
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLXIII      23. март 2017. године     Број 13/17 

 

49. На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 110. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица на седници одржаној 23.03.2017.године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
I Зоран Аџић разрешава се дужности члана Градског већа, због поднете оставке. 

 
II Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу града Ужица. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-11/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

 50. На основу члана 20.ст.1. тач. 12 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014), члана 
157. и члана 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014), члана 
52. Закона о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/2015) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени 
лист града Ужица", бр. 16/13 - пречишћени текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03.2017.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О УТОВАРУ И ИСТОВАРУ РОБЕ ИЗ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком о утовару и истовару робе из теретних возила (у даљем тексту: Одлука) утврђују се услови и начин вршења 
утовара и истовара робе из теретних возила (у даљем тексту: возила) на површинама јавне намене на територији ужег градског 
подручја града Ужица и на делу подручја градске општине Севојно. 

Површине јавне намене из става 1. овог члана су коловоз, улица, тротоар, пешачке стазе и остале саобраћајне површине, као 
и јавне површине испред објеката које се користе за утовар и истовар робе (тргови и сл.) 

Под утоваром и истоваром робе у смислу ове одлуке сматра се и утовар и истовар који се врши делимичним коришћењем 
јавне површине. 

Подручје са посебним режимом утовара и истовара робе 
Члан 2. 

Уже градско подручје града Ужица у смислу ове Одлуке подразумева простор између улица: ул. Омладинска - од раскрснице 
са ул. Николе Пашића до раскрснице са ул. Кнеза Лазара, ул. Кнеза Лазара - од раскрснице са ул. Омладинска до раскрснице са ул. 
1300 каплара, ул. Малише Атанацковића - од раскрснице са ул.1300 каплара до раскрснице са ул. Лазара Мутапа, ул. Лазара Мутапа - 
од раскрснице са ул. Малише Атанацковића до раскрснице са ул. Вука Караџића, ул. Курлагина - од раскрснице са ул. Вука Караџића 
од раскрснице са ул. Ужичке републике, ул. Росуље - од раскрснице са ул. Ужичке републике до раскрснице са ул. Краља Петра I, ул. 
Краља Петра I - од раскрснице са ул. Росуље до раскрснице са ул. Марије Маге Магазиновић, ул. Марије Маге Магазиновић - од 
раскрснице са ул.Краља Петра I до раскрснице са ул. Видовданска, ул. Видовданска - од раскрснице са ул. Марије Маге Магазиновић 
до раскрснице са ул. Југ Богданова, ул. Југ Богданова - од раскрснице са ул. Шумадијска до раскрснице са ул. Сланушка, ул. Сланушка 
- од раскрснице са ул. Југ Богданова до раскрснице са ул. Војводе Демира, ул. Војводе Демира - од раскрснице са ул. Сланушка до 
раскрснице са ул. Немањина, ул. Немањина - од раскрснице са ул. Војводе Демира до раскрснице са ул. Ратарска, ул. Ратарска - од 
раскрснице са ул. Немањина до раскрснице са ул. Николе Пашића, ул. Николе Пашића - од раскрснице са ул. Ратарска до раскрснице 
са ул. Омладинска." 
 У уже градско подручје града Ужица у смислу ове Одлуке, спадају и Трг Партизана, Трг Светог Саве, као и улице Димитрија 
Туцовића, Милоша Обреновића, Ужичке републике, Вука Караџића. 

 
Подручје које регулише ова Одлука у Градској општини Севојно обухвата улице Хероја Дејовића и Александра Вучковића. 

 
Време утовара и истовара робе 

Члан 3. 
Утовар и истовар робе на подручју из члана 2. ове Одлуке, може се вршити радним даном и суботом у периоду од од 09,00 до 

11,30 часова и од 17,00 часова до 07,00 часова наредног дана, а недељом и државним празником од 00,00 часова до 24,00 часова.  
 

Посебна правила у вези са утоваром и истоваром робе 
Члан 4. 

У делу улице Димитрија Туцовића од Робне куће "Прогрес" до раскрснице са улицом Обилићевом забрањен је утовар и 
истовар робе у време важења забране моторног саобраћаја. 

Утовар и истовар робе на Тргу Светог Саве није дозвољен радним даном у периоду од  09.00 до 10.00 и од 17,00 до 20,00 
часова. 

