грађ.земљишта      80.000.000 

-наплаћена камата     741   12.500.000 

3.Капитални приходи-примања  
од продаје нефин. имовине    8   - 

4.Донације      731+732  - 
5.Трансфери      733   346.359.579 

6.Остали приходи            716+742+743+744+745+3 182.040.421 
II.УКУПНИ ИЗДАЦИ        1.594.800.000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ        1.572.400.000   

1.Расходи за запослене     41   370.411.000 
2.Коришћење роба и услуга                                   42   510.565.748 
3.Отплата камата                                                     44   10.770.000 
4.Субвенције                                                              45   67.300.000 

5.Издаци за соц.заштиту                                          47   25.480.000 

6.Остали расходи                                                      48+49   52.090.000 

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ        4631+4641  155.734.950 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ    5   380.048.302 

VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИН.ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИН.ИМОВИНЕ(IV-V) 92-62                  7.000.000 

III.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ) (I-II)          (7+8)-(4+5)  15.600.000 
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ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА  
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ 
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)                               (7-7411+8)-(4-44+5) -17.330.000 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(III+VI)     -8.600.000 

Б.Примања и издаци по основу продаје 
односно набавке фин.имовине и  
датих кредита 
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

ФИН.ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 
ДАТИХ КРЕДИТА                                                 92                            7.000.000  

V.  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА 
И НАБАВКЕ ФИН.ИМОВИНЕ   62                             -             
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИН.ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИН.ИМОВИНЕ(IV-V) 92-62                    7.000.000  

 В.Задуживање и отплата дуга 
VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА   91                           31.000.000 
1.Примања од домаћих задуживања                                 911                        31.000.000 
1.1  Задуживање код јавних фин. 

институција и пословних банака                            9113+9114                    31.000.000 
1.2  Задуживање код осталих кредитора                      9111+9112+9115 
                                                                                         +9116+9117+9118 
                                                                                         +9119                     - 
2.Примања од иностраног задуживања   912                               -  
VIII.ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ     61   22.400.000 
1.Отплата главнице домаћим кредиторима  611   22.400.000 
1.1  Отплата кредита јавним фин.инсти- 

туцијама и пословним банкама                              6113+6114                 22.400.000  
1.2Отплата главнице осталим  кредиторима              6111+6112+6115+ 
                                                                                         6116+6117+6118+ 
                                                                                         6119                              - 
2.Отплата главнице страним кредиторима        612                         - 
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 

(III+VI+VII-VIII)                                                                                        31.000.000 
X.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX= -III)          -15.600.000 
 

Члан 2. 
 Члан 2. мења се и гласи: 
Укупан дефицит  од 15.600.000 састоји се од разлике отплате главнице, примања од приватизације и примања од домаћих 
задуживања (22.400.000-7.000.000-31.000.000=-15.600.000). 

Члан 3. 
 Члан 3. мења се и гласи: 
Буџет општине за 2008.годину састоји се од:  
  1) Укупних примања буџета општине  Ужице за 2008.годину, заједно са осталим изворима новчаних 
средстава,  утврђује се у износу од 1.594.800.000,00  динара, а оствариће се из: 

   -  уступљених и изворних прихода буџета општине Ужице у износу од 1.211.240.421,00 динара 
   -  трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 346.359.579,00 динара    
   -Пренетог вишка прихода из 2007.године у износу од 6.200.000,00 динара  
   -Примања од задуживања у износу од 31.000.000,00 динара 

  2) Укупни издаци буџета,са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 1.594.800.000,00 
динара. 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 4. 
 Члан 5. мења се и гласи: 
 Примања буџета у износу од 1.594.800.000,00 динара по врстама , односно економским класификацијама, утврђена су у 
следећим износима : 
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Ек.клас. ПРИХОДИ БУЏЕТ 2008 РЕБАЛАНС 2008 
711 Порез на доходак, добит и капиталну 

добит 
703.800.000 703.800.000 

   Део пореза на зараде  (40%) 496.200.000 496.200.000 

   Порез на приходе од самосталних 
делатности 

70.000.000 70.000.000 

   Порез на приходеодимовине(непокретност, 
земљиште,закуп.покрет. ствари,пољ.и 
шумарство) 

52.000.000 52.000.000 

   Порез на друге приходе   85.600.000 85.600.000 

713 Порез на имовину 175.000.000 175.000.000 
  Порез на имовину         85.000.000 85.000.000 

  Порез на наслеђе и поклоне 5.000.000 5.000.000 

  Порез на пренос апсолутних права  85.000.000 85.000.000 

714 Порез на добра и услуге 45.100.000 45.100.000 
  Средства за противпожарну заштиту 400.000 400.000 

  Ком. такса за држање мот. возила 11.800.000 11.800.000 

  Годишња накнада за друмска моторна 
возила, 

17.200.000 17.200.000 

  Накнада за загађивање животне средине 8.700.000 8.700.000 

  Боравишна такса 6.700.000 6.700.000 

  Остале комуналне таксе 300.000 300.000 

716 Други порези 36.000.000 36.000.000 
 Такса за истицање фирме            36.000.000 36.000.000 

733 Трансфери од других нивоа власти 343.759.579 346.359.579 
 - текући трансфери 340.859.579 340.859.579 

