СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

28. фебруар 2017. године

Број 10/17

29. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица
(“Службени лист града Ужица”, број 16/13), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 28.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ТАБАНА“ НА МЕЂАЈУ У УЖИЦУ
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације ''Табана'' на Међају у Ужицу (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица на Међају у површини од око 17aри.
Прелиминарном границом Плана обухваћене су целе кат. парцеле број 8494, 8493/2 и део кат. парцеле број 1209/1, све КО
Ужице.
Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и
верификације нацрта Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године (''Сл.лист Града Ужица'', број
14/11).
Члан 4.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за:
- сврсисходно и интензивно коришћење земљишта, примерено централном градском простору;
- стварање услова за нову изградњу са прецизирањем урбанистичких параметара;
стварање услова за израду урбанистичко-техничких докумената и издавање информације о локацији и локацијских услова;
- усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације;
- заштита јавног интереса;
- унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем.
Члан 5.
Финансирање израде Плана обезбедиће инвеститор Милутин Иркић из Ужица, ул.Михаила Пупина бр.8.
Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, а обрађивач је
„Еко урбо план“ Ужице.
Рок за израду нацрта Плана износи 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским
синмањима.Планско решење ће бити рађено на окатастарско-топографском плану овереним од стране овлашћеног геодестског бироа.
Члан 7.
Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и
изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници Града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања.
Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и
изградњи, План детаљне регулације се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима
јавног информисања.
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу.
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде.
Члан 8.
За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, сходно Закону о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).
Члан 9.
План детаљне регулације ''Табана'' на Међају у Ужицу израдиће се у 4 (четири) истоветна примерка у штампаном (аналогном)
и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.
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Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ
I број 350-5/2017 28.02.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

30. На основу члана 20. став 1. тачка 24. и члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС.број 129/07),
члана 35. и 39.ст.3. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број бр. 65/2013 и 13/2016), члана 43. Закона о трговини
("Сл.гласник РС" број 57/2010 и 10/2013), члана 67. Закона о туризму ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012
и 84/2015) и члана 67. Статута Града Ужица ("Сл. лист Града Ужица", бр. 16/13 - пречишћени текст),Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 28.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
У Одлуци о о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Ужица ("Службени лист
општине Ужице", бр. 03/02, 6-1/06, 05/07 и 20/09 и "Службени лист града Ужица", бр. 38/14) (даљем тексту: Одлука) после члана 9.
додаје се нови члан 9а. и гласи:
"Члан 9а.
У трговинским и занатским објектима на територији града Ужица забрањено је пружање услуге забаве и приређивање
артистичких, кабаре и музичких програма."
Члан 2.
Члан 10. ст.1. тач.а). Одлуке мења се и гласи:
"а) угоститељски објекти за смештај (хотел, мотел, пансион и др. ) раде непрекидно, изузев дела објекта у коме се пружају
услуге забаве и приређују артистички, кабаре и музички програми и емитује музика који може радити сваког дана од 06,00 до 24,00
часа, a у дане викенда (субота и недеља), до 02,00 часа."
Члан 10. ст.1. тач.б). Одлуке мења се и гласи:
"б) објекти за брзу припрему хране, киосци и слични угоститељски објекти, раде непрекидно, изузев објеката у којима се
пружају услуге забаве и приређују музички програми и емитује музика који могу радити сваког дана од 06,00 до 00,00 часа, a у дане
викенда (субота и недеља), до 02,00 часа."
У члан 10. ст.1. тач. г) на крају уместо тачке се ставља зарез и додају речи: a у дане викенда (субота и недеља) до 03,30
часова."
У члану 10. после ст.1.додаје се нови став 2. и гласи:
"Сматра се да је угоститељско туристички објекат затворен када су корисници услуга напустили објекат, када је прекинут
музички програм или емитовање музике, прекинуто пружање услуга и искључено пригушено светло."
У члану 10. после новог ст.2.додаје се нови став 3. и гласи:
"Угоститељ је дужан да музички програм или емитовање музике прекине и искључи пригушено светло у угоститељско
туристичком објекту најкасније 30 минута пре истека радног времена из става 1. овог члана."
Члан 3.
У члану 11. у ставу 3. речи: "надлежном органу СУП-а Ужице" замењују се речима "надлежној инспекцији".
Члан 4.
У члану 17. ст.1. Одлуке износ новчане казне "50.000 динара " мења се износом "од 75.000 динара", а после речи: "чл.7.ст.2.,",
додаје се: " 9а.,"
У члану 17. ст.2. износ новчане казне "4.000" мења се износом " од 20.000 динара".
У члану 17. ст.3. износ новчане казне " 25.000 динара " мења се износом "од 75.000 динара".
Члан 5.
Члан 18. Одлуке мења се и гласи
"Члан 18.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врше комунална инспекција, комунално-тржишна инспекција,
туристичка инспекција и комунална полиција у складу са законом и овом Одлуком.
У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор, односно комунални полицајац је овлашћен да у складу са законом и
овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме и друге мере за
које је законом овлашћен.
Комунални инспектор, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај предвиђена
новчана казна у фиксном износу.
У спровођењу инспекцијског надзора комунална инспекција и комунална полиција сарађују са полицијском управом и
другим инспекцијским службама. "
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :130-4/17, 28.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

