
 

SLU@BENI LIST 
GRADA U@ICA 

XLIII     18. mart  2008. godine     Broj 4/08 
  
 15. На  основу  члана  11. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник РС”, број 62/06), члана 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа Општине Ужице (“Сл.гласник РС”, број 104/06) 
и  члана  26. став 1. тачка 15. Статута  општине  Ужице - пречишћен текст ("Сл.лист општине  Ужице", број 14-1/04), Привремени 
орган  општине  Ужице, на  седници  одржаној  18.03.2008. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан  1. 

 Овом  одлуком  уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају правна и физичка лица за 
коришћење права, предмета и услуга на територији општине Ужице  и утврђује висина, олакшице, рокови и начин плаћања. 
 Висина комуналне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2.  
 Комуналне таксе уводе се за:              

1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија, у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.  

2. Држање средстава за игру (забавне игре). 
3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима. 
4. Коришћење рекламних паноа. 
5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења. 
6. Истицање фирме на пословном простору. 
7. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија.  
8. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина. 
9. Држање кућних и егзотичних животиња. 
10. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 
11. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води. 
12. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе(коловози,тротоари зелене површине бандере и слично)  
13. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местимa.          

 
Члан 3. 

 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
 Обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе. 

Члан  5. 
Таксе се не плаћају за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација и органа и 

организација локалне самоуправе. 
Члан 6. 

Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по 
основу комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне таксе, односно у 
року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса.  

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка 
промене.  

У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима овај Одсек  ће донети решење на основу акта органа који 
врши упис у регистар,каои на основу података других надлежних органа. 

 
Члан 7. 

Новчаном казном у износу од 275,00  до  27.500,00 динара казниће се таксени обвезник физичко лице који у прописаном року 
не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу. 

Правно лице - таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 5.500,00.  до 550.000,00 динара ако не 
пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу или не наплати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном 
року наплаћену таксу не уплати на рачун буџета општине. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 275,00 до 
27.500,00 динара. 

Новчаном казном у висини од 2..750,00 до 275.000,00 динара казниће се таксени обвезник - предузетних ако у прописаном 
року не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу.  

 
Члан 8. 

Састави део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге.  
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У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о 
порезу на добит корпорација. 

У свему осталог што није посебно регулисано овом одлуком примењују се Одредбе Закона о локалној самоуправи.  
 

Члан 9. 
Наплате комуналне таксе вршиће се преко Општинске управе Ужице. 
 

Члан 10. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће комунална инспекција Општинске управе. 
 

Члан  11. 
 Подручја, односно зоне града утврђене су Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта ("Сл.лист Општине Ужице", бр 6/03). 
 

Члан 12. 
Такса из таксене тарифе - тарифни број 6, став 1. тачке  4, 5, и 6. ове Одлуке неће се плаћати у 2008. години. 

 
Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист општине Ужице", 
бр.3/07) 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ужице". 

 
ТАКСЕНА ТАРИФА 
 

Тарифни број 1 
 

За коришћење простора на јавним површинама и испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог квадратног 
метра коришћеног простора плаћа се такса у дневном износу: 
 

1. За киоске и друге привремене монтажне објекте у дневном износу плаћа се, и то: 
  
- на подручју Iа зоне 3,30 динара 
- на подручју I  зоне 2,50 динара 
- на подручју II  зоне 2,20 динара 
- на подручју III зоне 2,00динара 
 
 2. За покретне тезге, столове и сл, на којима се врши продаја робе, плаћа се дневно, и то: 
  
- на подручју Iа зоне 29,70 динара 
- на подручју I  зоне 24,20 динара 
- на подручју II зоне 19,80 динара 
- на подручју III зоне 14,70 динара 
 

3. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа безалкохолна пића плаћа се по апарату дневно, и то: 
- на подручју Iа зоне 68,20 динара 
- на подручју I  зоне 56,10 динара 
- на подручју II  зоне 49,50 динара 
- на подручју III зоне 39,60 динара 
 
 4. За коришћење тротоара и јавног простора од стране угоститељских предузећа, самосталних радњи и др, плаћа се за метар 
квадратни дневно, и то: 
- на подручју Iа зоне 12,10 динара 
- на подручју I  зоне 5,50 динара 
- на подручју II  зоне 3,30 динара 
- на подручју III зоне 2,50 динара 
 
