
 

На основу члана 53. и 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  

129/07 и 83/14 - други закон) и члана 67.  Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица  број  

25/17 - пречишћен текст), Скупштина града  Ужица  на седници од ...... 2018. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О  ГРАДСКИМ  УПРАВАМА 

 

  

 

Члан 1. 

 У  Одлуци  о  градским  управама  («Сл.лист  града  Ужица»  број  14/08, 2/09, 9 и 25/10 и 

33/16) у члану  17. став 1.: 

 -   после речи: "постављених лица" додаје се: "управљање људским ресурсима," 

 - после речи: "послови информисања" ставља се тачка и бришу речи: " управља имовином која 

је у својини и на коришћењу Града и месних заједница." 

 

 

Члан 2. 

 У одељку 3. Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове" , у члану 

25. став 1. после речи: "закуп земљишта)," додају се речи: "управља имовином која је у јавној својини 

Града". 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 ГРАД УЖИЦЕ 

 СКУПШТИНА  ГРАДА  

 I број  021-16/18, ....... 2018. године 
ПРЕДСЕДНИК 

Бранислав Митровић 
 
 

Образложење 
 

 

  

 Према члану 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  129/07 и 

83/14 - други закон) акт о организацији општинске управе доноси скупштина општине на предлог 

општинског већа, с тим да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе 

општине, у складу са чланом 66. Закона. 

 

 Имајући у виду да се показало за целисходнијим и за обављање послова бољим решењем да се 

поступци који се односе на имовинско - правне односе и на управљање имовином у јавној својини 

Града обављају у једној градској управи, а не у две градске управе као што је до сада био случај, као и 

да с друге стране  Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

даје велики значај процесу управљања људским ресурсима што обухвата широк спектар послова  у 

циљу обезбеђивања развоја делотворне и одговорне управе, предлаже се измена Одлуке о градским 

управама која се односи на  надлежности Градске управе за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности и Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. 

 

У складу са изнетим, Градско веће је на седници одржаној 16.10.2018. године утврдило 

Предлог одлуке која се доставља Скупштини града на разматрање и усвајање.  


