СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

16. јануар 2017. године

Број 1/17

1. На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15) и члана 103. ст.1 тачка
4. Статута града Ужице ("Службени лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), Градско веће града Ужица, на седници
одржаној дана 09.01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА УЖИЦА
I
Образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Ужица (у даљем тексту:
Комисија), у циљу обезбеђивања обухватнијег и делотворнијег надзора, избегавања преклапања и непотребног понављања надзора и
усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града
Ужица.
II
Комисија обезбеђује координацију између инспекција-инспектора које инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности
града Ужица и то:
1. Комуналне инспекције, у саставу Одељења за инспекцијске послове Градске управе за инспекцијске послове и комуналну
полицију града Ужица;
2. Саобраћајне инспекције, у саставу Одељења за инспекцијске послове Градске управе за инспекцијске послове и комуналну
полицију града Ужица;
4. Инспекције за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, у саставу Одељења за пореску администрацију Градске управе за
финансије
5. Буџетског инспектора,
III
Комисија обезбеђује координацију и између других инспекција у Одељењу за инспекцијске послове, у делу надлежности засноване
на одлукама града Ужица које су донете на основу посебног закона.
IV
Послови и задаци Комисије су:
1) разматрање и давање мишљења на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) праћење достигнутог нивоа координације инспекција, иницирање мера, утврђивање смерница и давање упутстава у циљу
унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и праћење њихове реализације, а нарочито:
- усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
- размена информација у вршењу инспекцијског надзора,
- унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
- развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3) разматрање и давање мишљења на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања инспекцијског надзора;
4) разматрање мишљења, директива, методолошких материјала и приручника за рад инспекције, анализа праксе инспекцијског
надзора и заузимање ставова у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним
субјектима и објављивање тих ставова;
5) учествовање у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем инспектора, као и
утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, подношење иницијатива надлежним органима које се односе на
финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
6) давање стручног мишљења о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
7) старање да се на службеној интернет страници града Ужица објављују прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски
надзор и информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама,
телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
8) пружање обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности града Ужица, на упит заинтересованих лица;
9) подношење, по потреби, извештаја Градском већу и Скупштини и давање предлога за предузимање мера из њихове надлежности;
10) предузимање одговарајућих активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је незадовољан
одлуком о притужби;
11) разматрање извештаја о раду унутрашње контроле инспекције;
12) обављање других послова и задатака утврђених законом.
V
Комисију чине председник и три члана.
Председник и чланови Комисије имају заменике.
Председник Комисије сазива и води седнице Комисије, руководи радом Комисије, усклађује рад чланова и радних група и стручних
тимова.
Заменик председника Комисије замењује председника Комисије у случају његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност.
VI
У Комисију се именују:
- за председника:
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ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ, Градоначелник;
- за заменика председника:
НЕМАЊА НЕШИЋ, Заменик градоначелника;
1. ЗОРАН МИЛИТАРОВ, начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију, члан;
СЛОБОДАН РИСТОВИЋ, руководилац Одељења за инспекцијске послове у саставу Градске управе за инспекцијске послове и
комуналну полицију, заменик члана;
2. МИРЈАНА ДРНДАРЕВИЋ, начелник Градске управе за финансије
ЗОРИЦА ЋОСИЋ, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију
3. МИЛОЈЕ МАРИЋ, начелник Градске управе за развој и инфраструктуру.
ЈУГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ руководилац Oдељења за комуналне послове.
VI
Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава Комисије.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог Градском већу, односно Скупштини
града, да заузму став поводом овог питања, односно предузму мере и радње из свог делокруга.
Послове из става IV тачка 2) алинеја 4. овог решења, Комисија обавља у сарадњи са Одељењем за информационе технологије и
комуникације, Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.
VII
Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске послове Градске управе за
инспекцијске послове и комуналну полицију града Ужица.
VIII
У оквиру Комисије образују се, по потреби, радне групе и стручни тимови за одређену област, односно одређена питања
инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, односно стручног тима могу учествовати
представници инспекција које немају чланове у саставу Комисије, Одељења комуналне полиције, јавних предузећа и установа чији је
оснивач град, удружења, комора и других асоцијација, научних и образовних установа, као и других организација чији је рад повезан
са системом и пословима инспекцијског надзора у граду Ужицу.
IX
Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за обављање њених послова и
задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.
X
Комисија доноси Пословник о раду, у року од месец дана од дана образовања.
XI
Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из
надлежности града Ужица, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција, у утврђивању планова инспекцијског
назора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција остварује се у складу са облицима сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређују
државна управа и локална самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата међусобно
обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор, као и друге
начине унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности града Ужица.
Одељење за инспекцијске послове у саставу Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију усклађује инспекцијски
надзор над пословима из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности града Ужица.
XII
Комисија подноси Градском већу редовне годишње извештаје о раду, као и ванредне извештаје по потреби и редовно их објављује
на званичној интернет страници града.
Комисија подноси Градском већу годишњи извештај најкасније до 31. јануара текуће године, за претходну годину.
XIII
Ово решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
II Број: 06/2/17, 09.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