 5. За коришћење јавних површина у комерцијалне и друге сврхе такса се плаћа 88,00 динара по м2 за први дан коришћења, а 
за сваки наредни дан 55,00 динара по м2. 
 6. За коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила, мотора, возића и сл. такса се плаћа по возилу дневно и 
то: 
  - дечји аутомобили и мотори    11,00 динара  
  - дечји возићи и сл.  …………   33,00 динара 
 7. За коришћење јавне површине за продају цвећа такса се плаћа дневно по м2 у износу од 2,20 динара. . 
 8. За делатност која се повремено обавља ван седишта радње, на вашарима, прославама и сл. плаћа се такса у износу од 
121,00 динара дневно по м2 . 
 9. За приређивање изложби за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи плаћа се дневно по м2 3,30 динара  
 10. За коришћење главне улице на потезу од РК "Прогрес" до раскрснице Д. Туцовића, Н. Пашића, такса се увећава 100% од 
таксе која се плаћа за Iа зону. 
 11. За коришћење Трга такса се увећава 230 % од таксе која се плаћа за  Iа зону. 
 12. За остала насељена места таксе из тачке 1, 2, 3 и 4. такса износи 50% од таксе која се плаћа за III зону. 
 
 НАПОМЕНА: 

 1. Такса по овом тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и 
комунално-стамбене послове Општинске управе Ужице и утврђује сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење 
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простора на јавним површинама. Ако се решење издаје на период од годину дана, такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у 
коме започиње квартал. 
 2. Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако фактичко заузимање и коришћење јавних површина, без обзира да ли је 
корисник простора односно обвезник плаћања таксе прибавио за то потребно одобрење. 
 3. За постављање киоска Удружења инвалидних лица регистрованих за одређене делатности у којима делатност обављају 
инвалидна лица, плаћа се такса умањена за 50% од прописане. 
 4. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета Општине Ужице, организатори 
манифестација  када је покровитељ Скупштина општине Ужице и јавна предузећа чији је оснивач СО Ужице на јавним површинама 
које су им поверене на управљање, коришћење и одржавање. 
 5. Одељење за послове привреде, финансија и рачуноводства дужно је да води евиденцију обвезника те таксе са подацима о 
задужењу и наплати. 
 6. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. 
      Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности продаје и 
нека друга роба, онда се такса плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја. 
 7. Комуналну таксу из овог тарифног броја за повремено коришћење простора на јавним површинама на покретним 
објектима за време одржавања, вашара, изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване 
непрофитне организације, плаћају у висини 20% од прописаног износа у тачки 1. овог тарифног броја.  

8. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741531843-77 . 
 

Тарифни број 2 
 
 За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, флиперима, билијар, 
пикадо и сл.) плаћа се такса по апарату у износу по 16,50 динара. дневно. 
 
 НАПОМЕНА: 

 1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице или предузетник-физичко лице), које држи-
приређује забавне игре на основу акта надлежног органа о регистрацији делатности. 
 2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава - апарата за забавну игру Општинској управи Ужице Одељењу за 
послове привреде, финансија и рачуноводства, која врши наплату таксе по овом тарифном броју. 
               Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. 
Пријава се подноси у року од 8 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, односно дана почетка коришћења парата.   
             3. Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни рачун 
јавних прихода број 840-714572843-29. 
 

Тарифни број 3 
 

За приређивање музичког програма у угоститељским објектима ангажовањем музичара и других лица, такса се плаћа у 
дневном износу од 440,00 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће односно самостални угоститељ, у чијем се угоститељском 
објекту приређује музички програм, сразмерно броју дана у којима је приређен музички програм у току месеца.  

2. Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање музичког програма, Одељењу за послове привреде, финансија и 
рачуноводства које врши утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју. 

3.   Пријава садржи: назив фирме и седиште таксеног обвезника, име и презиме одговорног лица, односно власника 
угоститељског објекта и број дана у месецу у којима се приређује музички програм. 

4.. Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни рачун 
јавних прихода број 840-714421843-39. 
 

Тарифни број 4 
 

За коришћење рекламних паноа такса се плаћа по сваком започетом м2 рекламне површине у дневном износу од 5,50 динара . 
 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом тарифном броју наплаћује ЈП “Дирекција за изградњу” Ужице сразмерно времену на које је издато одобрење 
за коришћење простора на јавним површинама, које је дужно да средства наплаћена од таксе уплаћује на уплатни рачун јавних 
прихода. 

2. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за огласе и рекламе у хуманитарне сврхе и у области спорта и рекреације. 
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се за сваки истакнути рекламни пано. 
4. Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840-714431843-12. 

 
Тарифни број 5 

 
За коришћење слободне површине за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења плаћа се за 

сваки квадратни метар заузете површине дневно у износу од 12,10 динара  
 

НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које користи простор за камповање, односно постављање шатора. Наплату таксе 
врши Општинска управа Ужице, Одељење за послове привреде, финансија и рачуноводства. 

2. Плаћање таксе из овог тарифног броја ослобађају се чланови Удружења љубитеља реке Ђетиње "Рајски отоци". 
3.  Такса по овом тарифном броју улаћује се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741533843-91. 

 
Тарифни број 6 

 
За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 
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1. За делатност банкарства, осигурања имовине и лица, трговину нафтом и дериватима нафте, дуванске индустрије, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга и  електро привреде . 

- у првој А зони ………………………    286.000,00 динара   
- у првој зони ………………….………   220.000,00 динара  
- у другој  зони ………………………….165.000,00 динара   
- у трећој  зони ………………………… 110.000,00 динара   
- у четвртој зони ………………………… 88.000,00 динара   
- у петој зони ……………………………  44.000,00 динара   
- у шестој зони ……………………………38.500,00динара    

 
2. За делатност приређивања игара на срећу: 
- у првој А зони ………………………       110.000,00 динара    
- у првој зони ………………….………        88.000,00 динара    
- у другој  зони …………………………      55.00,00 динара     
- у трећој  зони …………………………       44.000,00 динара   
- у четвртој зони …………………………     38.500,00 динара 
- у петој зони ……………………………      33.000,00 динара     
- у шестој зони ……………………………    27.500,00 динара    

 
3.Правна лица која обављају делатност које  нису наведене у тачкама 1. и 2.овог тарифног броја, у пословном простору који је 

у укупном износу већи од 300 м2, плаћају таксу у годишњем износу од 110.000,00 динара. 
 

4 .Правна лица која обављају делатност које  нису наведене у тачкама 1, 2 и 3, овог тарифног броја, плаћају таксу у годишњем 
износу и то: 

- у првој А зони ………………………………………   6.600,00 динара 
- у првој зони ………………….………………………  6.050,00 динара 
- у другој  зони ………………………………………..   5.500,00 динара 
- у трећој  зони ………………………………………..   4.950,00 динара 
- у четвртој зони ………………………………………  4.400,00 динара 
- у петој зони …………………………………………..  3.850,00 динара 
- у шестој зони ………………………………………… 3.300,00 динара 

 
5. Радње и други облици организовања који немају својство правног лица  по Закону о привредним друштвима плаћају таксу 

у годишњем износу и то: 
- у првој А зони …………………………  4.400,00 динара                
- у првој зони ………………….………… 3.850,00 динара                
- у другој  зони …………………………    3.300,00 динара               
- у трећој  зони ……………………………2.750,00 динара               
- у четвртој зони ………………………… 2.200,00 динара               
- у петој зони …………………………… . 1.650,00 динара          
- у шестој зони …………………………… 1.100,00 динара 

 
6. Таксисти плаћају таксу у годишњем износу од 1.650,00 динара. 

 
7. Адвокати и лица која обављају другу професионалну делатност (преводиоци, судски тумачи, судски вештаци и др.) плаћају 

таксу у годишњем износу и то: 
- у првој А зони …………………………… 1.760,00 динара             
- у првој зони ………………….……………1.430,00 динара             
- у другој  зони ……………………………   1.10,00 динара            
- у трећој  зони ………………………………  770,00 динара              

 
Плаћање таксе из овог тарифног броја ослобађају се занатске радње старих заната и домаће радиности у смислу члана 3. и 4. 

Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности (“Сл.гласник 
РС”, број 9/96). 

Сва предузећа чија је претежна делатност производња, плаћају таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 20%.  
 

НАПОМЕНА: 

1. Такса по овом тарифном броју плаћа се за седиште, представништво и сваку пословну јединицу, односно за сваку 
истакнуту фирму. 

Изузетно, за више од две пословне јединице истог правног лица на територији општине Ужице, такса на сваку следећу 
истакнуту фирму се умањује за 30%.  

2. Наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа Ужице, Одељење за послове привреде, финансија и 
рачуноводства.  