 -текући трансфери прихватном центру 
Забучје 

2.900.000 2.900.000 

 -капитални трансфери-Пут Мокра гора  2.600.000 

741 Други приходи 104.500.000 104.500.000 
 Приходи буџета општине од камата на 

средства буџета укључена у депозит банке 
12.500.000 12.500.000 

  Комуналне таксе 5.000.000 5.000.000 

 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

80.000.000 80.000.000 

 Комунална такса за заузеће 
јав.површ.грађ.матерјалом 

7.000.000 7.000.000 

742 Приходи од продаје добара и услуга 109.200.000 109.200.000 
 Приходи од давања  у закуп односно на 

коришћење непокретности  у државној 
својини 

11.000.000 11.000.000 

 Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општине 

11.000.000 11.000.000 

 Општинске административне таксе 4.700.000 4.700.000 

 Накнада за уређење грађевинског земљишта 82.500.000 82.500.000 

743 Новчане казне 600.000 600.000 
 Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку 
600.000 600.000 

744 Капит. и доброво. транс.од физ. и правн. 
лица у корист нивоа општине 

25.040.421 25.040.421 

 Капитални и добровољни трансфери 
од физ. и прав. лица у корист нивоа општ.-
Депонија Дубоко 

25.040.421 25.040.421 
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745 Мешовити и неодређени приходи 5.000.000 5.000.000 
 Остали приходи у корист нивоа општине   5.000.000 5.000.000 

II Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 

7.000.000 38.000.000 

 Примања од приватизације 7.000.000 7.000.000 

 Примања од задуживања код пословних 
банака у земљи 

 31.000.000 

III Вишак прихода из претходне године 6.200.000 6.200.000 

 ДИРЕКЦИЈА 
-допуна телеметријског система веза       
592.000 
-јавна расвета С.Милутиновића     
247.846 
- јавна расвета Јаворска                              
308.707 
- јавна расвета А.Шантића                       
1.052.366 
- јавна расвета А.Вучковића                       
241.396 
- јавна расвета Мајке Јевросиме                     
329.089 
- јавна расвета С.Синђелића                           
116.531 
- јавна расвета О.Ђуровић                              
364.453 
- јавна расвета С.Мићића                                
108.898 
- јавна расвета Ј.Панчића                                 
372.837 
- јавна расвета Луново село                               
41.658 
- јавна расвета И.Секулић                                 
388.125 
- јавна расвета ВИлића                                       
70.550 
- јавна расвета С.Главаша                                   
417.827 
- јавна расветаМ.Б.Јанковића                             
288.841 
- јавна расвета Каменица-Л.село                       
235.410 
-пут Поточањи-Карапандићи                             
400.268 
-рек.дела пута за Прљевиће МЗ Љубање          
129.098 
-поп.дела ул.Ерске МЗ Царина                           
253.692 
-канализација Мејуг                                             
240.408 

 

6.200.000 6.200.000 

 Укупно  I +II+III 1.561.200.000 1.594.800.000 
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Члан 5. 
 Члан 6. мења се и гласи: 
 Издаци буџета, по основним намена, утврђени су у следећим износима и то:  
 

 
Члан 6. 

 Члан 7. мења се и гласи: 
Средства буџета у износу од 1.594.800.000,00 динара и средства прихода из изворних активности индиректних 
корисника средстава буџета у укупном износу од 68.831.830,00 динара  распоређују се по корисницима и врстама 
издатака и то: 
Раз 
део 

Глава Функ
ција 

Екон.
клас 

ОПИС Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 

1 1.0   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 860.000  

Економска 
класификација 

О п и с Средства из буџета 

1 2 3 
41 Расходи за запослене 370.411.000 
411 Плате и додаци запослених 296.340.000 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 52.460.000 
413 Накнаде у натури 943.000 
414 Социјална давања запосленима 3.640.000 
415 Накнаде за запослене 2.139.000 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 14.889.000 
42 Коришћење услуга и роба 510.565.748 
421 Стални трошкови 39.666.000 
422 Трошкови путовања 11.509.000 
423 Услуге по уговору 25.741.000 
424 Специјализоване услуге  40.990.000 

   
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 372.454.698 
426 Материјал 20.205.050 
44 Отплата камата 10.770.000 
441 Отплата домаћих камата 10.670.000 
444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 
45 Субвенције 67.300.000 
451 Субвенције јавним непрофитним предузећима и 

организацијама 
67.300.000 

46 Донације и трансфери 155.734.950 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 155.734.950 
47 Права из социјалног осигурања 25.480.000 
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 25.480.000 
48 Остали расходи 45.006.840 
481 Дотације невладиним организацијама 40.076.000 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 

власти другом 
3.687.840 

483 
 

484 
 

Новчане казна и пенали по решењу судова и судских тела                                                                  
 
Накнаде штете настале услед елементарних  непогода 

               1.243.000       
 

- 

49 Резерве 7.083.160 
499 Средства резерве 7.083.160 
51 Основна средства  380.048.302 
511 Зграде и грађевински објекти 376.270.302 
512 Машине и опрема 3.525.000 
513 Остала основна средства 253.000 
61 Отплата главнице 22.400.000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 22.400.000 

 У к у п н о:  1.594.800.000 
   



"SLU@BENI LIST" BROJ 3/08 
 

 

12 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца    150.000  
   414 Социјална давања запосленима    -  
   415 Накнаде за запослене 100.000  
   416 Награде,бонуси и остали посебни расходи  100.000  
   421 Стални трошкови 50.000  
   422 Трошкови путовања 100.000  
   423 Услуге по уговору 1.300.000  
   426 Материјал 300.000  
   481 Дотације невлад. организацијама 1.215.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 4.175.000  
    Укупно за функцију 111 4.175.000  
    Укупно за раздео I : 4.175.000  