31. На основу члана 94. став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), члана
20.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл.
гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67. Статута Града Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени
текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.01. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу (''Сл.лист општине Ужице'', број 13/2011), у даљем тексту ''Одлука'', члан 32. мења се и гласи:
" Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши инспекција за друмски саобраћај у складу са законом и
овом Одлуком.
Контролу примене ове Одлуке врши и комунална полиција у складу са законом.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за друмски саобраћај, односно комунални полицајац у вршењу контроле је
овлашћен да у складу са законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року,
као и да предузме и друге мере за које је законом овлашћен.
Инспектор за друмски саобраћај дужан је да:
1. контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке;
2. контролише да ли такси возило испуњава прописане услове;
3. контролише превозне исправе и другу документацију која се односи на такси превоз;
4. утврђује идентитет такси возача и такси превозника.
У вршењу надзора инспектор је овлашћен да:
1. нареди отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних услова за обављање такси превоза, као и остале услове
из ове Одлуке;
2. искључи возило којим се врши превоз противно одредбама Закона и ове Одлуке, одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу, регистарске таблице и кровну ознаку у трајању од 10 дана, а у случају поновног искључења возила истог такси
предузетника или правног лица, у трајању од 30 дана;
3. одузме идентификациону картицу такси возачу који у возилу уз идентификациону картицу не испуњава услове у погледу
документације за возило, односно запосленог код такси превозника, а који су прописани овом одлуком, као и у случају да вози возило
које није евидентирано;
4. одузме налепницу са евиденционим бројем уколико нису испуњени услови предвиђени овом Одлуком;
5. има и друга овлашћења предвиђена Законом.
Комунални полицајац је овлашћен да врши контролу примене ове Одлуке у делу прописаном чланом 6. ст.2, чланом 9. ст.2 и
ст.3, чланом 19., чланом 23., чланом 25. и чланом 26.
Комунална полиција је обавезна да на захтев инспектора за друмски саобраћај обезбеди асистенцију код вршења
инспекцијског надзора.
Инспектор за друмски саобраћај, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај
предвиђена новчана казна у фиксном износу.''
Члан 2.
У члану 34. износ: " од 2.500 до 75.000 динара" замењује се износом: "од 25.000 динара".
Члан 3.
У члану 35. став 1. износ: " од 50.000 до 1.000.000 динара", замењује се износом: "од 120.000 динара".
У члану 35. став 2. износ: " од 5.000 до 250.000 динара", замењује се износом: "од 20.000 динара".
У члану 35. став 3. износ: " од 2.500 до 75.000 динара", замењује се износом: "од 10.000 динара".
Члан 4.
У члану 36. став 1 износ: "од 2.500 до 75.000 динара", замењује се износом: "од 5.000 динара".
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 344-55/17, 28.02.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

52

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 10/17"

32. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 20.став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67. Статута Града Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној 28.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима (''Сл.лист града Ужица'', број 06/2009, 18/2012 и 20/2013) - у даљем тексту: "Одлука",
члан 27. мења се и гласи:
"Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција у складу са законом и овом Одлуком.
Контролу примене ове Одлуке врши и комунална полиција у складу са законом.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални полицајац у вршењу контроле је овлашћен да у
складу са законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да
предузме и друге мере за које је законом овлашћен.
Комунални инспектор, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај предвиђена
новчана казна у фиксном износу.''
Члан 2.
У члану 28. став 1. Одлуке износ "од 5.000,00 до 500.000,00 динара" мења се износом " од 60.000 динара".
У члану 28. став 2. мења се и гласи:
"За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном од
6.000 динара."
Члан 3.
У члану 29. став 1. Одлуке мења се и гласи:
"Новчаном казном од 30.000 динара казниће се за прекршај предузеће или предузетник ако:"
У члану 29. став 2. мења се и гласи:
"За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном од
5.000 динара".
У члану 29. став 3. Одлуке износ " од 250,00 до 25.000,00 динара " мења се износом " од 5.000 динара".
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :347-8/17, 28.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

33. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 20.став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67. Статута Града Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној 28.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу (''Сл.лист општине Ужице'', број 09/02, 01/03 и 11/07) - у даљем тексту: "Одлука", члан 60.
мења се и гласи:
"Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врше комунална инспекција, у складу са законом и овом Одлуком.
У складу са законом комунална полиција је овлашћена да утврђује постојање прекршаја предвиђених чланом 25. ст.1. тач.
3.,4.,8. и 10., чланом 29. и чланом 34. Одлуке.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални полицајац је овлашћен да у складу са законом и
овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме и друге мере за
које је законом овлашћен.
Комунални инспектор, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај предвиђена
новчана казна у фиксном износу.''
Члан 2.
Члан 61. Одлуке мења се и гласи:
"Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај комунално предузеће ако не поступи по одредбама или
изврши прекршај из члана 5, члана 6. ст.1, члана 25, члана 36. ст.2. и члана 40. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно лице у предузећу''.
Члан 3.
Члан 62. став 2. Одлуке мења се и гласи:
Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице и одговорно лице ако изврши прекршај из члана 13,
члана 25. ставови 1. до10, члана 29, члана 31, члана 33, члана 34, члана 35, чланова 48, 49, 50. и 51. и члана 53. Одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 60.000 динара предузеће или друго правно лице.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у предузећу или другом
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000 динара. "
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :352-184/17, 28.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

34. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. став
1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 39. ст. 2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС",
бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67. Статута Града Ужица ("Сл. лист града Ужица" , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној 28.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом (''Сл.лист града Ужица'', број 15/2010) - у даљем тексту: Одлука, у члану 79.
став 1. износ: "од 5.000 до 500.000 динара" мења се износом: "од 60.000 динара".
У члану 79.после става 1. додаје се нови став.2. који гласи:
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно лице у предузећу''.
Члан 2.
У члану 80. став 1. Одлуке износ: " од 5.000 до 500.000 динара" мења се износом "од 20.000 динара", а износ: "од 250 до
25.000 динара" износом: " од 15.000 динара".
У члану 80. став 2. Одлуке износ: " од 2.500 до 250.000 динара" мења се износом: " од 50.000 динара".
У члану 80. став 3. Одлуке износ: " д 250 до 25.000 динара" мења се износом: " од 15.000 динара".
Члан 3.
У члану 81. став 1. Одлуке износ: " од 10.000 динара" мења се износом "од 20.000 динара", а износ: "од 2.500 динара"
износом: " од 5.000 динара".
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :352-183/17, 28.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

35. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 20.став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67. Статута Града Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној 28.02.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012,
12/2013 и 22/2015) - у даљем тексту: "Одлука", у члановима 4. став 3, 21. став 5, 40. став 2, 49. став 2, 52. став 2. и 3, 53, 57, 58, 69. став
3, 80. став 3, 81. став 1, 107. став 2, 117. став 2. и 124. речи ''ЈП Дирекција за изградњу Ужице'' замењују се речима:''Градска управа за
инфраструктуру и развој.''
Члан 2.
Члан 122. Одлуке мења се и гласи:
"Новчаном казном у износу од 80.000 динара казниће се предузеће или друго правно лице ако изврши прекршај из члана 4.
став 3, члана 8, члана 9, члана 14. члана 21. став 1, члана 24. став 2, члана 26, члана 27. став 1, члана 32, члана 35, члана 37. став 2,
члана 42, члана 48а. став 1, члана 52, члана 53, члана 54. став 2, члана 58. став 2, члана 59, члана 61. став 2, члана 62, члана 64, члана
68, члана 70, члана 77. и члана 120.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно лице у предузећу или
другом правном лицу''.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 30.000 динара предузетник. "
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број : 352-185/17, 28.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

36. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 129/2007), чл. 4 и 8.
Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'' број 135/04, 36/09 и 72/09) и члана 67. тачка 24. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Ужица , на седници одржаној 28.02. 2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –ЗЕЛЕНИ САВЕТ
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштинa Града Ужица образује Савет за заштиту и унапређење животне средине-Зелени савет (у даљем
тексту: Савет), ради заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, на територији Града Ужица, и уређује надлежност,
састав, начин рада и друга питања од значаја за рад Савета у складу са Законом.
Члан 2.
Савет се оснива у циљу унапређења информисаности грађана о стању животне средине, подстицању грађанског учешћа у
процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине
и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимање мера у областима:

−
−
−
−
−

заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
заштите природних вредности;
унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;
учешћа у припреми одлука и аката које доносе локална самоуправа и јавна предузећа, а чија примена и спровођење има
утицаја на стање животне средине, употребу природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у
циљу развијања одрживе локалне енергетске политике;
учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и заштитом животне средине и
одрживим развојем;

−

давања мишљења на нацрте планова, програма и других правних аката, и непосредним учешћем у имплементацији аката
и сл.
Члан 3.
Сходно одредбама члана 2. ове Одлуке Савет:

−

покреће и упућује иницијативе надлежним органима, предузећима, установама, организацијама и другим субјектима за
спровођење одређених активности које се тичу заштите животне средине

−
−
−
−

покреће иницијативу за доношење одговарајућег правног акта везаног за заштиту и унапређење животне средине;

−

учествује у активностима обележавања еколошки значајних датума чија је сврха подсећање на значај квалитета животне
средине и уставом загарантовано право сваког човека на здраву животну средину.

−

организује акције у циљу подизања, усмеравања и јачања јавне свести о значају заштите животне средине.

покреће иницијативу за измену и допуну постојећег правног акта;
учествује у припреми израде предлога аката везаних за заштиту животне средине;
даје образложено мишљење на нацрт одлука, прописа или аката који су у поступку усвајања пред органима локалне
самоуправе и упућује га органу надлежном за усвајање предметног акта,

Члан 4.
Градскe управе, јавна предузећа и установе су обавезни да у писаној форми обавесте Савет о покретању поступка израде
управних аката, планова и програма чија примена и спровођење има утицаја на стање животне средине.
Пре усвајања аката из претходног става овог члана предлози истих се обавезно достављају Савету на мишљење, у писаној
форми.
Савет у року од 15 дана, доставља надлежном органу образложено Мишљење које је саставни део коначне одлуке.
Члан 5.
Савет има 15 (петнаест) чланова које именује Скупштина Града, на период од 4 године. За чланове Савета предлажу се
кандидати из реда представника Градске управе Града Ужица, образовних институција, здравственог сектора, представници медија,
удружења грађана и других организација.
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Члан 6.
Члан Градског већа који је задужен за област животне средине и одрживог развоја је по функцији члан Савета.
На основу захтева члана Градског већа, задуженог за област животне средине и одрживог развоја , овлашћени предлагачи
предлажу чланове Савета на следећи начин:
Начелници градских управа Града Ужица предлажу три кандидата, по једног запосленог у градској управи и то:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

на пословима заштите животне средине,
инспекцијским пословима или пословима комуналне полиције и
правним пословима.
Остале кандидате за чланове Савета предлаже:
једног кандидата - председник градске општине Севојно;
једног кандидата - Дом здравља Ужице;
четири кандидатa - Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом;
једног кандидата - Високо пословно - техничка школе Ужице;
једног кандидата - Завод за јавно здравља;
једног кандидата - Регионална развојна агенција Ужице;
два кандидата - представници средстава јавног информисања из њихових редова

