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Ужица за 2017. годину..................................................................................................................................................... 27/485 
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Ужица......................................................................... 31/503 
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Ужице...... 27/480 

119. 
Решење о давању сагласности на измене програма пословања и финансијског плана ЈКП "Градска топлана 
Ужице".Ужице.................................................................................................................................................................. 27/481 

120. 
Решење о давању сагласности на измене програма пословања и финансијског плана ЈКП "Дубоко" 
Ужице......... 27/481 

121. 
Решење о давању сагласности на измене програма пословања и финансијског плана ЈП "Стан" 
Ужице................ 27/481 

130. Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад "Ужице" у Ужицу............................................................ 27/486 

131. 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад "Ужице" у 
Ужицу........................... 27/486 

132. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад.................................. 27/486 
133. Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за сарадњу са градовима............................................... 27/487 
134. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице............................................................... 27/487 
135. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља 27/488 
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Ужице............................................................... 

149. 
Решење о давању сагласности на Статут Установе за галеријске послове "Градска 
галерија"................................. 31/564 

150. 
Решење о давању сагласности на I измену Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2017. 
годину...... 31/564 

151. 
Решење о давању сагласности на II измену Програма пословања и финансијског плана ЈКП "Биоктош" Ужице 
за 2017. годину................................................................................................................................................................. 31/564 

152. Решење о давању сагласности ЈКП "Биоктош" Ужице за узимање кредита............................................................... 31/564 
153. Решење о именовању директора Народног позоришта Ужице.................................................................................... 31/565 

154. 
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Ужице 
развој"............................................................................. 31/565 

155. 
Решење о именовању директора Јавно комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" 
Ужице............................ 31/566 

156. 
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Стан" 
Ужице............................................................................... 31/567 

157. 
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Велики парк" 
Ужице.................................................................. 31/568 

159. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Аеродром Поникве" Ужице............................................. 31/569 

161. 
Решење о разрешењу и именовању једног члана Савета за 
здравље........................................................................... 31/570 

162. 
Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Уметничке 
школе............................................. 31/570 

163. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Економске школе............................................. 31/570 

164. 
Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Богосав Јанковић" 
Кремна..................... 31/570 

183. 
Решење о давању сагласности на Измене програма пословања-финансијског плана ЈКП "Водовод" за 2017. 
годину................................................................................................................................................................................ 41/827 

184. 
Решење о давању сагласности на Измене програма пословања плана ЈП "Стан" за 2017. 
годину........................... 41/827 

185. 
Решење о давању сагласности на Измене програма пословања-финансијског плана ЈП "Велики парк" за 2017. 
годину................................................................................................................................................................................ 41/827 

189. Решење о именовању директора Градског културног центра...................................................................................... 41/829 
190. Решење о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП "Водовод" из Ужица............................... 41/830 
192. Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора предшколске установе "Ужице"...................... 41/831 

193. 
Решење о разрешењу и именовању чланова Градског штаба за ванредне 
ситуације................................................. 41/831 

194. Решење о давању сагласности на употребу имена града.............................................................................................. 41/831 
208. Решење о именовању директора "Градске галерије" Ужице........................................................................................ 43/923 

218. 
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за саобраћај, урбанизам, 
управљање путева ''Ужице развој'' Ужице за 2018. 
годину........................................................................................... 46/945 

219. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2018. 
годину............................... 46/945 

220. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Водовод'' Ужице за 2018. 
годину................................ 46/945 

221. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице за 2018. 
годину...... 46/946 

222. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице за 2018. 
годину................ 46/946 

223. 
Решење о давању сагласности на Посебан програм пословања ЈП ''Аеродром Поникве" Ужице за 2018. 
годину.. 46/946 

224. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018. 
годину............................ 46/947 

225. 
Решење о давању сагласности на Посебан програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2018. 
годину............. 46/947 

226. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Нискоградња'' Ужице за 2018. 
годину........................ 46/947 

227. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Стан'' Ужице за 2018. 
годину......................................... 46/947 

228. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Дубоко'' Ужице за 2018. 
годину.................................. 46/948 

232. 
Решење о разрешењу и избору једног члана Корисничког савета јавних 
служби...................................................... 46/951 

   
  в) Друга акта  

116. 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар-јун 2017. 
године.......................................... 27/442 

166. 
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа "Аеродром Поникве" 
Ужице.................................................... 33/639 

180. Пословник Скупштине града Ужице.............................................................................................................................. 40/777 
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182. 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар-септембар 2017. 
године.............................. 41/793 

207. 
Кадровски план градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе 
интерне ревизије града Ужица за 2018. 
годину............................................................................................................................ 43/911 

   
 г) Пречишћени текстови аката  

109. Статут града Ужица (пречишћен текст)......................................................................................................................... 25/411 
110. Одлука о мрежи предшколских установа на подручју града Ужица........................................................................... 25/437 

 

 
 
 
 
  

II ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 a) Одлуке  

94. 