2 2.0   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 3.450.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 610.000  
   415 Накнаде за запослене 20.000  
   416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 370.000  
   421 Стални трошкови 200.000  
   422 Трошкови путовања 600.000  
   423 Услуге по уговору 5.750.000  
   426 Материјал 350.000  
   472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 8.640.000  
   499 Средства резерве 7.083.160  
    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 27.073.160  
    Укупно за функцију 111 27.073.160  
    Укупно за раздео II : 27.073.160  
3 3.0   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 5.640.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.000.000  
   415 Накнаде за запослене 30.000  
   416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 575.000  
   421 Стални трошкови 200.000  
   422 Трошкови путовања 220.000  
   423 Услуге по уговору 480.000  
   426 Материјал 220.000  
    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 8.365.000  
    Укупно за функцију 111 8.365.000  
    Укупно за раздео III : 8.365.000  
4 4.0   ОПШТИНСКА УПРАВА   
  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 

фискални послови 
  

   411 Плате и додаци запослених 81.850.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.450.000  

     413 Накнаде у натури 800.000  

   414 Социјална давања запосленима 1.800.000  

   415 Накнаде за запослене 400.000  

   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 12.855.000  

   421 Стални трошкови 12.350.000  

   422 Трошкови путовања 1.000.000  

   423 Услуге по уговору 1.853.000  

   426 Материјал 5.512.050  

   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.013.840  
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   512 Машине и опрема 1.600.000  

   513 Остала основна средства 200.000  

    Извори финансирања за функцију 111   
   01 Приходи из буџета 136.683.890  
    Укупно за функцију 111 136.683.890  
 4.1 133  Остале опште услуге   
   421 Стални трошкови 1.400.000  
   423 Услуге по уговору 2.120.000  
   424 Специјализоване услуге 2.210.000  
   425 Текуће поправке и одржавање  10.400.000  
    Извори финансирања за функцију 133   
   01 Приходи из буџета 16.130.000  
    Укупно за функцију 133 16.130.000  
 4.2 160  Опште јавне услуге које нису квалификоване на 

другом месту 
  

   481 Дотације невладиним организацијама 110.000  
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 1.000.000  
    Извори финансирања за функцију 160   
   01 Приходи из буџета 1.110.000  
    Укупно за функцију 160 1.110.000  
 4.3 170  Трансакције везане за јавни дуг   
   441 Отплата домаћих камата 10.670.000  
   444 Пратећи трошкови задуживања 100.000  
   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 22.400.000  
    Извори финансирања за функцију 170   
   01 Приходи из буџета 33.170.000  
    Укупно за функцију 170 33.170.000  
 4.4 830  Услуге емитовања и издаваштва   
   423 Услуге по уговору 1.400.000  
    Извори финансирања за функцију 830   
   01 Приходи из буџета 1.400.000  
    Укупно за функцију 830 1.400.000  
 4.5 421  Пољоприв.,шумарство,лов и риболов   
   424 Специјализоване услуге 1.600.000  
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 12.000.000  
    Извори финансирања за функцију 421   
   01 Приходи из буџета 13.600.000  
    Укупно за функцију 421 13.600.000  
 4.6 760  Здравство неквалификовано на другом месту   
   424 Специјализоване услуге 1.530.000  
    Извори финансирања за функцију 760   
   01 Приходи из буџета 1.530.000  
    Укупно за функцију 760 1.530.000  
 4.7 620  Развој заједнице   
   423 Услуге по уговору 3.000.000  
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 54.900.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 42.075.000  
   551 Нефин.имовина која се финансира из средстава 

НИП-а 
24.800.000  

    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 124.775.000  
    Укупно за функцију 620 124.775.000  
 4.8 160  Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту 
  

   421 Стални трошкови 1.830.000  
   423 Услуге по уговору 300.000  
   424 Специјализоване услуге 250.000  
   425 Текуће поправке и одржавање 1.710.000  
   426 Материјал 500.000  
    Извори финансирања за функцију 160   
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   01 Приходи из буџета 4.590.000  
    Укупно за функцију 160 4.590.000  
 4.9   Туристичка организација   
  473  Туризам   
   411 Плате и додаци запослених 1.920.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 340.000  
   413 Накнаде у натури  20.000 
   421 Стални трошкови 480.000 105.000 
   422 Трошкови путовања 450.000  
   423 Услуге по уговору 2.000.000 500.000 
   424 Специјализоване услуге 450.000  
   425 Текуће поправке и одржавање 55.000  
   426 Материјал 400.000 100.000 
   482 Порези, обавезне таксе и казне 15.000  
    Извори финансирања за функцију 473   
   01 Приходи из буџета 6.110.000  
   04 Сопствени приходи 725.000  
    Укупно за функцију 473 6.835.000  
  4.10  Туристичка организација регије Западне 

Србије 
  

  473  Остале делатности   
   411 Плате и додаци запослених 860.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 150.000  
   421 Стални трошкови 60.000  
   422 Трошкови путовања 70.000  
   423 Услуге по уговору 50.000  
   426 Материјал 20.000  
    Извори финансирања за функцију 473   
   01 Приходи из буџета 1.210.000  
    Укупно за функцију 473 1.210.000  
  4.11  Општинско јавно правобранилаштво   
  360  Јавни ред и мир неквалификован на другом 