 3. Такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал, на уплатни рачун јавних прохода број 840-
716111843-35. 
 

Тарифни број 7 
 

За коришћење витрине за излагање робе ван пословне просторије на јавној површини у складу са Програмом постављања 
привремених објеката плаћа се такса од сваког целог или започетог квадратног метра изложбене површине у годишњем износу од 
3.850,00 динара. 
 

НАПОМЕНА: 

1. Изложбеном површином витрине сматра се свака површина витрине која је окренута према улици или пролазу. 
2. Таксу из овог тарифног броја наплаћује Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове Општинске 

управе Ужице приликом издавања одобрења за постављање витрине. 
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3. Ако се решење издаје за период од годину дана такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал, 
на уплатни рачун јавних прихода број 840-714573843-36. 
 

Тарифни број 8 
 

За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина плаћа се такса у годишњем 
износу, и то: 
1. За теретна возила  
- носивости до 5 тона    820,00 динара 
- носивости од 5 - 10 тона 1.640,00 динара 
- носивости преко 10 тона 2.186,00 динара 
2. За аутобусе 2.590,00 динара 
3. За прикључна возила 1.093,,00 динара 
4. За путничке аутомобиле и комби возила,    према радној 
запремини мотора: 

 

- до 1150 кубика 328,00  динара 
- од 1150 - 1350 кубика 547,00  динара 
- од 1350 - 1800 кубика 805,00  динара 
- од 1800 - 3150 кубика 1.609,00 динара 
- преко 3150 кубика 2.478,00 динара 
5. За мотоцикле, према радној запремини мотора: 
- до 250 кубика 253,00 динара 
- од 250 - 500 кубика 334,00 динара 
- преко 500 кубика 403,00 динара 
- мопеди 109,00 динара 
6. Вучна моторна возила 2.187,00 динара 
7. За специјална возила 1.093,00 динара 
 

НАПОМЕНА: 

 1. Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а, санитетска возила, возила за 
изношење смећа и прање улица.  
 2.Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга  превозна средства инвалидних и хендикепираних 
лица са 80 и више процената инвалидности, ако им возило служи за личну употребу. 
 3. Такса из овог тарифног броја у износу од 50% плаћа се за возила добровољних давалаца крви и путничка такси возила. 
 4. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила, на уплатни рачун јавних прихода број 840-
714513843-04. 
 

Тарифни број 9 
 

За држање кућних и егзотичних животиња у градском подручју плаћа се комунална такса појединачно у годишњем износу од 
110,00 динара. 

 
НАПОМЕНА: 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа власник или држалац животиње. 
2.Таксу наплаћује приликом вакцинације животиња против беснила одговарајућа ветеринарска установа и уплаћује на рачун 

јавних прихода број 840-714571843-22. 
3. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за псе које користе слепа лица као водиче. 

 
Тарифни број 10 

 
 1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, утврђује се комунална такса 
дневно и то: 
 - при изградњи објеката дневно по м2 заузете површине…2,75 дин. 
 2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање  коловоза и тротоара  дневно по м2 плаћа се ………4,40 дин. 
 3. При заузимању  јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и паркирања возила 
 дневно по м2 плаћа се………………  44,00 дин. 
 4. Такса из тачке 1.,2. и 3. палаћа се сразмерно времену коришћења. 
 5. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за раскопавање, односно 
заузимање јавних површина продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана такса се повећава за 100%. 
 6. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор објекта од дана почетка градење до дана подношења писменог 
захтева за технички пријем објекта, односно до завршетка градње. 
 7. Таксу из тачке 2. и 3. плаћа инвеститор, односно извођач радова уз захтев за одобрење за раскопавање однсно заузеће. 
 8. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање, односно заузеће јавне површине врши због 
реконструкције коловоза, тротоара  или друге јавне  саобраћајне површине. 
 9. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног  броја у износу од 50 % од предвиђене тарифе плаћа извођач радова ако се 
раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због изградње комуналне примарне инфраструктуре. 
 10. Таксу из тачака од 1. до 3. овог тарифног броја наплаћује Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално стамбене 
послове Општинске  управе Ужице приликом издавања одобрења за раскопавање одонсно заузеће јавне површине. 

11.   Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741535843-08   . 
 

Тарифни број 11 
 

За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се такса на  годишњем нивоу,  у износу од 
500 динара по м2.                   
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Обвезник таксе по овом тарифном броју је правно лице и  предузетник (физичко лице) које држи ресторан и други 
угоститељски и забавни објекат на води. 