Утовар и истовар робе са резервисаног паркинг места може се вршити у времену од 9,00 до 13,00 часова и од 16,00 часова до 
7,00 часова наредног дана. 
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Ко може вршити утовар и истовар робе 
Члан 5. 

Утовар и истовар робе теретним возилом може вршити привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко 
лице, коме је одобрено обављање превоза терета у складу са законом, као и привредно друштво, друго правно лице, предузетник, 
пољопривредник,  предузетник или физичко лице које врши превоз терета за сопствене потребе. 

 
Возила која се могу користити за утовар и истовар робе 

Члан 6. 
Утовар и истовар робе може се вршити искључиво из возила која испуњавају услове предвиђене законом и овом Одлуком.  
Највећа дозвољена маса возила из става 1. овог члана не може бити већа од 5.000 kg, а за утовар и истовар робе у 

једносмерним улицама не може бити већа од 3.500 kg.   
Изузетно од става 2. овог члана утовар и истовар робе може се и вршити возилима чија је највећа дозвољена маса од 5.000 kg 

до 10.000 kg, уколико због врсте робе и посебних околности испоруке робе није могуће снабдевање другим теретним возилом на 
основу посебне дозволе. 

 
Јавне и саобраћајне површине на којима се може вршити утовар и истовар робе 

Члан 7. 
Утовар и истовар робе коришћењем јавних и саобраћајних површина на подручју из члана 2. ове Одлуке може се обављати 

уколико не постоји други начин и могућност приступа пословном и другом објекту и не угрожава се безбедност људи имовине и 
саобраћаја. 

Члан 8. 
Утовар и истовар робе врши се са коловоза, а са других површина у складу са овом Одлуком. 
У једносмерним улицама за утовар и истовар возилом чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg може се користити и 

део тротоара уз остављање простора за несметан и безбедан пролазак пешака.  
Утовар и истовар робе може се вршити и са резервисаног паркинг места уколико габарит возила одговара површини паркинг 

места. 
Члан 9. 

Утовар и истовар робе је дозвољен искључиво са коловоза из улица Димитрија Туцовића и Петра Ћеловића. 
Забрањено је кретање возила површином Трга Партизана. 
Утовар и истовар робе на Тргу Светог Саве је дозвољен искључиво возилима са посебном дозволом издатом од стране 

Градске управе. 
Начин вршења утовара и истовара робе 

Члан 10. 
Утовар и истовар робе мора се обављати у складу са овом Одлуком и тако да се не ремети безбедност саобраћаја, пешака и 

возила. 
Заустављање и паркирање возила приликом истовара и утовара робе мора бити у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима и постављеном вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. 
За обављање утовара и истовара робе у складу са ставом 1. и 2. овог члана одговоран је превозник и лице које управља 

возилом. 
Члан 11. 

На пешачкој стази, односно тротоару, дозвољено је одлагати робу, предмете и ствари, искључиво ради снабдевања, у времену 
одређеном за снабдевање. 

Приликом одлагања робе, предмета и ствари на пешачкој стази, односно тротоару, мора бити обезбеђена ширина слободног 
пролаза за несметан и безбедан пролазак пешака и лица са инвалидитетом. 

За обављање утовара и истовара робе у складу са ставом 1. и 2. овог члана одговорно је правно лице или предузетник, 
односно физичко лице за чије потребе се врши утовар и истовар робе. 

 
Члан 12. 

Задржавање приликом утовара и истовара робе у једносмерним улицама на подручју регулисаном овом Одлуком, не може 
бити дуже од 5 минута. 

 Задржавање приликом утовара и истовара робе у осталим улицама на подручју регулисаном овом Одлуком, не може бити 
дуже од 20 минута. 

На месту утовара и истовара робе се може налазити само једно возило. 
Није дозвољен претовар из возила у возило на подручју регулисаном овом Одлуком. 

 
Изузеци од примене Одлуке 

Члан 13. 
Ова одлука се не примењује на возила јавних предузећа при вршењу комуналне делатности, за возила за превоз хлеба, млека 

и млечних производа, као и возила за одржавање водоводних, гасоводних и електродистрибутивних инсталација, за одржавање и 
управљање путевима, за одржавање телефонско-телеграфске мреже, за радио-телевизијску дифузију, возила за превоз пошиљака и 
пакета које обавља оператор као универзалну поштанску услугу-изузев доставе робе  и возила за хитне интервенције. 