месту 
  

   411 Плате и додаци запослених 2.860.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 500.000  
   421 Стални трошкови 170.000  
   422 Трошкови путовања 70.000  
   423 Услуге по уговору 170.000  
   425 Текуће поправке и одржавање 17.000  
   426 Материјал 73.000  
    Извори финансирања за функцију 360   
   01 Приходи из буџета 3.860.000  
    Укупно за функцију 360 3.860.000  
    Укупно за раздео IV : 344.893.890  
5 5.0   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 70206   
  912  Основно образовање   
   422 Трошкови путовања ученика 4.650.000  
   426 Материјал 200.000  
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  79.494.330  
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 540.000  
    Извори финансирања за функцију 912   
   01 Приходи из буџета 84.884.330  
    Укупно за функцију 912 84.884.330  
    Укупно за раздео V : 84.884.330  
6 6.0   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 70207   
  922  Средње образовање   
   422 Трошкови путовања ученика 3.300.000  
   426 Материјал 100.000  
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  71.840.620  
    Извори финансирања за функцију 922   
   01 Приходи из буџета 75.240.620  
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    Укупно за функцију 922 75.240.620  
 6.1   Центар за професионално усавршавање 

просветних радника 
  

  980  Образовање неквалификовано на другом месту   
   411 Плате и додаци запослених 2.140.000  
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 380.000  
   421 Стални трошкови 420.000 60.000 
   422 Трошкови путовања 67.000 350.000 
   423 Услуге по уговору 100.000 810.000 
   424 Специјализоване услуге  50.000 
   425 Текуће поправке и одржавање  160.000 
   426 Материјал 60.000 200.000 
    Извори финансирања за функцију 980   
   01 Приходи из буџета 3.167.000  
   04 Сопствени приходи 1.630.000  
    Укупно за функцију 980 4.797.000  
    Укупно за раздео VI : 80.037.620  
7 7.0   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ   
  911  Предшколско образовање   
   411 Плате и додаци запослених 81.200.000 23.800.000 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 14.320.000 4.200.000 
   414 Социјална давања запосленима 500.000  
   415 Накнаде за запослене 600.000 500.000 
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 300.000 700.000 
   421 Стални трошкови 3.000.000  
   422 Трошкови путовања 70.000 1.000.000 
   423 Услуге по уговору 400.000 700.000 
   424 Специјализоване услуге 400.000 100.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 1.500.000 
   426 Материјал 7.630.000 10.500.000 
   441 Отплата домаћих камата - - 
   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  - - 
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 4.000.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне - - 
   511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000 2.000.000 
    Извори финансирања за функцију 911   
   01 Приходи из буџета 119.520.000  
   04 Сопствени приходи 45.000.000  
    Укупно за функцију 911 164.520.000  
    Укупно за раздео VII : 164.520.000  
8    КУЛТУРА 70209   
 8.0 820  Услуге културе   
   411 Плате и додаци запослених 71.560.000 1.362.500 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.840.000 306.500 
   413 Накнаде у натури 90.000  
   414 Социјална давања запосленима 420.000 100.000 
   415 Накнаде за запослене 680.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 352.000 150.000 
   421 Стални трошкови 9.093.000 429.000 
   422 Трошкови путовања 540.000 740.000 
   423 Услуге по уговору 2.050.000 850.000 
   424 Специјализоване услуге 20.600.000 1.246.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 3.655.000 105.000 
   426 Материјал 2.580.000 530.000 
   482 Порези,обавезне таксе и казне 90.000 59.000 
   511 Зграде и грађевински објекти 15.010.000  
   512 Машине и опрема 125.000  
    Извори финансирања за функцију 820   
   01 Приходи из буџета 139.685.000  
   04 Сопствени приходи 5.878.000  
    Укупно за функцију 911 145.563.000  
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    Укупно за раздео VIII : 145.563.000  
9    ФИЗИЧКА КУЛТУРА   
 9.0 810  Услуге рекреације и спорта   
   411 Плате и додаци запослених 11.050.000 3.138.700 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.910.000 561.830 
   414 Социјална давања запосленима  85.000 
   415 Накнаде за запослене  150.000 
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи  70.000 
   421 Стални трошкови 4.555.000 483.000 
   422 Трошкови путовања  164.000 
   423 Услуге по уговору 238.000 460.000 
   424 Специјализоване услуге 1.250.000 2.837.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 708.000 530.000 
   426 Материјал 130.000 783.800 
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 3.580.000 106.000 
   481 Дотације невладиним организацијама 16.270.000  
   482 Порези,обавезне таксе и казне 190.000 49.500 
    Извори финансирања за функцију 810   
   01 Приходи из буџета 39.881.000  
   04 Сопствени приходи 9.418.830  
    Укупно за функцију 810 49.299.830  
    Укупно за раздео IX: 49.299.830  
10 10.0   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 70205   
  070  Соц. помоћ угроженом становништву 

некласифик. на другом месту 
  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  4.400.000  
   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 7.710.000  
    Извори финансирања за функцију 070   
   01 Приходи из буџета 12.110.000  
    Укупно за функцију 070 12.110.000  
 10.1 090  Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
  

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.010.000  
    Извори финансирања за функцију 070   
   01 Приходи из буџета 1.010.000  
    Укупно за функцију 090 1.010.000  
    Укупно за раздео X: 13.120.000  
11 11.0   ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 70204 
  