 Одељење за послове привреде, финансија и рачуновидства  утврђује обавезу плаћања комуналне таксе по овом тарифном 
броју на основу  решења које доноси Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално стамбене послове Општинске  управе 
Ужице. 

Такса се плаћа квартално и то до 15-тог у месецу у коме започиње квартал, на уплатни рачун јавних прохода број 840-
714576843-57 
 

Тарифни број 12 
 
 За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози,тротоари, зелене површине, бандере и слично), такса се утврђује у дневном износу, по сваком започетом метру 
квадратном, за  сваку истакнуту фирму и то: 

- у првој А зони …………………………...............8,00 динара 
- у првој зони ………………….…………..............7,00 динара 
- у другој  зони ………………………… ...............6,00 динара 
- у трећој  зони ……………………………............5,00 динара 
- у четвртој зони ………………………….............4,00 динара 
- у петој зони ………………………………...........3,00 динара 
- у шестој зони ……………………………............2,00 динара 

 
Обвезник таксе по овом тарифном броју је лице чија је фирма (пословно име ) исписана на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе (коловози,тротоари зелене површине бандере и слично). 
Одељење за послове привреде, финансија и рачуновидства  утврђује обавезу плаћања комуналне таксе по овом тарифном које 

доноси Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално стамбене послове Општинске  управе Ужице. 
    Такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању обавезе, на уплатни рачун 

јавних прихода број 840-716112843-42. 
 

Тарифни број 13 
 
 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима, плаћа се по сваком започетом сату коришћења простора у износу од 10% од цене услуге паркирања. 
 Наплату таксе из овог тарифног броја врши правно или физичко лице коме је поверено одржавање и уређење паркинг 
простора, а које је дужно да наплаћена средства уплати на уплатни рачун јавних прихода број 840-741532843-84. 
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 434-6/08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 16. На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 62/06),  члана 26. Статута општине 
Ужице (''Сл.лист општине Ужице'' број 2/06) и Одлуке о распуштању Скупштине општине и образовању Привременог органа општине 
Ужице 05 број 020-9947/2006 од 16.11.2006.године,  Привремени орган општине на седници одржаној 18.03.2008. године, донео је  
 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ СТОПЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2008.ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину за 2008.години осим пореза на наслеђе и поклон и пореза на 
пренос апсолутних права. 

Члан 2. 
 
 Стопа пореза на имовину за 2008.годину утврђује се у висини: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40% ; 
2) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге : 

(1) до 6.000.000,00 динара                      0,40 % 
(2) од 6.000.000,00 динара                      порез из подтачке (1)+0,80 % на  
 до 15.000.0000,00 динара                   износ преко 6.000.000,00 динара 
(3) од 15.000.000,00 динара                     порез из подтачке (2)+1,50 % на 

  до 30.000.000,00 динара                     износ преко 15.000.000,00 динара 
 (4) преко 30.000.000,00 динара              порез из подтачке (3)+3 % на  
  износ преко 30.000.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине Ужице'', а примењиваће се од 01.јануара 
2008.године. 
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 436-3/08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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 17. На основу члана 9. Закона о средствима у својини Републике Србије («Сл. гласник РС» број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), 
члана 28. и 47а. Закона о становању («Сл. гласник РС» број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 
16/97. 46/98 и 26/01), Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника државних 
средстава у државној својини («Сл. гласник РС» број 41/02) и члана 26. Статута општине Ужице («Сл. лист општине Ужице» број 2/06) 
и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и орбазовању  Привременог органа oпштине Ужице («Сл. гласник РС» 
број 104/06), Привремени орган општине Ужице на седници одржаној 18.03.2008. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА И СРЕДСТАВА  
НА КОЈИМА ЈЕ ОПШТИНА УЖИЦЕ НОСИЛАЦ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА  

 
Члан 1. 

 У глави II – Задовољавање стамбених потреба грађана, иза тачке 3., Одлуке о начину коришћења станова и средстава на 
којима је Општина Ужице носилац права располагања («Сл. лист Општне Ужице» број 13/05),  уместо тачка 2. треба да стоји тачка 4. 
 Ознака: Глава III – Остале одредбе, се брише и изнад члана 16. стоји тачка 5. – решавање стамбених потреба научних 
радника, уметника, врхунских спортиста и др, а изнад члана 17. стоји тачка 6. – Решавање стамбених потреба изабраних, именованих, 
постављених и запослених лица у органима општине. 
 Глава IV – прелазне и завршне одредбе, постаје глава III. 