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији града Ужица и расписивање Огласа за прикупљање писаних понуда за давање 
у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 
Ужица................................... 20/325 

170. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини у граду Ужицу и Оглас за прикупљање писаних понуда за вање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу................................................................................. 35/649 

235. Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије града Ужица.................................................................... 46/953 
   
 б) Решења  

111. 
Решење о измени Тарифе локалних административних 
такси..................................................................................... 26/439 

174. Решење о одређивању лица задуженог за координацију активности у спровођењу ЛАП-а града Ужица............... 37/757 
175. Решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица.......................... 37/757 

   
III ГРАДСКО ВЕЋЕ  

 a) Одлуке  
3. Одлука о додели субвениције за ЈП „Велики парк“ Ужице.......................................................................................... 1/3 

4. 
Одлука о дотацијама ЈП „Аеродром Поникве“ 
Ужице.................................................................................................. 1/3 

5. Одлука о дотацијама Бизнис инкубатор центру Ужице................................................................................................ 1/4 

17 
Одлука о додели средстава за финансирање изградње црквених и верских објекта на територији града 
Ужица... 3/15 

18. Одлука о додели захвалница града Ужица..................................................................................................................... 4/17 

45. 
Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у 
Ужицу................................................................................................................................................................................ 12/63 

108. 
Одлука о забрани саобраћаја на делу трасе старе Ћирине пруге од Турице до 
Стапара............................................ 24/409 

138. 
Одлука о додели јавних признања и награда града 
Ужица........................................................................................... 30/499 

169. 
Одлука обавезивању правних субјеката да у грејној сезони, у периодима повећаног аерозагађења, користе за 
грејање природни гас....................................................................................................................................................... 34/646 

176. Одлука о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине.................................................. 38/759 
   
 б) Решења  

1. 
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности града Ужица .............................................................................................................................................. 1/1 

2. Решење о образовању Савета за пољопривреду............................................................................................................ 1/2 

20. 
Решење о разрешењу и именовању једног члана Савета за 

саобраћај......................................................................... 5/19 

21. 
Решење о давању сагласности ЈКП "Биоктош" на Ценовник за услуге депоновања комуналног отпада на 

територији града Ужица.................................................................................................................................................. 5/19 

22. 
Решење о давању сагласности ЈКП "Дубоко" на Ценовник одлагања комуналног 

отпада........................................ 5/20 
23. Решење о образовање жалбене комисије....................................................................................................................... 5/21 
80. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима РЦ "Ужице" у 2017. години......... 17/107 
97. Решење о продужавању радног односа.......................................................................................................................... 21/383 

137. 
Решење о образовању Комисије за давање мишљења о називима улица и 
тргова..................................................... 29/497 

177. 
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности града Ужица................................................................................................................................ 38/760 

195. 
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана Ужице" о промени цене 
услуге грејања................................................................................................................................................................... 42/833 

215. Решење о продужењу радног односа.............................................................................................................................. 45/944 
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 в) Друга акта  

16 
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава  црквама и традиционалним верским 
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица............. 3/13 

24. 
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у граду Ужицу........................................................................................................................................ 6/23 

26. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ужица за 2017. годину....... 8/39 

27. 
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места  у градским управама, 
Градском правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града 
Ужица.................. 8/44 

44. 
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, 
Градском правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града 
Ужица.................. 11/61 

44/1. Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у граду Ужицу за 2017. годину.. 11-1/62/1 
70. Извештај о стању животне средине у граду Ужицу за 2016. годину........................................................................... 14/83 

73. 
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, 
Градском правобранилаштву, Служби буџеетске инспекције и Служби интерне ревизије града 
Ужица................ 15/91 

82. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ужица за 2017. годину................................................... 18/109 

95. 
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, 
Градском правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града 
Ужица.................. 21/381 

96. 
Допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији града 
Ужица............................................................................................................................................. 21/382 

106. 
Допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији града 
Ужица............................................................................................................................................. 23/405 

107. 

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, 

Градском правобранилашту, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града 

Ужица.................... 23/406 

112. 

Допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне 

намене на територији града 

Ужица............................................................................................................................................. 26/439 

167. 
Програм зимског одржавања улица, тротоара, других јавних површина и локалних путева на подручју града 

Ужица за сезону 2017/2018............................................................................................................................................. 34/641 

168. 
Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама друге намене на 
територији града Ужица.................................................................................................................................................. 34/645 

171. 
Упутство за примену Одлуке о поступку израде и доставе материјала за Градско веће и Скупштину 
града.......... 36/709 

172. 
Допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији града 
Ужица............................................................................................................................................. 36/750 

173. 
Правилник о уклањању непрописно паркираних односно заустављених возила и условима за постављање 
уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене, деблокирање и 
уклањање блокираних возила.......................................................................................................................................... 36/751 

196. 
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних места у градским 
управама, Градском правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града 
Ужица 42/833 

214. Кодекс понашања службеника и намештеника града Ужица....................................................................................... 45/941 

236. 
Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за подручје града Ужица за воде реда у 2017. 
години................................................................................................................................................................................ 46/955 

   
IV ДРУГА АКТА  

 а) Градска општина Севојно  

46. 
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине 
Севојно.................................................... 12/63 

47. 
Решење о разрешењу и избору члана Административно мандатне 
комисије............................................................. 12/64 

48. 
Одлука о прихватању Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе и Кодекс понашања 
запослених у управи и јавним службама........................................................................................................................ 12/64 
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