  133  Остале опште услуге   
   481 Дотације невладиним организацијама 22.300.000  
    Извори финансирања за функцију 133   
   01 Приходи из буџета 22.300.000  
    Укупно за функцију 133 22.300.000  
    Укупно за раздео XI: 22.300.000  
12    КОМУНАЛНА ОБЛАСТ   
 12.0   Дирекција за изградњу града   
  620  Развој заједнице   
   411 Плате и додаци запослених 32.950.000 3.540.913 
   412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.810.000 635.000 
   413 Накнаде у натури 53.000  
   414 Социјална давања запосленима 920.000  
   415 Накнаде за запослене 309.000  
   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 337.000  
   421 Стални трошкови 5.858.000 50.000 
   422 Трошкови путовања 372.000  
   423 Услуге по уговору 4.330.000 850.000 
   424 Специјализоване услуге  500.000 
   425 Текуће поправке и одржавање 745.000  
   426 Материјал 2.330.000 104.087 
   481 Дотације невладиним организацијама 181.000  
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   482 Порези,обавезне таксе и казне 1.379.000 100.000 
   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 243.000  
   512 Машине и опрема 1.800.000 100.000 
   513 Остала основна средства 53.000 100.000 
   611 Отплата главнице  200.000 
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 57.670.000  
   04 Сопствени приходи 6.180.000  
    Укупно за функцију 620 63.850.000  
 12.1 510  Управљање отпадом-чистоћа   
   425 Текуће поправке и одржавање 77.000.000  
    Извори финансирања за функцију 510   
   01 Приходи из буџета 77.000.000  
    Укупно за функцију 510 77.000.000  
 12.2 640  Улична расвета   
   425 Текуће поправке и одржавање 41.000.000  
    Извори финансирања за функцију 640   
   01 Приходи из буџета 41.000.000  
    Укупно за функцију 640 41.000.000  
 12.3 520  Управљање отпадним водама   
   425 Текуће поправке и одржавање 2.400.000  
    Извори финансирања за функцију 520   
   01 Приходи из буџета 2.400.000  
    Укупно за функцију 520 2.400.000  
 12.4 451  Друмски транспорт   
   425 Текуће поправке и одржавање 182.000.000  
    Извори финансирања за функцију 451   
   01 Приходи из буџета 182.000.000  
    Укупно за функцију 451 182.000.000  
 12.5 660  Стамбени развој и развој заједнице 

некласификован на другом месту 
  

   425 Текуће поправке и одржавање-одржавање 
осталих објеката 

50.664.698  

    Извори финансирања за функцију 660   
   01 Приходи из буџета 50.664.698  
    Укупно за функцију 660 50.664.698  
 12.6 620  Развој заједнице   
   424 Специјализоване услуге 4.000.000  
   511 Зграде и грађевински објекти 284.385.302  
    Извори финансирања за функцију 620   
   01 Приходи из буџета 288.385.302  
    Укупно за функцију 620 288.385.302  
    Укупно за раздео XII: 705.300.000  
13    ФОНДОВИ   
 13.0   Фонд за противпожарну заштиту   
  320  Услуге противпожарне заштите   
   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 400.000  
    Извори финансирања за функцију 320   
   01 Приходи из буџета 400.000  
    Укупно за функцију 320 400.000  
 13.1   Фонд за солидарну стамбену изградњу   
  610  Стамбени развој   
   511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000  
    Извори финансирања за функцију 610   
   01 Приходи из буџета 5.000.000  
    Укупно за функцију 610 5.000.000  
 13.2   Фонд екологије   
  560  Заштита животне средине   
   424 Специјализоване услуге 8.700.000  
    Извори финансирања за функцију 560   
   01 Приходи из буџета 8.700.000  
    Укупно за функцију 560 8.700.000  
    Укупно за раздео XIII: 14.100.000  
    Укупно за раздео  I-XIII 1.663.631.830  
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Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине Ужице". 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 400-23/2008, 19.02.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 10. На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 45/2007) и члана 26. тачка 

20. Статута општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице", бр. 2/06), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице ("Сл. гласник РС", бр. 104/06), Привремени орган општине 
Ужице, на седници одржаној 19.02.2008. године, доноси 

ОДЛУКУ 
 

Члан 1. 
Задужује се општина Ужице код Пословне банке - Banca Intesa АД Београд, за куповину пословног простора 

за потребе Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ужице, у износу од 366.510,90 евра (у динарској 
противредности) са роком отплате од пет година и грејс периодом од шест месеци, а у циљу трајног решења 
пословног простора овог Јавног предузећа. 

 
Члан 2. 

Овлашћује се председник Општине да потпише уговор о задуживању. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ужице".  

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 420-1/07, 19.02.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

11. На основу члана 65. и 80. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 9/02, 87/02, 61/05-
др.закон, 66/05, 101/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона и 85/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 14. Статута општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице", бр. 2/06) и 
Мишљења Министарства финансија 06 број: 401-00-226/2007 од 20.02.2007. године, Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној дана 19.02.2008. године, доноси 

 ОДЛУКУ 
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2007. ГОДИНУ 

 
I 

У условима када још не фунционише Државна ревизорска институција, Привремени орган општине Ужице неће 
ангажовати ревизора за завршни рачун буџета општине Ужице за 2007. годину. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 400-24/08, 19.02.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

12. На основу члана 3.Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа 
општине Ужице (''Службени гласник РС'', број 104/06 ) и члана 26. Статута општине Ужице ('' Сл. лист општине Ужице 
број 2/06-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној  19.02.2008 године, доноси 

  
ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 
 
1. У циљу подстицаја развоја привреде, ставарања погодности и простора за убрзани привредни развој и 

запошљавање, као и услова и стимулативних мера за пословање који омогућују привлачење инвестиција, општина Ужице, 
заједно са другим оснивачима, приступа оснивању слободне зоне у Бранешком Пољу - општина Чајетина. 