Члан 7.
Прву седницу Савета за заштиту и унапређење животне средине сазива члан Савета који је, као члан Градског већа, задужен
за послове заштите животне средине и одрживог развоја и председава седницом до избора Председника.
Председника Савета бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Савета, на конститутивној седници.
Савет има секретара, који обавља стручне и административне послове за потребе Савета, из реда запослених у градској
управи, који се бави питањима заштите животне средине.
Члан 8.
Савет ради у седницама, на којима присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних чланова Савета.
Члан 9.
Рад Савета је јаван.
У процесу давања иницијативе, укључивања у израду и у поступке давања мишљења Савет може организовати јавне
консултације са заинтересованом јавношћу и грађанима.
На позив председника Савета, у раду Савета могу учествовати, без права гласа, и стручњаци из области заштите животне
средине, других релевантних области и представници јавних предузећа, када Савет разматра питања која су од значаја за непосредно
остваривање њихових права и интереса у питањима заштите животне средине.
Члан 10.
Да би се обезбедило учешће шире јавности, Савет може позвати представнике средстава јавног информисања на седницу
Савета, одржавањем конференције за штампу, издавањем саопштења, објављивањем извештаја о раду Савета, и докумената које Савет
израђује на интернет сајту Града, као и на други погодан начин за информисање грађана.
Зелени савет доноси годишњи извештај о раду и доставља Скупштини Града, на усвајање.
Члан 11.
Скупштина града Ужица као облик учешћа јавности у доношењу одлука у овој области, овом Одлуком установљава институт
под називом ''Зелена скупштинска столица''.
Институтом ''Зелена скупштинска столица'' установљава се обавеза председника Скупштине града да позове овлашћеног представника
Савета на сваку седницу Скупштине града, на чијем дневном реду се налазе питања из области заштите животне средине.
Председник Скупштине је дужан да обезбеди скупштинску столицу у првом реду сале у којој се одржава седница, која је
видно означене као ''Зелена столица'', на којој нико нема право да седи, осим овлашћеног представника Савета и која остаје празна
уколико исти није присутан на седници.
Скупштина града обавезна је да у оквиру овог института, при разматрању и доношењу одлука које се непосредно тичу, или се могу
тицати заштите, унапређења и развоја животне средине, обезбеди овлашћеном представнику Савета учешће у расправи без права
одлучивања.
Члан 12.
Град Ужице обезбеђује неопходне услове за рад Савета, простор, инвентар и сл.
Средства за рад и активности Савета, обезбеђују се у буџету Града Ужица, путем донација и пројеката финансираних од
стране међународних и домаћих донатора.
За свој рад чланови Савета не примају финансијску надокнаду.
Члан 13.
Члановима Савета престаје мандат истеком времена на које су именовани, подношењем оставке и разрешењем.
Разлози за разрешење чланова Савет, ближе се уређују Пословником о раду.
Поступак разрешења и престанка мандата члана Савета врши се на начин и по поступку утврђеном за избор и именовање.
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Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ужица''.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине –
Зелени савет (''Службени лист града Ужица'' број 2/15-пречишћен текст).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 503-8/17, 28.02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

37. На основу члана 97. став7. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 67. Статута Града Ужица (''Сл.лист Града
Ужица'', број 16/13), Скупштина Града Ужица на седници одржаној 28.02.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист града Ужица'' број 4/2015 и 36/16), у
даљем тексту Одлука, члан 19. мења се и допуњује, тако да измењен и допуњен гласи:
''Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на рате.
Износ, начин плаћања доприноса и средстава обезбеђења плаћања, уколико се допринос плаћа на рате саставни су део
решења о издавању грађевинске дозволе, односно решења о употребној дозволи.
Допринос се усклађује са индексом потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику, од дана
правоснажности грађевинске дозволе до дана плаћања.
Инвеститорима који изврше уплату доприноса у року од 60 дана од дана правоснажности грађевинске дозволе, не
усклађује се допринос у складу са ставом 3.овог члана.
Инвеститору који допринос плаћа једнократно у целости допринос се умањује у износу од 30%.
Инвеститор који допринос плаћа на рате, прву рату плаћа у износу од 10%, а преостали износ на 36 месечних рата.
Усклађивање рата врши се у складу са индексом потрошачких цена према званичним подацима Републичког завода за
статистику за период од базног датума правоснажности грађевинске дозволе до последњег дана у месецу, а уплаћује се до 15. у
наредном месецу.
За период кашњења у плаћању, инвеститору се обрачунава камата за неблаговремено плаћене јавне приходе у складу са
законом.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као средство
обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и
која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате или
2. успостави хипотеку првог реда на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у корист
Града Ужица.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изгрању стамбених објеката чија укупна
бруто грађевинска површина не прелази 200 м2 и који не садржи виши од две стамбене јединице, не достављају се средства
обезбеђења. ''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 418-1/2017, 28.02.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