 
 

Члан 2. 
У члану 9. додаје се нови став који гласи:  
« Под члановима породичног домаћинства подразумевају се чланови породице лица из члана 8. став 1.  који живе са њим у 

заједничком домаћинству и то: брачни друг, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад и друга лица која је то лице или 
његов брачни друг дужно по закону да издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству 5 и више година». 

 
Члан 3. 

У члану 11. додају се нови ставови који гласе:  
« Под члановима породичног домаћинства подразумевају се чланови породице лица из члана 10. став 1.  који живе са њим у 

заједничком домаћинству и то: брачни друг, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад и друга лица која је то лице или 
његов брачни друг дужно по закону да издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству 5 и више година. 

Извршни орган општине може закупцу одобрити плаћање умањеног износа закупнине или га ослободити плаћања закупнине 
у целости». 

 
Члан 4. 

 У члану 12. додаје се нови став који гласи:  
« Под члановима породичног домаћинства подразумевају се чланови породице лица из става 1. овог члана  који живе са њим 

у заједничком домаћинству и то: брачни друг, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад и друга лица која је то лице или 
његов брачни друг дужно по закону да издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству 5 и више година». 

 
Члан 5. 

 Члан 16. мења се и гласи:  
 «О решавању стамбених потреба научних радника, уметника, врхунских спортиста и других лица која својим радом и 
резултатима изузетно репрезентују и афирмишу Општину Ужице у земљи и свету, Комисија одлучује на основу иницијатива 
предузећа, установа и других организација из области у којима ова лица постижу резултате. 
 Предност при решавању стамбених потреба имају млади брачни парови од којих бар један супружник остварује изузетне 
резултате у области науке, спорта и уметности. 
 Младим брачним паром сматрају се супружници који нису старији од 32 године, а брак им траје најмање 1 годину до 
подношења иницијативе за решавање стамбене потребе».  

 
Члан 6. 

 Иза члана 16. додаје се нови члан који  гласи:  
Члан 17. 

 «Стамбене потребе лица из члана 8. и члана 10. решавају се давањем станова у закуп на одређено време од 5 година, без права 
куповине, а стамбене потребе лица из члана 12, 14. и 16. решавају се давањем станова у закуп на неодређено време са правом куповине 
по тржишној цени». 

 
Члан 7. 

 Иза  новог члана 17. додаје се нови члан који  гласи:  
Члан 18. 

 « Уговор о закупу стана престаје: 
  

1) истеком времена на које је закључен 
2) споразумним раскидом 
3) отказом 
4) пропашћу стана 
5) у другим случајевима утврђеним законом 

 
У случају смрти закупца чланови његовог породичног домаћинства који су са закупцем становали у истом стану, настављају 

са коришћењем тог стана, с тим што уговор о закупу закључује један од чланова тог породичног домаћинства. 
Ако лица из става 2. овог члана не закључе уговор о закупу стана у року од 90 дана од смрти закупца, уговор о закупу 

престаје. 
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По истеку времена на које је уговор о закупу закључен, на писмени захтев закупца (или члана његовог породичног 
домаћинства у случају смрти закупца) уговор о закупу се може обновити под истим условима и на исто време (5 година).  

Захтев из става 4 овог члана подноси се Комисији најкасније 30 дана пре истека времена на које је уговор о закупу закључен».  
Члан 8. 

Иза  новог члана 18. додаје се нови члан који  гласи:  
Члан 19. 

« Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стана:  
1) ако се промене околности на основу којих је кориснику додељен стан у закуп  
2) ако закупац или члан његовор домаћинства  реши стамбену потребу на други начин  
3) ако закупац стекне у својину непокретност или другу имовину којом би могао да реши стамбену потребу  
4) ако закупац са члановима породичног домаћинства престане да користи стан дуже од 3 месеца непрекидно 
5) у другим случајевима прописаним законом 

 
Уговор о закупу стана отказује лице овлашћено за закључивање уговора о закупу, а на основу одлуке Комисије о испуњености 

услова за отказ уговора о закупу стана». 
Члан 9. 

Иза новог  члан 19. додаје се нови члан који  гласи:  
Члан 20. 