 
2. Општина Ужице и општина Чајетина носиоци су оснивања слободне зоне у Бранешком Пољу. 
 
3. Подаци о оснивачима, називу, седишту, ближој локацији и делтностима биће утврђени уговором о оснивању 

слободне зоне. 
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4. Слободном зоном управљаће Акционарско друштво затвореног типа. 
 
5. Оснивачи слободне зоне, заједно са заинтересованим привредним субјеткима, основаће Акционарско друштво 

затвореног типа за управљање зоном. 
 
6. Акционарско друштво за управљање зоном обезбедиће потребне услове и документацију ради давања 

сагласности Владе Републике Србије за одређивање подручја зоне сагласно Закону о слободним зонама. 
 
7. Овлашћује се председник општине Ужице, Тихомир Петковић да у име и за рачун општине Ужице са осталим 

оснивачима обави све преговоре и припремне радње у вези са оснивањем Акционарског друштва затвореног типа за 
управљање слободном зоном, а да уговор о оснивању Акционарског друштва - оснивачки акт, усвоји Привремени орган 
односно Скупштина општине. 

 
8. Ова Одлука објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 30-1/08, 19.02.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

           13. На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, број 135/04), 
~lana 26.Statuta op{tine U`ice (“Sl.list op{tine U`ice”, broj 2/06) i ~lana 3. Одлуке о распуштању СО Ужице и 
образовању Привременог органа општине Ужице («Сл.гласник РС», број 104/06), Привремени орган Општине Ужице, на 
седници одржаној 19. 02. 2008.године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЖИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
  

Члан 1. 
             Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације Ужица на животну средину ( у даљем 
тексту: стратешка процена). 

Члан 2. 
              Планом генералне регулације Ужица (у даљем тексту: План) утврђују се правила уређења грађевинског земљишта 
и урбанистички услови за уређење и просторну организацију насеља и изградње којом се стварају квалитетнији животни 
услови, чува земљиште погодно за пољопривреду, природне вредности и животна средина насеља, суседног насеља и 
региона, усклађује изградња инфраструктуре и друго.  
               Планом се одређује  и ближе разрађује: 

• подела грађевинског реона на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште, 
• трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру, 
• нивелациони план уличне мреже, 
• намене површина које су претежно планиране у грађевинском реону, 
• подела на зоне или целине са истим правилима грађења и 
• локације за јавне објекте. 

 
             Разлози за вршење стратешке процене Плана утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени, будући да овај 
план припада категорији урбанистичких планова којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласних РС“, број 
84/05), а који могу имати значајан утицај на животну средину према критеријума из члана 6. Закона о стратешкој 
процени. 

Члан 3. 
           На основу категоризације из Просторног плана Републике Србије (1996.), Ужице припада категорији насеља друге 
категорије загађености, која подразумева насеља са честим прекорачењем граничних вредности загађења у ваздуху и 
води, велике количине индустријског отпада и нерешено питање комуналних отпадака.  
            Загађеност ваздуха је један од највећих проблема квалитета животне средине у Ужицу. У ужем градском подручју 
загађеност ваздуха са чађи прекорачује прописану дозвољену концентрацију у већем делу грејне сезоне. Загађивању 
ваздуха највише доприносе емисије из котларница, ложишта домаћинстава и емисије из саобраћаја. Значајне емисије 
настају из саобраћаја због коришћења горива нижег квалитета, застарелог и слабо одржаваног возног парка. Специфична 
загађења из индустријских погона нису идентификована као критичан проблем за квалитет ваздуха, иако су се у протеклој 
декади појављивала епизодна загађења у Севојну и Крчагову. Значајан извор прашине представља прерада камена у 
Сурдуку. 
               Најважнији извори буке су железнички и магистрални друмски саобраћај, аутобуска и железничка станица, 
паркинзи, затим металургија, металопрерада, текстилна индустрија, индустрија грађевинских материјала и друге.  
               Према категоризацији водотока, река Ђетиња на подручју Плана на деоници узводно до града има класу IIа (врло 
добар квалитет воде), а низводно од Ужица класу IV (лош квалитет). Ова промена квалитета воде је последица негативних 
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утицаја великих количина санитарних отпадних вода, вода из индустрије, пољопривреде и других делатности које се 
упуштају директно у Ђетињу. Индустријске отпадне воде највећим делом потичу из великих предузећа, као што су 
ваљаонице бакра и алуминиума, метални комплекс у Крчагову, текстилна индустрија, кожара, кланица и млекара. 
               Канализациона мрежа на подручју плана није задовољавајућа, мада су питање развоја канализационе мреже и 
изградње централног постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода разматрани у бројним ранијим 
активностима и плановима.  
              У протеклих педесет година најочигледније промене на подручју Ужица су настале у структури коришћења 
земљишта, због развоја индустријских зона у Крчагову и Севојну, интензивне колективне стамбене изградње у централној 
зони града и индивидуалне градње у периферним зонама града и приградским насељима. Знатне површине 
пољопривредног и шумског земљишта претворене су у гра|евинско. У индустријским зонама, складиштима хемикалија, 
горива и индустријског отпада присутна је контаминација земљишта. Значајне су морфолошке промене на локацијама где 
се експлoатишу минералне сировине, а нарочито камен у Сурдуку. 
               Управљање чврстим отпадом у Ужицу није на задовољавајућем нивоу, у погледу прикупљања, третмана и 
одлагања отпада на градску депонију на Сарића Осоју. Према оцени из Националнe стратегијe управљања отпадом (2003) 
градску депонију на Сарића Осоју треба затворити, санирати и рекултивисати.  
               Поред наведених, за заштиту животне средине битна су и следећа питања: ризик од идустријских акцидената, 
институционално организовање за управљање заштитом животне средине, као и друга питања разматрана у плану. 