 
Сходна примена Одлуке 

Члан 14. 
Одредбе ове одлуке односе се и на утовар и истовар грађевинског материјала, огревног материјала и енергената, специјалних 

терета, покретних и других ствари, сеоба и слично. 
 

Одобравање утовара и истовара робе  
Члан 15. 

За утовар и истовар робе возилима највеће дозвољене масе до 3.500 kg не издаје се дозвола. 
Утовар и истовар робе возилима највеће дозвољене масе од 3.500 kg до 5.000 kg издаје се дозвола. 
За утовар и истовар робе возилима највеће дозвољене масе од 5.000 kg до 10.000 kg и за утовар и истовар робе на Тргу Светог 

Саве возилима највеће дозвољене масе од 3.500 kg до 5.000 kg издаје се посебна дозвола. 
Утовар и истовар грађевинског и огревног материјала и енергената, специјалних терета, покретних и других ствари, сеоба и 

слично, возилима највеће дозвољене масе преко 3.500 kg врши се на основу пријаве. 
Није дозвољен утовар и истовар робе возилима највеће дозвољене масе преко 10.000 kg. 

 
Дозвола за утовар и истовар робе 

Члан 16. 
Дозвола за утовар и истовар робе издаје се превознику коме је у складу са законом одобрено обављање јавног превоза робе 

или привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику, односно пољопривреднику који обавља превоз за сопствене потребе. 
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Дозволу из става 1. овог члана издаје Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију града Ужица. 
 

Члан 17. 
Захтев за издавање дозволе за утовар и истовар робе подноси се на обрасцу који ће прописати надлежна градска управа и који 

садржи податке о подносиоцу пријаве, врсту терета, изјашњење у погледу врсте возила и највеће дозвољене масе возила из кога ће се 
вршити утовар и истовар и друге податке у складу са овом Одлуком. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 
 - Копија решења Агенције за привредне регистре из које се види да је подносилац захтева регистрован за обављање 

превоза терета која није старија од 3 месеца од дана подношења захтева, 
 - доказ о уплати административне и комуналне таксе. 

 
Члан 18. 

Дозвола за утовар и истовар робе издаје се у форми решења и посебно садржи: податке о превознику односно привредном 
друштву, другом правном лицу, предузетнику, односно пољопривреднику који обавља превоз за сопствене потребе  (пословно име или 
име и презиме физичког лица, адресу седишта, односно становања, ПИБ, име и презиме одговорног лица); податак о врсти превоза за 
које је регистровао возила (возила превозника или возила за сопствене потребе); податке о врсти и највећој дозвољеној маси возила за 
утовар и истовар робе; услове и ограничења у вези са локацијом и начином вршења утовара и истовара; време важности дозволе и 
друге податке у складу са законом и овом Одлуком. 

На дозволи за утовар и истовар се налази и простор у коме превозник, односно привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник, односно пољопривредник који обавља превоз за сопствене потребе уписује број копије и број возила на који се копија 
односи и оверава својим печатом и потписом одговорног лица. 

Превозник, односно привредно друштво, друго правно лице, предузетник, односно пољопривредник који обавља превоз за 
сопствене потребе коме је издата дозвола дужан је да води евиденцију издатих копија на обрасцу који прописује надлежна градска 
управа. 

Дозвола за утовар и истовар робе важи годину дана од дана издавања. 
Против решења којим се одбија издавање дозволе за утовар и истовар робе може се уложити жалба Градском већу града 

Ужица у року од 15 дана од обавештавања странке о решењу. 
Члан 19. 

Дозвола за утовар и истовар робе возилима  највеће дозвољене масе преко 5.000 kg не може се издати за локације у 
једносмерним улицама. 

Одузимање дозволе 
Члан 20. 

Дозвола за утовар и истовар може се одузети: 
 - уколико превозник врши утовар и истовар супротно издатој дозволи или врши утовар и истовар без закљученог 

уговора о превозу са власником, односно корисником објекта за чије потребе се врши утовар и истовар; 
 - уколико превозник, односно привредно друштво, друго правно лице, предузетник, односно пољопривредник коме 

је издата дозвола обавља превоз за сопствене потребе супротно издатој дозволи или врши превоз терета који није у његовом 
власништву, који није је продао, купио, узео или предао у закуп, произвео, дорадио или поправио; 

 - уколико је превозник, односно привредно друштво, друго правно лице, предузетник, односно пољопривредник за 
превоз за сопствене потребе кажњен више од 2 пута у року од 3 месеца због непоштовања одредби ове Одлуке у погледу времена и 
начина вршења истовара и утовара. 

