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58. На основу члана 68. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08) и члана 33. и 36. Пословника Скупштине 
града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 14/08), Скупштина града Ужица,  на седници одржаној 1.07.2011. године, доноси  
 

О Д Л У К У  
 

1. БРАНУ ЛОНЧАРЕВИЋУ, утврђује се престанак функције заменика председника Скупштине, због подношења 
оставке 24. јуна 2011. године. 

2. Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-12/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

59. На основу члана 41. тачка 11. и 68. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица,  
на седници одржаној 1.07.2011. године, доноси  
 

О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

 
1. ПЕТАР РИСТОВИЋ, бира се за заменика председника Скупштине града Ужица. 
2. Мандат заменика председника Скупштине траје до истека мандата Скупштине. 
3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-43/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

60. На основу члана 41. тачка 13. и члана 84. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града 
Ужица,  на седници одржаној 1.07.2011. године, доноси  
 

О Д Л У К У  
 

1. АЛЕКСАНДАР БУЋИЋ, бира се за члана Градског већа града Ужица. 
2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-16/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
61. На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07),  и на основу члана 41. 

тачка 16. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној  1.07.2011. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О ЗАДУЖИВАЊУ  ГРАДА УЖИЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ИНФРАСТУКТУРНИХ  ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 1 
Овом одлуком одобрава се задуживање града Ужица на домаћем финаснијском тржишту, узимањем кредита или емитовањем 

хартија од вредности у износу од 100.000.000,00 (стомилиона динара) ради финасирања инфраструктурних пројеката, сагласно Одлуци 
о буџету за 2011. години ("Сл. лист града Ужица" 25/10). 

 
Члан 2 

 Критеријуми за задуживање узимањем кредита из члана 1. ове одлуке дефинисаће се у складу са законом којим се уређује 
јавни дуг и ликвидним могућностима буџета града Ужица, с тим да је рок отплате до 10 година, са периодом почетка отплате главнице 
након истека најкраће две године од повлачења средстава, уз каматну стопу која ће бити дефинисана уговором са економски 
најповољнијом понудом пословне банке или друге домаће или међународне финансијске институције. 
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Члан 3 
Задуживање узимањем кредита спровешће се у складу са законом који уређује јавне набавке. 
 

Члан 4 
Емитовање хартија од вредности спровешће се у складу са законом којим се уређује издавање хартија од вредности и јавни 

дуг. 
Члан 5 

Градско веће ће предложити Скупштини града Ужица одлуку о јавном задуживању по најповољним условима и доставити 
нацрт уговора о задуживању путем емитовања хартија од вредности. 

 
Члан 6 

Средства из члана 1. ове Одлуке планирана су у буџету града Ужица за 2011. годину. 
 

Члан 7 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 401-263/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

62. На основу члана 27. и  46. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка и 24/11), члана 
20. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' 
број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 01.07.2011. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''МЕЂАЈ'' У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације  ''Међај '' у Ужицу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 2,0 ха. 
Обухват Плана је јужни део подручја града Ужица и чини га део корита реке Ђетиње, са приобаљем, а захвата катастарске 

парцеле број 1160/2, 1095/3, 1095/4, 1095/2, 1095/1, 1094, 1093, 1092/5, 1092/2, 1092/1, све КО Ужице.  
 Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 
 

Члан 3. 
 Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана и 
изградњу верског објекта.  

План  садржи нарочито: 
1) поделу обухвата плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама) на зоне или целине према морфолошким, 

планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама;  
2) постојећу функционалну организацију у обухвату плана, са претежном наменом простора (по правилу, по постојећим 

катастарским парцелама): за јавне потребе, становање, пословање, индустрију и остале намене. 
Планска решења Плана детаљне регулације дела насеља исказују се кроз једну или више карата које приказују: 
1) границе плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама); 
2) планиране намене површина у границама плана (по правилу, по постојећим катастарским парцелама), са локацијама 

објеката за јавну употребу и објеката од општег интереса; 
3) поделу на зоне или целине према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим 

карактеристикама и површине и капацитете (по правилу, по постојећим катастарским парцелама) за јавне функције, јавне површине и 
јавно зеленило; 

4) саобраћајнице са детаљним нивелационим котама улица и јавних површина (нивелациони план), са потребним 
карактеристичним профилима и са аналитичко-геодетским елементима за нове саобраћајнице и планиране јавне површине; 

5) регулационе линије улица и јавних површина и уличне грађевинске линије објеката, изузетно и дворишне грађевинске 
линије када ситуација на терену то захтева; 

6) мреже и објекте инфраструктуре и јавног зеленила са нивелационим и регулационим решењима; 
7) локације и зоне за које је обавезно расписати јавни урбанистички или архитектонски конкурс.  
 

 
Члан 4. 

Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 
 
 

Члан 5. 
 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Града Ужица ( у даљем тексту: 
носилац израде). 

Носилац израде је дужан да изради концепт Плана у смислу члана 48. Закона о планирању и изградњи у року од 30 (тридесет) 
дана, а Нацрт Плана у року од 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Рок за израду Плана износи 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 6. 
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом  49. Закона о планирању и 

изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу.  
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 
Након обављеног јавног увида, сачињеног извештаја и донетих одлука Комисије за планове, носилац израде  доставља 

Скупштини града Ужица Нацрт плана ради доношења истог. 
 

Члан 7. 
До усвајања Плана, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, забрањује се градња нових 

објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) у границама 
Плана.  

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета.  

 
Члан 9. 

План ће се израдити у 3 (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један 
примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине Града Ужица, као доносиоца плана, два 
примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 
послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити Министарству животне средине, 
рударства и просторног планирања, као органу надлежном за вођење Централног регистра планских докумената и један примерак у 
дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских докумената. 
 

Члан 10. 
 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 11. 
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Ужица'' 

 
Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана ступања на снагу Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2025. 
године.  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 350-33/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
63. На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 

25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 19. Одлуке о организовању ЈКП "Биоктош" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 2/05) и члана 
41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица,  на седници одржаној 1.07.2011. године, 
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "БИОКТОШ" УЖИЦЕ 

 
1. БРАНИСЛАВ МАРИЋ, разрешава се дужности директора ЈКП "Биоктош" Ужице. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-13/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

64. На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 19. Одлуке о организовању ЈКП "Биоктош" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 2/05) и члана 
41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица,  на седници одржаној 1.07.2011. године, 
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "БИОКТОШ" УЖИЦЕ 

 
1. ДРАГАН МАРЈАНОВИЋ, дипл. економиста, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП "Биоктош" 

Ужице, до именовања директора, а најдуже три месеца. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-15/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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65. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08) и члана 35. Одлуке о 
организовању ЈКП "Градска топлана" Ужице ("Сл. лист града Ужица", број 15/10), Скупштина града Ужица,  на седници одржаној 
1.07.2011. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Статут ЈКП "Градска топлана" Ужице, у Ужицу, који је Управни одбор предузећа усвојио 
Одлуком број 500-2 од 23.05.2011. године. 

2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 023-28/11, 1.07.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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