 
Члан 4. 

              У оквиру стратешке процене Плана разматраће се следећа питања и проблеми везани за заштиту животне средине 
и одрживи развој:  

• значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој Ужица, 
• квалитет ваздуха, 
• ниво буке, 
• квалитет површинских и подземних вода, 
• потрошња и квалитет воде за пиће, 
• каналисање и пречишћавање отпадних вода, 
• прикупљање и третман чврстог отпада, 
• ризици од акцидената, 
• становништво и здравље, 
• коришћење земљишта, 
• становање и урбане целине, 
• саобраћајна инфраструктура, 
• енергетска инфраструктура, 
• индустријске зоне и објекти, 
• предео и градско зеленило. 
 

Члан 5. 
         Извештајем о стратешкој процени плана не треба обухватити питања и проблеме везане за животну средину који 
нису утврђени као значајни према члану 6. Закона о стратешкој процени. Поред тога, стратешка процена плана неће 
обухватити она значајна питања која ће се детаљније разматрати у оквиру Стратешке процене утицаја Просторног плана 
општине Ужице, примерено карактеру просторног плана као развојног документа за целу општину, и то: 

• природне карактеристике терена и природни ресурси, 
• биљни, животињски свет  и биодиверзитет, 
• шумарство и пољопривреда, 
• демографија и урбано-рурални односи, 
• заштићена природна добра, 
• културно-историјско наслеђе, 
• развој туризма, 
• управљање и мониторинг животне средине, 
• информисање и партиципација јавности по питањима животне средине и развоја. 

 
Члан 6. 

         Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на 
животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за смањење 
негативних утицаја на животну средину. Извештај ће према члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја садржати 
нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене, 
2) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, 
3) Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење 

негативних утицаја на животну средину, 
4) Смернице за израду за процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 
5) Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана, 
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6) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 
7) Приказ начина одлучивања,  
8) Опис разлога за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних решења, 
9) Приказ начина на који су питања животне средине укључена у план, 
10) Закључке стратешке процене представљене на начин разумљив јавности. 

 
Члан 7. 

                За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени Плана одређује се ЈП «Дирекција за изградњу» Ужице, која 
ће образовати стручни тим састављен од запослених са одговарајућим лиценцама и по потреби ангажовати стручна лица 
или организације која су квалификована за израду стратешке процене. Рок за израду извештаја о стратешкој процени је 30 
dana od dana dono{ewa Odluke. 

Члан 8. 
              Орган надлежан за припрему плана, Oпштинска управа, обезбеђује учешће заинтересованих органа, организација 
и јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени у складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој процени. 
 

^lan 9. 
               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Ужице». 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 502-15/07, 19.02.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
    14. Na osnovu ~lana 129. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Slu`beni glasnik Republike Srbije", broj 135/04), ~lana 
43. stav 3. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Slu`beni glasnik Republike Srbije", broj 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 53/95), 
~lana 26.Statuta  op{tine  U`ice ("Sl.list op{tine  U`ice", broj 2/06)i ~lana 3. Odluke o raspu{tawu Skup{tine op{tine 
U`ice i obrazovawu Privremenog organa Op{tine U`ice (“Sl.glasnik RS”, broj 104/06), Privremeni organ  op{tine  U`ice, na  
sednici  odr`anoj   19. 02. 2008. godine,  donosi 

ODLUKU 
O ZA[TITI SPOMENIKA PRIRODE 

"ME^JE LESKE NA TRGU SVETOG SAVE" - U@ICE 
 

^lan 1. 
 ME^JE LESKE NA TRGU SVETOG SAVE - U@ICE stavqaju se pod za{titu kao zna~ajno prirodno dobro i svrstavaju 
u III kategoriju za{tite kao spomenik prirode pod nazivom: Spomenik prirode "Me~je leske na Trgu Svetog Save" Spomenik prirode "Me~je leske na Trgu Svetog Save" Spomenik prirode "Me~je leske na Trgu Svetog Save" Spomenik prirode "Me~je leske na Trgu Svetog Save" ---- U`ice. U`ice. U`ice. U`ice.    
 

^lan 2. 
 Spomenik prirode "Me~je leske na Trgu Svetog Save" - U`ice( u daqem tekstu: Spomenik prirode) nalazi se u U`icu, u 
u`em centru grada - na Trgu Svetog Save,  na kat.parceli br. 890/2 KO U`ice, koja predstavqa park, u neposrednoj blizini zgrade 
Vojne komande, ukupne povr{ine pripadaju}eg prostora oba za{ti}ena stabla od 3,65 ari. 
 Opis granica Spomenika prirode sa grafi~kim prikazom od{tampan je uz ovu odluku i ~ini wen sastavni deo. 
 