Против решења којим се одузима дозвола за утовар и истовар робе може се уложити жалба Градском већу града Ужица у 
року од 15 дана од обавештавања странке о решењу. 

 
Посебна дозвола за утовар и истовар робе 

Члан 21. 
У погледу захтева и садржине посебне дозволе за утовар и истовар робе сходно се примењују одредбе члана  17. и 18. ове 

Одлуке. 
Члан 22. 

Посебна дозвола за утовар и истовар за коришћење возила највеће дозвољене масе од 5.000 kg до 10.000 kg, односно за 
утовар и истовар робе на Тргу Светог Саве возилима највеће дозвољене масе од 3.500 kg до 5.000 kg може се изузетно издати ако због 
природе терета није могуће коришћење другог теретног возила и ако приликом утовара и истовара неће доћи до угрожавања 
безбедности саобраћаја и пешака.  

Посебна дозвола из става 1. садржи и трасу пута којом ће се возило кретати при доласку, односно одласку са места утовара и 
истовара робе.  

Посебна дозвола из става 1. овог члана издаје се за сваки превоз посебно. 
Превоз по издатој посебној дозволи из става 1. овог члана мора се извршити у року од 7. дана од дана издавања дозволе. 

 
Пријава утовара и истовара  

Члан 23. 
Пријаву утовара и истовара подноси привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице за чије потребе 

се врши утовар и истовар. 
Пријава утовара и истовара подноси се на обрасцу који ће прописати надлежна градска управа и који садржи податке о 

подносиоцу пријаве, локацију на којој ће се вршити утовар и истовар, врсту терета, изјашњење у погледу највеће дозвољене масе 
возила из кога ће се вршити утовар и истовар, планирано датум, односно период утовара и истовара и друге податке у складу са овом 
Одлуком. 

Уз пријаву се подноси: 
 - За правна лица и предузетнике - фотокопија решења Агенције за привредне регистре, а за физичка лица  фотокопија личне 

карте, 
 - доказ о уплати административне таксе. 

Члан 24. 
Потврда о пријави утовара и истовара садржи податке о подносиоцу пријаве; локацију на којој ће се вршити утовар и 

истовар; врсту терета; највећу дозвољену масу возила из кога ће се вршити утовар и истовар; датум, односно период утовара и 
истовара; услове и ограничења у вези са локацијом и начином вршења утовара и истовара; време важности потврде и друге податке у 
складу са законом и овом Одлуком. 
 Потврда о пријави утовара и истовара могу се, у зависности од локације и врсте терета, прописати посебни услови у вези са 
заштитом  безбедности саобраћаја и пешака од терета, као што су посебно упозоравање на утовар и истовар постављањем ознака, 
дежурних лица и на други начин. 

Против решења којим се одбија пријава за утовар и истовар може се уложити жалба Градском већу града Ужица у року од 15 
дана од обавештавања странке о решењу. 
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Члан 25. 
На утовар и истовар из члана 22. ст.1. ове Одлуке возилима највеће дозвољене масе од 5.000 kg до 10.000 kg важе ограничења 

из члана 19. односно члана 21. ове Одлуке.  
Утовар и истовар у посебним околностима 

Члан 26. 
У случају настанка ванредних околности које се нису могле предвидети (елементарне непогоде и друге несреће и сл.), а које 

су довеле или могу довести у опасност имовину или захтевају хитну испоруку или евакуацију роба, покретних и других ствари, као и 
по налогу надлежног државног органа, утовар и истовар робе се може вршити без пријаве и ван времена предвиђеног овом Одлуком.  

О потреби утовара и истовара из става 1. овог члана правно лице, предузетник или физичко лице дужно је да у најкраћем 
могућем року обавести надлежну инспекцију или комуналну полицију или полицијску управу.   

 
Документација која се мора налазити у возилу  

Члан 27. 
Уколико је за утовар и истовар робе издата дозвола, односно посебна дозвола возилу из кога се врши утовар и истовар робе 

мора се налазити: 
 - копија дозволе, односно посебне дозволе за утовар и истовар у којој је уписан регистарски број возила из кога се 

врши утовар и истовар робе, 
 - ако је возило у закупу, односно финансијском лизингу - копија уговора о закупу, односно финансијском лизигу 

возила, 
 - ако утовар и истовар врши превозник - копија уговора о превозу који је закључен са власником, односно 

корисником објекта за чије потребе се врши утовар и истовар. 
 