38. На основу члана 67. став 1. тачка 35, а у вези са чланом 177. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број
16/13-пречишћен текст), Скупштина града, на седници одржаној 28.02. 2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА,
ПАРЛАМЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ПАРЛАМЕНАТА СРЕДЊИХ
ШКОЛА ГРАДА УЖИЦА
I Усваја се Споразум о сарадњи између Скупштине града Ужица, парламената високошколских установа и парламената средњих
школа града Ужица (у даљем тексту: Споразум), као вид институционалне сарадње Скупштине града Ужица и парламената ужичких
високошколских установа и средњих школа, са циљем промоције правих вредности и афирмације младих људи града Ужица да
активно учествују у друштвеним токовима.
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II Овлашћује се председник Скупштине да, у име и за рачун Скупштине града, потпише Споразум са странама потписницама.
III Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 611- 6/17, 28.02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

39. На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91 и 71/94) и члана 67. став 1. тачка 12.
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
28.02. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР''
I Владан Цупарић, дипломирани економиста, именује се за директора Дечијег одмаралишта ''Златибор''.
II Мандат директора траје четири (4) године.
III Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 119-3/17, 28.02.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

40. На основу члана 84. и 85. Статута града Ужица ( '' Службени лист града Ужице'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина
града Ужица на седници одржаној 28.02.2017.године доноси,
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
I У Савет за праћење примене етичког кодекса Скупштине града бирају се:
За председника:
1.Драган Бабић, одборник
За чланове:
2.Михајло Балабан, одборник
3.Мирјана Остојић, Ужички центар за људска права и демократију
4.Вера Бојовић,адвокатска комора Ужице
5.Слободанка Станковић Ћирковић, Коло српских сестара Ужице
6. Ана Милановић, представник медија
7.Срђа Страњаковић, Веће Савеза самосталних синдиката Ужице
II Мандат председника и чланова Савета траје до истека мандата Скупштине.
III Ово решење објавити у ''Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :06-16/17, 28.02.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

41. На основу члана 84. и 90. Статута града Ужица ( '' Службени лист града Ужице'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина
града Ужица на седници одржаној28.08.2017.године доноси,
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
I У Савет за равноправност полова Скупштине града бирају се:
За председника:
1. Наталија Василић,одборница
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За чланове:
2. Ђорђе Милићевић,одборник
3. Радиша Марјановић, одборник
4. Мирјана Филиповић,одборница
5. Гордана Савић, Ужички центар за људска права демократију
6. Тијана Милутиновић, Удружење особа са инвалидитетом
7. Лидија Златић, Центар за девојке
II Мандат председника и чланова Савета траје до истека мандата Скупштине.

III Ово решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :06-22/17, 28.08.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

42. На основу члана 84. и 89. Статута града Ужица ( '' Службени лист града Ужице'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина
града Ужица на седници одржаној 28.02.2017. године доноси,
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
I У Кориснички Савет јавних служби Скупштине града бирају се:
За председника:
1. Никола Митровић, представник медија
За чланове:
2.Раде Тешовић,одборник
3.Александра Стојановић, одборница
4.Ненад Смиљанић, Пословни клуб Западне Србије
5. Бранко Продановић,Организација потрошача Ужице
6. Лидија Тодорић,Удружење ''Родитељ''
7. Милош Ђерић,преставник пијачних продаваца Зелена пијаца
8. Ана Ђокић, Удружење особа са инвалидитетом
9. Жугић Милован ,представник Скупштина станара
II Мадат председника и чланова Савета траје до истека мандата Скупштине.
III Ово решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број :06-21/17, 28.02.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

43. На основу члана 92. Став 2. и 4. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) члана 67. Статута града Ужица („Сл.лист града Ужица“ 16/13–
пречишћен текст) на седници Скупштине града Ужица одржаној 28.02.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
За екстерну ревизију завршног рачуна Буџета града Ужица за 2016. годину изабраће се у складу са законом, ревизор који испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 400-25/17, 28.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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44. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 52/2011,
55/2013 и 68/2015) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града
Ужица, на седници одржаној 28.02. 2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
1. Горан Зековић, разрешава се дужности члана Школског одбора Економске школе Ужице, као представник оснивача.
2. Љубица Гвозденовић, именује за члана Школског одбора Економске школе Ужице, као представник оснивача, на период
до истека мандата Школског одбора.
3. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужицa''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 610-3/17, 28.02.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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