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Morur.to Baa ra Kao HaAJrexHLr 3a repraropujy cera 3raryca nlreuyjere Kovrraczjy 3a Bpneibe
KoHTpone r.rMeHa nopeKJra,,3raKyca"

KonarEcraja rpe6a la 6yae Qopnupaua y rIHJby KoHrpone KBarurera rrporr3BoAa o3HarreHr4x
rrMeHoM rropeKna nonuapuje,r3iluKyctt", a xoja ce orHocu Ha KoHTpony rexHnrrKr4x
KapaKTepI{crHKa cI4poBHHa, KBaJrr4Tera r{3paAe noHuapuje rr KBaJrr4Tera rroroBl4x rrpor43BoAa.

Kovlacuja rpe6a Aa HMa rrer qnaHoBa r{ ro:

t, flpe4cranuuxa Y4pylcerba noHr{apa 3narcyca

2. flpeAcrasur4Ka rpaAa Yxcnqa

3. llpe4craenuxa Hapoguor nry:eja Vxruqe Kao repr4Topraja,'lHo HaAJre)ruof

4. l{pe4cranHur<a My:eja Ha orBopeHonr ,,Crapo cero" y Cuporojuy, Kao HaAJ're}KHor
KoopAauaropa 3a uenrarepujanHo KynrypHo naclefe 3anaAHe Cp6nje

5, flpeAcranuuxa Peruosanue pasnojHe areHquje

Mo:rulto Bac Aa O4nyxy o I'IMeHoBarry Kovrzcuje AocraBr,rre Vlppxeny noHr{apa 3:raxyca y
najxpahenr nroryhenr poKy, KaKo 6wuctaMofJra Aaybe y E:ra6opar 3a perr4crpoBarre reorpa$cr<e
o3HaKe nonuap uj e,r3raKy c a"

V uurqexraBarby Barrrer 6psor oAfoBopa, cpAar{Ho Bac no3ApaBJbaMo.

C nounoeane\d,

M.II.



На основу члана 16. став 1. и члана 20. став 1. тачка 5. Закон о ознакама 

географског порекла ("Службени гласник РС", бр. 18/2010 од 26.03.2010. године) и члана 

12. Правилника о садржини захтева за регистровање ознака географског порекла и 

садржини захтева за признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла 

("Службени гласник РС", бр. 93/2010 од 08.12.2010. године) и члана 67. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) на седници 

Скупштине града одржаној дана…….. 2018. године доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИМЕНА ПОРЕКЛА                    

" ЗЛАКУСА " 

 

Члан 1.  

Ради установљења имена порекла и признања својства овлашћеног корисника  имена 

порекла аутентичне лончарије  „Злакусa“, формира се комисија у саставу: 

1. Представника града Ужица 

2. Представника Удружења лончара Злакуса 

3. Представника Регионалне развојне агенције ''Златибор''. 

4. Представника Народног музеја Ужице   

5. Представника Музеја на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, као надлежног 

координатора за нематеријално културно наслеђе западне Србије. 

Обавезују се институције из става 1.ове Одлуке , да у року од 10 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке, доставе имена својих представника градоначелнику града Ужица. 

Овлашћује се градоначелник града Ужица да донесе решење о именовању комисије из 

става 1.овог члана, у складу са достављеним предлозима. 

 

Члан 2.  

Задатак ове комисије састојаће се у  вршењу контроле традиционалног начин и 

поступака производње као и посебних својства и квалитета аутентичне лончарије „Злакуса“ који је 

регистрован код Завода за интелектуалну својину.  

 

Члан 3.  

Комисија ће приликом свог рада и одлучивања доносити одлуке већином гласова 

укупног броја чланова комисије. 

 

 

Члан 4.  

Комисија је дужна да изради свој Правилник о раду којим ће регулисати сва 

питања из свог домена, рада и одлучивања. 

Правилник о раду Комисија доставља Градском већу града Ужицу на давање 

сагласности. 



 

Члан 5.  

Мандат ове Комисије траје четири године. 

 

 

Члан 6.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањаа у Службеном, листу 

града Ужица. 

 

Република Србија 

Град Ужице 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 313-61/18 

Датум: ______ 2018.Године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ради установљења имена порекла и признања својства овлашћеног корисника 

имена порекла код Завода за интелектуалну својину, произвођачима који се баве израдом 

и производњом аутентичне лончарије, потребно је вршити контролу квалитета израде 

производа те се с тога, у  складу са Законом и Правилником, формира се ова Комисија.  

 Комисија се формира од представника произвођача, локалне самоуправе и 

стручњака за израду аутентичне лончарије  под именом „Злакусa“.  

Решење о образовању комисије је обавезни део приликом подношења захтева код 

Завода за интелектуалну својину. Комисија је дужна да донесе правилник о  раду којим ће 

се регулисати сва питања од значаја за њен рад. 

На седници Градског већа која је одржана дана 25.12.2018. године утврђен је 

Предлог ове одлуке, те се предлаже Скупштини Града да усвоји Одлуку о образовању 

Комисије за вршење контроле имена порекла „Злакуса“. 

 

 