Комунална такса за утовар и истовар робе из возила 
Члан 28. 

 За коришћење површина јавне намене и саобраћајних за утовар и истовар робе из возила за која се издаје дозвола, односно 
посебна дозвола плаћа се комунална такса у износу предвиђеном посебном одлуком. 
 Износ комуналне таксе утврђује се у зависности од дозвољене масе возила, посебних услова у вези са обављањем утовара и 
истовара и времена на које је издата дозвола.   

 
Надзор, инспекцијски надзор и контрола 

Члан 29. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши градска управа надлежна за послове саобраћаја. 
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врше инспектор за друмски саобраћај и комунални инспектор ( у даљем 

тексту: инспектор). 
Комунална полиција врши контролу утовара и истовара робе у складу са законом и овом Одлуком. 
Полицијски службеници у вршењу контроле безбедности саобраћаја могу вршити и контролу примене ове Одлуке. 

 
Члан 30. 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно комунални полицајац у вршењу контроле овлашћен је да наложе 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, односно комунални полицајац  овлашћен је да изда прекршајни налог за учињени прекршај предвиђен овом 
Одлуком. 

Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице за чије потребе се врши утовар и истовар робе, као и 
превозник дужни су да инспектору, односно комуналном полицајцу ставе на увид су документацију која се односи на вршење утовара 
и истовара робе. 

Казнене одредбе 
Члан 31. 

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво и друго правно лице које је 
превозник, привредно друштво и друго правно лице за чије потребе се врши утовар и истовар робе ако: 

- врши утовар и истовар робе ван времена утврђеног овом Одлуком (чл.3. и чл. 4.); 
- врши утовар и истовар робе на начин који није у складу са овом Одлуком (чл.8., чл.9., чл.10., чл.11. и чл.12.); 
- врши утовар и истовар робе из возила највеће дозвољене масе преко 3.500 kg за које није издата дозвола, посебна дозвола 

или потврда о пријави утовара и истовара надлежне управе (чл.15.ст.2., ст.3. и ст.4.); 
- врши утовар и истовар робе возилом највеће дозвољене масе преко 10.000 kg (чл.15. ст.5.); 
- врши утовар и истовар робе супротно издатој дозволи (чл.18); 
- врши утовар и истовар робе супротно издатој посебној дозволи (чл.21.); 
- врши утовар и истовар грађевинског и огревног материјала и енергената, специјалних терета, покретних и других ствари, 

сеоба и слично супротно потврди о пријави утовара и истовара (чл. 24.); 
- у возилу из кога се врши утовар и истовар робе, за који је издата дозвола или посебна дозвола, не налази се документација 

из чл. 27.; 
- на захтев инспектора, односно комуналног полицијаца не стави на увид документацију у вези са утоваром и истоваром 

(чл.30.ст.3.); 
- не прибави дозволу за утовар и истовар робе у року из члана 32. ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву и другом правном лицу новчаном 

казном у износу од 5.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник који је превозник или за чије потребе се врши утовар и истовар 

робе новчаном казном у износу од 30.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и возач теретног возила новчаном казном у износу од 5.000 

динара. 
Члан 32. 

 Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице, коме је одобрен утовар и истовар по одредбама 
раније одлуке дужни су да прибаве дозволу за утовар и истовар у складу са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања 
Одлуке на снагу.  

Члан 33. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица'', а примењује се по истеку 30 
дана од дана ступања на снагу. 
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Члан 34. 
 Даном почетка примене ове одлуке, престаје да важи Одлука о вршењу утовара и истовара робе из моторних возила 
(''Службени лист општине Ужице'', број 7/95 и  "Службени лист града Ужица", број 1/03 и 11/07) 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 347-13/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

51. На основу члана  38. став 2.  и  46. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016),  члана 67. 