 «На питања која се односе на поступак утврђивања листе реда првенства, поступак одлучивања и давања стана у закуп сходно 
се примењују одредбе Уредбе Владе Републике Србије о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код 
корисника средстава у државној својини – глава V и VIII  («Сл. гласник РС» број 41/02)». 

 
Члан 10. 

 Ранији члан 17. постаје члан 21, а наредни чланови се настављају по редоследу иза броја 21. 
 
Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у «Службеном листу oпштине Ужице».  
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 360-10/08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 

 18. На основу члана 14. Закона о локалним изборима («Сл. гласник» РС» број 129/07) и члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл. гласник РС» број 104/06), Привремени орган 
општине Ужице на седници одржаној 18.03.2008. године, у 12,40 часова, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
 I У Изборну комисију града Ужица именују се:  
 
 за председника   

1. Мирјана Перовић, дипломирани правник, Демократска странка  
за заменика председника 
- Душица Пенезић, дипломирани правник, Демократска странка  
за чланове: 

 
2. Биљана Вуловић, Демократска странка 
заменик  
-Бранка Томић, Демократска странка 

 
3.Драгица Павловић, Српска радикална странка 
заменик 
- Зорана Јовичић, Српска радикална странка  
4.Милош Ватазовић, Демократска странка Србије 
заменик 
- Десимир Мићовић, Демократска странка Србије 

 
5.Драган Теофиловић, Српски покрет обнове 
заменик 
- Светлана Дракул, Српски покрет обнове 

 
6.Весна Прљевић, Г 17 ПЛУС 
заменик 
- Олга Крсмановић, Г 17 ПЛУС  
7. Војин Дрндаревић, Социјалистичка партија Србије 
заменик 
- Милић Вукић, Социјалистичка партија Србије  
8.Љубомир Мркоњић, Покрет Снага Србије 
заменик 
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- Слободан Марјановић, Покрет Снага Србије 
 

9. Величко Мићевић, Либерално Демократска Партија 
заменик 

 - Војислав Станојчић, Либерално Демократска Партија 
 

за секретара:  
- Петар Вујадиновић, дипл. правник 

 
за заменика секретара:  
- Бранка Блажевић Вујовић, дипл. правник  

 
II Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи решење о именовању Општинске изборне комисије 01 број 06-8/05 од 5. 

априла 2005. године («Сл. лист општине Ужице» број 3/05). 
 

III Против овог Решења може се изјавити жалба Окружном суду у Ужицу у року од 24 часа од доношења решења. 
 

IV  Ово Решење ступа на снагу истеком рока за жалбу, и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 013-6/08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

 19. На основу члана 52. и 53. Закона о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС» број 62/03,64/03,-испр. 
58/04, 62/04 –испр. 101/05-др.закон, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. др. закона и 83/05 – испр.др.закона), 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 («Службени лист општине Ужице» број 2/06-пречишћен текст) Привремени орган општине Ужице, на 
седници одржаној 18.03.2008. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА УЖИЦЕ  
 I За чланове Управног одбора Дечјег вртића именују се:  
 
 као представници општине  

1. Небојша Сарван 
2. Жељка Удовичић 
3. Златан Мојсиловић 

 
као представници запослених 
4. Миланка Лазовић, васпитач 
5. Весна Удовичић, васпитач 
6. Јасмина Вујаковић, медицинска сестра 

 
као представници родитеља 
7. Милић Драговић 
8. Александар Урошевић 
9. Мирослав Познановић 

 
II Мандат чланова Управног одбора траје (4) четири године. 

 
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 60-3/08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 20. На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС» број 42/91 и 71/94), члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл. 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 
18.03.2008. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

 
 I Радмила Поповић Никитовић, разрешава се дужности члана Управног одбора Народног позоришта Ужице, као представник 
запослених.  
 II Остоја Милошевић, именује се за члана Управног одбора Народног позоришта Ужице, као представник запослених.  

 III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  
 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 06-12 /08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
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Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 21. На основу члана 22. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС» број 42/91 и 71/94), члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл.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 
18.03.2008. године,  доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ «ЗЛАТИБОР»  
 

 I Тофиловић Драган, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Установе Дечје одмаралиште «Златибор», као 
представник запослених.  
 II Савић Дејан, именује се за члана Надзорног одбора Установе Дечије одмаралиште «Златибор», као представник 
запослених.  

 III Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  
 

ОПШТИНА УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 119-3/08, 18.03.2008. године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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