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160/30. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Техничке школе............................................................................................................ 17-2/492/17 
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174. Решење о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП «Нискоградња» Ужице........................................................................................  20/510 

187. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице........................................................................................................................... 22/539 

188. Решење о именовању Привременог управног одбора Дома здравља Ужице............................................................ .............................................................. 22/539 

189. Решење о именовању Привременог надзорног одбора Дома здравља Ужице........................................................... ............................................................. 22/539 
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195. Решење о образовању Комисије за јавну набавку преноса седница Скупштине града у 2014. години................................................................................. 24/609 
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31. Аутентично тумачење одредби члана 19. Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта..................................................................................................................................................................................................................................... 4/32 

55. Декларација за град Ужице без ГМО...................................................................................................................... .................................................................. 5/100 

64/1. План детаљне регулације "Међај" у Ужицу.............................................................................................................................................................................. 5-1/104/1 

122. Измена и допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града 

Ужица........................................................................................................................ .................................................................................................................. 14/363 

160/5. Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије и услуга................................................................ .......................................................................... 17-2/492/4 

160/32. План Генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, град Ужице............................................................. 17-3/492/19 

160/33. План детаљне регулације дела Омладинске улице у Ужицу, град Ужице.............................................................................................................................. 17-4/492/47 

160/36. План Детаљне регулације "Касарна IV пук" у Крчагову I фаза............................................................................................................................................... 17-6/492/85 

177. Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта путем јавног надметања.......................................................... .................................................................... 21/512 

179. План детаљне регулације гранични прелаз "Котроман" у Мокрој Гори - измене и допуне, град Ужице.............................................................................  22/516 
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161. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица и расписивање 

Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини....................................................................... 18/493 

162. Одлука о расписивању избора за савете месних заједница...................................................................................................................................................... 19/505 

192. Одлука о понављању избора за савете месних заједница......................................................................... ................................................................................ 23/574 
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 a) Одлуке  
160/34. Одлука о додели јавних признања и награда града Ужица........................................................................ .............................................................................. 17-5/492/83 

160/35. Одлука о додели захвалница града Ужица....................................................................................... ......................................................................................... 17-5/492/84 

 б) Решења  
4. Решење о постављењу начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове........................................................................... 1/7 

5. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установи "Велики парк" Ужице.............................................................................................. 1/8 

22. Решење о давању сагласности на Ценовник основних погребних услуга и на Ценовник пијачних услуга ЈКП 

"Биокотош".................................................................................................................................................................................................................................. 3/17 

68. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Водовод" број 01-2/4-3 од 28.02.2013. године............................................................... 7/133 

74. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Биоктош", број 09-02/3-13 од 18. јануара 2013. године................................................ 9/165 

160. Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника за коришћење услуга на Градском базену.................. ........................................................ 17/491 

196. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стан", број 1052/3 од 16.12.2013. године....................................................................... 24/609 

 в) Друга акта  
1. Правилник о реализацији услуге "Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју"................................................................................................. 1/1 

2. Правилник о реализацији услуге "Социјално становање у заштићеним условима"............................................................................................................... 1/4 

3. 

Правилник о реализацији услуге "Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица" и "Привремени смештај у прихватилиште за 

жртве насиља у породици"......................................................................................................................................................................................................... 1/6 

69. Оперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица за воде II реда у 2013. години........................................................................................... 8/135 

70. Правилник о критеријумима и поступку за доделу једнократне помоћи због штете настале у случају ванредне ситуације, елементарних непогода и 

других несрећа............................................................................................................................................................................................................................ 8/155 

71. Програм дератизације, дезинсекције и дезинфекције на територији града Ужица у 2013. години....................................................................................... 8/158 

72. Програм мера за превентивну заштиту од елементарних непогода и других несрећа у 2013. години.................................................................................. 8/161 

73. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ужица за 2013. годину................................................................................................................ 9/163 

 

 

 

IV ДРУГА АКТА  
136. Статут града Ужица (пречишћен текст)......................................................................................... ........................................................................................... 16/417 

137. Одлука о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" (пречишћен текст)............................................. ........................................................... 16/443 
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