став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) члана 56. Одлуке о усаглашавању 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града 
Ужица'' број 37/16-пречишћен текст) а у вези са чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03. 2017.године, 
доноси  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

 
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-6/17 , 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

52. На основу члана  38. став 2.  и  46. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016),  члана 67. 
став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) члана 56. Одлуке о усклађивању 
пословања  Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града 
Ужица'' број 25/16) а у вези са чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03. 2017.године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана 

Ужице'' Ужице. 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана 

Ужице'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-7/17, 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

53. На основу члана  38. став 2.  и  46. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016),  члана 67. 

став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) члана 56. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа ''Стан'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) а у вези са 
чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града 
Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03. 2017.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''СТАН'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице. 
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Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице. 

 
Члан 3. 

Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-8/17, 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

54. На основу члана  38. став 2.  и  46. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016),  члана 67. 
став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) члана 56. Одлуке о усклађивању 
пословања  Јавног предузећа ''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) а у 
вези са чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист 
града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03. 2017.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице. 
 

Члан 2. 
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице. 

 
Члан 3. 

Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-9/17. 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

55. На основу члана  38. став 2.  и  46. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016),  члана 67. 
став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) члана 56. Одлуке о усклађивању 
пословања  Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 
25/16) а у вези са чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( 
''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03. 2017.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице. 

 
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице. 
 

Члан 3. 
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-10/17, 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

56. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 
12.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' број 
25/16) Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"БИОКТОШ''  ИЗ УЖИЦА 

 
I  У Надзорни одбор Јавно комуналног  предузећа '' Биоктош ''  из Ужица именују се: 
за председника: 
1. Славиша Пројевић, дипл.економиста 
за чланове: 
2.Радош Којадиновић, дипл. инг. електротехнике 
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3. Милорад Топаловић, дипл.инг.пољопривреде  , из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

57. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 

12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' број 
25/16) Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНО КОМУНАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ВОДОВОД''  ИЗ УЖИЦА 
 

I  У Надзорни одбор Јавно комуналног  предузећа '' Водовод ''  из Ужица именују се : 
за председника: 
1.  Миодраг Тановић, дипл.инг. машинства 
за чланове: 
2. Славиша Димитријевић, дипл.инг.машинства 
3. Јагода Миловић, дипл.инг.грађевине , из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

58. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 
12.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града 
Ужица'' број 25/16) Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНО КОМУНАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ''  ИЗ УЖИЦА 
 

I  У Надзорни одбор Јавно комуналног  предузећа ''Градска топлана Ужице '' из Ужица именују се : 
за председника: 
1.Славенко Миликић, дипл.економиста 
за чланове: 
2. Данијел Вукајловић, дипл.инг. организационих наука- мастер 
3. Бранко Филиповић, дипл.инг. машинства  , из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

59. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 
12.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усаглашавању Одлуке 
о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Ужице развој'' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' 
број 37/16-пречишћен текст) Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ 
 

I  У Надзорни одбор Јавног предузећа '' Ужице развој ''Ужице именују се : 
за председника: 
1. Ђорђе Топаловић, дипл.инг.за индустријски менаџмент 
за чланове: 
2.  Лепосава Божић,  мастер инжењер организационих наука 
3.  Ружа Пенезић, дипл.инг. архитектуре , из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
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III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

60. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 
12.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа '' Стан '' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' број 25/16) 
Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА '' СТАН ''  ИЗ УЖИЦА 

 
I  У Надзорни одбор Јавног  предузећа '' Стан ''  из Ужица именују се: 
за председника: 
1.Раденко Арсић, дипл.економиста 
за чланове: 
2.Александар Поповић , дипл.економиста 
3.Рајка Караичић, дипл. правник, из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

61. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 
12.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа '' Велики парк '' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' број 25/16) 
Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ВЕЛИКИ ПАРК ''  ИЗ УЖИЦА 
 

I  У Надзорни одбор Јавног  предузећа '' Велики парк ''  из Ужица именују се : 
за председника: 
1. Зоран Стефановић, дипл.инг електротехнике 
за чланове: 
2. Дрaган Боројевић, пуковник у пензији 
3. Динко Жувела, професор разредне наставе, из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

62. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 

12.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл.41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа '' Аеродром Поникве '' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' број 
25/16) Скупштина града Ужице, на седници одржаној 23.03.2017.године , доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ''  ИЗ УЖИЦА 

 
I  У Надзорни одбор Јавно  предузећа ''Аеродром Поникве ''  из Ужица именују  се : 
за председника: 
1.Милија Љубичић, дипл.инг. машинства 
за чланове: 
2.Божидар Недељковић дипл.инг.електротехнике 
3.Драгана Алексић, дипл.инг. саобраћаја, из реда запослених 
II Мандат  председника и чланова Надзорног одбора  траје 4 (четири) године. 
III  Решење ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 
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63. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 
– одлука 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 13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за 
контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове  јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 55/2015) и 
члана 67. тачка 7. Статута Града Ужица – пречишћен текст  (''Сл. лист Града Ужица'' број 16/13), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 23.03. 2017. године, доноси   

 

ОДЛУКУ 
 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
Члан 1. 