2. На основу чл. 103. тачка 8. Статута града Ужица (« Сл. лист града Ужица» бр. 16/13- пречишћен текст), Градско веће града
Ужица на седници одржаној 16. 01.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРAЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Образује се Савет за пољопривреду у саставу:
Председник:
1. Немања Нешић, заменик градоначелника
Чланови:
2. Сања Јанковић, члан Градског већа
3. проф. др Никола Бајић, одборник
4. Слободан Кузмановић, одборник, власник Компаније «Тргоагент»
5. Дејан Станковић, дипломирани инжењер пољопривреде ПСС Моравица
6. Небојша Брзаковић, дипломирани инжењер пољопривреде ПСС Моравица
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7. Радош Пантелић, пољопривредни произвођач из Дубоког
8. Бране Јанковић, пољопривредник из Равни
9. Миленко Тадић, пољопривредни произвођач ЗЗ Агро Поникве Биоска
10. Борко Павић, пољопривредни произвођач из Горјани
11. Коста Михајловић, технолог, Центар за органску пољопривреду
II Савет за пољопривреду се образује као радно тело Градског већа са задатком да Градском већу предлаже и даје стручна мишљења
из области пољопривреде у циљу унапређења ове делатности кроз предлагање конкретних мера и активности, као и средстава
потребних за унапређење пољопривредне делатности.
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење бр. III 06-2/15 од 21. 01. 2015. године.
IV Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 06-7/17, 16. 01. 2017.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

3. На основу чл. 27. тачка 5. Закона о буџетском систему (« Сл. гласник РС» бр. 54709, 73/10, 103/15), чл. 103. Статута града
Ужица (Сл. лист 16/13-пречишћен текст) и Одлуке о буџету града Ужица за 2017. годину, на седници одржаној 16. 01. 2017. године,
Градско веће доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП «ВЕЛИКИ ПАРК» УЖИЦЕ
Члан1.
Субвенција се додељује ЈП « Велики парк» Ужице у износу од 35.510.000,00 динара динара, у складу са Одлуком о буџету
града Ужица за 2017. годину.
Члан 2.
ЈП «Велики парк» Ужице се обавезује да ће испуњавати следеће обавезе:
управљање и одржавање објеката Градског стадиона,
редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, друге фудбалске стадионе и терене који су
у својини града Ужица,
одржавање Градског базена,
одржавање спортско рекреативног центра Велики парк,
организовање активности на Градској плажи, што ће бити дефинисано Уговором са ЈП « Велики парк» Ужице.
Члан 3.
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 401-5/17, 16. 01. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

4. На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13 ,142/14, 68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016), члана 103. Статута града Ужица (Службени лист 16/13-пречишћен текст) и члана
7. Одлуке о буџету града Ужица за 2017. годину, на седници одржаној 16.01.2017. године, Градско веће донело је
ОДЛУКУ
О ДОТАЦИЈАМА ЈП „АЕРОДОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ
Члан 1.
Додељују се средства ЈП „Аеродром Поникве“, у износу од 7.700.000,00 динара, у склaду са Одлуком о буџету града Ужица
за 2017. годину. Средства представљају остале дотације и трансфере јавном предузећу.
Члан 2.
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број II 401-7/17, 16.01.2017. година
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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5. На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13 , 142/14, 68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016), члана 103. Статута града Ужица (Службени лист 16/13-пречишћен текст) и
члана 7. Одлуке о буџету града Ужица за 2017. годину, на седници одржаној 16.01.2017. године, Градско веће донело је
ОДЛУКУ
О ДОТАЦИЈАМА БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРУ УЖИЦЕ
Члан 1.
Додељују се средства Бизнис инкубатор центру ДОО Ужице, у износу од 3.700.000,00 динара, у склaду са Одлуком о буџету
града Ужица за 2017. годину. Средства представљају остале дотације и трансфере Бизнис инкубатор центру ДОО Ужице.
Члан 2.
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број II 401-6/17, 16.01.2017. година
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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