^lan 3. 
 Na za{ti}enoj povr{ini Spomenika prirode ustanovqava se re`im za{tite III stepena, kojim se: 
 1. Zabrawuje: 
 1) za{ti}ena stabla se}i, lomiti grane, kidati li{}e ili preduzimati ma kakve radwe koje bi izmenile wihov dana{wi 
izgled ili dovele u pitawe biolo{ki opstanak stabala; 
 2) deponovawe sme}a i otpada; 
 3)postavqawe (ukucavawe) tabli i drugih obave{tewa na deblu za{ti}enih stabala; 
 4) ispu{tawe otpadnih i zaga|enih voda ili drugih toksi~nih materija na za{ti}enu povr{inu Spomenika prirode; 
 5) uni{tavawe korenovog sistema i debla prilikom radova na ure|ewu prostora i 
 6) promena namene povr{ine na kojoj se nalazi Spomenik prirode. 
 
 2. Dozvoqava: 
 1)odr`avawe za{ti}ene povr{ine Spomenika prirode; 
 2)postavqawe table za obele`avawe za{ti}enog prirodnog dobra, sa naznakom naziva Spomenika prirode; 
 3)primena biolo{ko-tehni~kih mera za{tite i nege za koje se proceni da su neophodne za odr`avawe vitalnosti stabla 
(zalivawe, prihrawivawe, tretman protiv entomolo{kih i fitopatolo{kih oboqewa, uklawawe suvih grana i sl.) pod uslovima 
koje utvr|uje Zavod za za{titu prirode Srbije. 
 

^lan 4. 
 Za{tita i razvoj Spomenika prirode sprovodi se prema programu za{tite i razvoja (u daqem tekstu: Program). 
 Program sadr`i: ciqeve, prioritetne aktivnosti i zadatke na sprovo|ewu re`ima za{tite iz ~lana 3. ove Оdluke, 
zadatke u sprovo|ewu nau~nih istra`ivawa, zadatke na ure|ewu i opremawu Spomenika prirode, sredstva protrebna za realizaciju 
ovog Programa, kao i na~in obezbe|ewa sredstava. 
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 Program se donosi za period od pet godina, a ostvaruje godi{wim programom koji sadr`i zadatke i poslove koji se 
realizuju u teku}oj godini, dinamiku wihovog izvr{avawa i visinu potrebnih sredstava. 
 Na program, na koji su prethodno pribavqena mi{qewa ministarstava nadle`nih za poslove {umarstva, vodoprivrede, 
urbanizma, nauke, kulture i prosvete, saglasnost daje op{tinski organ uprave nadle`an za poslove za{tite `ivotne sredine.  
 

^lan 5. 
 O Spomeniku prirode stara se Javno komunalno preduze}e "Biokto{" iz U`ica (u daqem tekstu: Staralac). 
 

^lan 6. 
 Staralac u obavqawu poslova starawa o Spomeniku prirode obezbe|uje sprovo|ewe propisanih re`ima za{tite i 
o~uvawa prirodnog dobra, donosi program i godi{wi program za{tite i razvoja. 
 Staralac podnosi izve{taj o ostvarivawu programa iz ~lana 4. ove Odluke do 15. decembra za teku}u godinu op{tinskom 
organu uprave nadle`nom za poslove za{tite `ivotne sredine. 
 

^lan 7. 
 Staralac u obavqawu poslova za{tite i razvoja Spomenika prirode  obezbe|uje obele`avawe ovog spomenika prirode, uz 
saglasnost op{tinskog organa uprave nadle`nog za poslove za{tite `ivotne sredine. 
 Aktom iz stava 1. ovog ~lana ure|uju se pravila za sprovo|ewe re`ima za{tite i razvoja, a naro~ito: postavqawa 
informativnih i drugih oznaka, mere za{tite prilikom obavqawa nau~nih istra`ivawa i izvo|ewa istra`nih radova, uslova za 
obavqawe dozvoqenih delatnosti i posebne mere i ograni~ewa u sprovo|ewu re`ima za{tite. 
 Pravila odre|ena aktom iz stava 1. ovog ~lana i druge neophodne informacije za sprovo|ewe re`ima za{tite staralac je 
du`an da na pogodan na~in javno oglasi, tako da budu dostupna korisnicima i posetiocima. 
 

^lan 8. 
 Sredstva za za{titu i razvoj Spomenika prirode obezbe|uju se iz sredstava u buxetu Op{tine i iz drugih izvora u skladu 
sa zakonom. 

^lan 9. 
 Staralac }e doneti program u roku od {est meseci od dana stupawa na snagu ove odluke, a godi{wi program u roku od 90 
dana od dana stupawa na snagu programa. 
 Do dono{ewa programa, staralac mo`e poslove za{tite i razvoja obavqati prema Privremenom programu za{tite i 
razvoja koji donosi u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. 
 

^lan 10. 
 Planovi i programi ure|ewa prostora, {umske, lovne, vodoprivredne, poqoprivredne i druge osnove i programi koji 
obuhvataju podru~je gde se nalazi ovo za{ti}eno prirodno dobro usaglasi}e se sa Prostornim planom Republike Srbije i 
Programom iz ~lana 4. ove odluke. 
 Istovremeno, za sve planove, programe i projekte kojima se obuhvata za{ti}ena povr{ina i parcela na kojoj su stabla, 
neophodno je pre pristupawa wihovoj izradi pribaviti uslove Zavoda za za{titu prirode Srbije. 
 

^lan 11. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
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