Образује се Комисија за планове ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских 
докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи, као и 
давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.  

 
Члан 2. 

Комисија за планове има председника, заменика председника, секретара и четири члана, који се именују из реда стручњака за 
област просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, 
уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом. 

Два члана Комисије за планове именују се на предлог министра надлежног за послове урбанизма и грађевинарства.  
 

Члан 3. 
Мандат председника и чланова Комисије за планове траје четири године.  

 
Члан 4. 

Комисија за планове има техничког секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сакзивањем и 
одржавањем седница Комисије и обављањем других административних послова.Технички секретар се поставља на четири године из 
реда запослених у управи надлежној за послове урбанизма и изградње. 

За техничког секретара Комисије за планове  може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним 
стручним испитом за рад у органима управе, односно правосудним испитом и радним искуством од најмање три године. 

 
Члан 5. 

За припрему и рад у Комисији за планове члановима  се исплаћује месечна накнада у износу од 20% износа републичке 
просечне нето зараде према подацима за последњи месец објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Чланови Комисије имају право на накнаду путних трошкова доласка на седницу Комисије у висини цене превозне карте или 
накнаде за коришћење сопственог возила у висини 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу  града Ужица''. 
 

Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за планове („Сл. лист општине Ужице“  

број 19/12  и 5/13). 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 350-4 /17, 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

64. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – 

одлука 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 67. тачка 7. Статута Града Ужица – пречишћен текст  (''Сл. лист Града Ужица'' број 16/13) и Предлога Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 119-01-00017/2017-11 од 19.01.2017.године, Скупштина града 

Ужица на седници одржаној 23.03. 2017. године, доноси   

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I У Комисију за планове именују се: 
За председника  
1. Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх, Градска управа града Ниша, Секретаријат за инспекцијеке послове, лиценце ИКС бр. 

100 0124 08, 200 0008 03 и 300 Е 608 07. 
 За заменика председника: 
2.Никола Секулић, дипл.инж.арх.“Архимис“ доо Ужице, лиценце ИКС бр. 300 Ј661 11, 381 0408 12, 400 Н822 13 
За секретара: 
3.Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, лиценце 

ИКС 310 6730 04, 410 4060 03 
 За чланове: 
4.Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж, Министарство грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре Републике Србије, 

Сектор за контролу и надзор - Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу, лиценце ИКС бр 315 А 215 04 и 415 7360 04.  
5.Весна Тановић, дипл. инж. арх. Привредно друштво „Ентеко“ доо Ужице, лиценце ИКС 300 7203 04, 200 1277 11, 400 А709 

06, 401 Н274 12 и 381 1571 16. 
6.Предраг Гавовић инж. геодез. РГЗ Служба за катастар непокретности Ужице. 
7.Александар Маљевић дипл.саоб.инж. МУП РС, Полицијска управа Ужице лиценца ИКС бр.370 Ј971 11. 
 
II Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх. и Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж. именују се у Комисију за планове као 

представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије на основу Предлога министарства број 
119-01-00017/2017-11 од 19.01.2017.године . 

 

III За техничког секретара Комисије за планове именује се Радојла Церовац, дипл. правник, Град Ужице,  Градска управа за 

урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. 

IV Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
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V Ступањем на снагу овог решења  престаје да важи Решење Скупштине града Ужица о именовању Комисије за планове 

(„Сл. лист града Ужица 19/12), Решење Скупштине града Ужица о допуни решења о именовању Комисије за планове  („Сл. лист града 

Ужица 5/13) и Решење  Скупштине града Ужица о разрешењу и именовању члана Комисије за планове („Сл. лист града Ужица 37/14). 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 350-8 /17,  23.03.2017. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
 
 

65. На основу чл. 30 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016), члана 26. Одлуке о 
начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 23.03.2017. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Горан Станић, дипломирани машински инжењер, из Ужица, именује се за директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' 
Ужице, на период од четири године. 

 
2. Ово решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

3. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', а именовани кандидат је дужан да 
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 30 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' 

број 15/2016), члану 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени 
лист града Ужица'' број 25/16) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 

Чланом 30. Закона о јавним предузећима је предвиђено да се директор јавног предузећа именује након спроведеног јавног 
конкурса.  

Чланом 41. став 3. Закона је предвиђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе, припрема предлог акта о 
именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га надлежном органу за именовање директора. 

Чланом 26. Одлуке прописано је да Градско веће припрема предлог акта о именовање првог кандидата са Ранг листе и 
доставља га Скупштини ради усвајања. 

Чланом 67. Статута града Ужица прописано је да је Скупштина града надлежна за именовање директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Ужице. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 2/17)  и Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 
2/17). 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' 
Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 4/17, дневном листу ''Данас'' од 20. јануара 2017. године и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 02. марта 2017.године, констатовала да је 
на Јавни конкурс за избор кандидата за избор директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, благовремено поднета једна 
пријава, потпуна и разумљива. На истој седници Комисија је извршила оцењивање достављених доказа у погледу стручне спреме и 
радног искуства, и одредила датум 13.03.2017. године, за усмену проверу кандидата. 

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне 
оспособљености кандидата усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавно 
комуналним предузећем, поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и 
система јавних и комуналних предузећа, на основу 15 питања која су кандидату постављени. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 13.03.2017. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу, као јединог кандидата који се пријавио на конкурс. 

Ранг листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о изборном поступку, Комисија је доставила Градском већу ради 
припреме Предлога акта о именовању директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице. 

На основу достављене Ранг листе и Записника, на седници Градског већа, одржаној 14.03.2017.године, утврђен је Предлог да 
се за директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице именује Горан Станић, дипломирани машински инжењер, из Ужица, на 
период од четири године, као једини рангирани кандидат.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I број 119-5/17, 23.03. 2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

66. 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 
23.03. 2017. године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 
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1. Бобан Перишић, дипл. географ - туризмолог, именује се за вршиоца дужности директора Туристичке организације Ужице, на 
период до избора директора а најдуже до годину дана. 

 
2. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица'' а примењује се почев од 29. марта 2017.године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
Скупштина града  
I број 119-12/17, 23.03. 2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

67. На основу члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и члана 5. Одлуке  
о начину коришћења станова и средстава на којима је општина Ужице носилац права располагања (''Службени лист општине Ужице'' 
број 13/05, 4/08 и 7/09), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23.03. 2017.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА 
 

I Именује се Комисија за стамбена питања (У даљем тексту: Комисија.) у саставу: 
Председник 
1. Петар Тодосијевић 
Чланови  
2. Титомир Савић 
3. Слађана Јанковић 
4. Милојко Варничић 
5. Ана Урошевић 
II Комисија се именује на период од четири године. 
III Задатак Комисије је спровођење поступка у вези располагања и коришћења станова и средстава који су у јавној својини 
града Ужица. 
IV Ступањем на снагу овог решења, престају да важе Решење о именовању Комисије за стамбена питања  (''Службени лист 
града Ужица'' број 14/08) и Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за стамбена питања (''Службени лист 
града Ужица'' број 4/11). 
V Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-3/17, 23.03. 2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

68. 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 23.03.2017.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ 
 

1. Веселинка Јовановић,  разрешава се дужности члана Школског одбора Медицинске школе Ужице, као представник 
оснивача. 

2. Др Снежана Тадић, именује се за члана Школског одбора Медицинске 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  610-4/17, 23.03.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

69. На основу члана 67.  став 1. тачка 30. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) 
Скупштина града Ужица на седници одржаној 23.03.2017. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА 
 

I  Даје се сагласност на употребу имена града у називу Привредном друштву АМС УЖИЦЕ доо Ужице, које ће обављати 
делатност: услуге одржавања моторних возила, складиштења, манипулације теретом, трговине на велико и мало, поправке моторних 
возила и мотоцикала, технички преглед моторних возила, сервис такографа, услуге регистрације возила и царинског складиштења 
робе, подносиоца захтева Светислава Млађеновића из Ужица улица Дечанска број 17/11. 

 
II Ово решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАДА УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-50/17, 23.03.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 
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