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 66. На основу члана 143.  Статута града Ужица («Службени лист града Ужица» број 11/08), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 31.08.2011. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
 

1. Приступа  се изменама и допунама Статута града Ужица.  
2. Комисија за израду Статута израдиће Нацрт акта о изменама и допунама Статута тако да се уместо Комисије образује Савет за 

равноправност полова и истим актом утврди надлежност и састав Савета као посебног радног тела Скупштине и дода посебан 
члан Статута који гласи: «Сви појмови употребљени у овом Статуту у мушком роду, подразумевају исте појмове у женском роду.» 

3. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Ужица».  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 110-3/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 67. На основу члана 15. тачка 20. и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 31.08.2011. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 
 

1. Усваја се Општи план одбране од поплава за подручје града Ужица. 
2. Усваја се Oперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица за 2011. годину 
3. Усваја се Процена угрожености територије града Ужица од елементарних непогода и других несрећа. 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-55/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 
 68. На основу члана 20. став 1. тачка 19) и члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07), члана 15. 
став 1. тачка 4) и члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09) и члана 41. Статута града Ужица 
("Службени лист града Ужица број  11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 31.08.2011. године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији Града Ужица (у даљем тексту: Град) образује 
се Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Градски штаб).  

 
Члан 2. 

 Градски штаб чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба. 
 Командант Градског штаба је Градоначелник, по положају. 
 Заменик команданта Градског штаба је Заменик градоначелника или члан Градског већа. 
 Начелник градског штаба за ванредне ситуације је начелник надлежне службе (у даљем тексту: начелник Градског штаба).  
 Чланови Градског штаба су: 
  1. Члан Градског већа или помоћник градоначелника за саобраћај и инфраструктуру 
  2. Члан Градског већа или помоћник градоначелника за социјална питања 
  3. Члан Градског већа или помоћник градоначелника задужен за месне заједнице 
  4. Члан Градског већа или помоћник градоначелника задужен за јавна предузећа и установе 
  5. Члан Градског већа или помоћник градоначелника задужен за послове села и пољопривреде  
  6. Директор или представник ЈКП "Нискоградња" 
  7. Директор или представник ЈКП "Водовод" 
  8. Директор или представник ЈП "Дирекција за изградњу" 
  9. Директор или представник ЈКП "Биоктош" 
  10. Представник Завода за јавно здравље 
  11. Представник "Електродистрибуција" Ужице 
  12. Представник Опште болнице Ужице 
  13. Представник Црвеног крста Ужице 
  14. Представник Полицијске управе МУП-а Ужице 
 За чланове Градског штаба могу се поставити и стручњаци из појединих области заштите и спасавања или друга лица. 
 Заменика команданта, начелника и чланове Градског штаба поставља и разрешава Скупштина града, на предлог Градоначелника. 
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Члан 3. 
 Стручне и административно-техничке послове за потребе Градског штаба врши надлежна Градска управа. 
 

Члан 4. 
 Градски штаб обавља следеће послове: 
 
 1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу 
утврђених задатака; 
 2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
 3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
 4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
 5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 
 6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама; 
 7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица; 
 8) предлаже Градоначелнику доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града; 
 9) предлаже проглашавање престанка ванредне ситуације на територији Града; 
 10) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
 11) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
 12) доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 

Члан 5. 
 Градски штаб, поред послова из члана 4. ове одлуке, обавља и следеће послове: 
 1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
 2) именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
 3) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Града, 
 4) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за Град. 

 
Члан 6. 

 Градски штаб, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје 
се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања. 
 За остваривање функција из става 1. овог члана организује се и спроводи обучавање, оспособљавање и стручно усавршавање. 

 
Члан 7. 

 Градски штаб доноси пословник о свом раду и годишњи план рада. 
 Пословник о раду садржи: начин припремања седница штаба, утврђивање дневног реда, заказивање и вођење седница, начин расправе и 
одлучивања о доношењу наредби, закључака и препорука. 
 Градски штаб, на предлог Градске управе надлежне за послове везане за ванредне ситуације, доноси годишњи план рада. 

 
Члан 8. 

 Позивање Градског штаба, ради остваривања његове оперативне функције, налаже командант, а у његовом одсуству, заменик команданта 
или начелник штаба. 
 Позивање чланова Градског штаба спроводи Градска управа. 

 
Члан 9. 

 Наредбе Градског штаба, које се односе на обавезе и задатке органа управе Града, месних заједница, посебних организација, привредних 
друштава и других правних лица, установа и хуманитарних организација, дужни су да спроводе њихови руководиоци и да о томе достављају извештаје 
Градском штабу. 
 Извештај из става 1. овог члана обухвата: 
 1) стање на угроженом подручју; 
 2) ефекте и последице које је изазвала елементарна непогода или друга несрећа; 
 3) стање људских и материјалних капацитета ангажованих на задацима заштите и спасавања; 
 4) реализацију постављених задатака; 
 5) потребе за додатним снагама и средствима; 
 6) друге податке битне са аспекта спровођења мера и задатака заштите и спасавања. 

 
Члан 10. 

 У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Градски штаб доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама и налаже извршавање задатака, односно мера заштите и спасавања. 
 Закључком се утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања; формира стручно-оперативни тим и утврђују његови 
задаци; процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; утврђује мишљење на одређена акта које штаб разматра; одлучује о другим питањима о 
којима се не одлучује наредбом. 
 Препоруком се предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и спасавања, односно препоручује предузимање мера, радњи и 
поступака којима се умањује ризик од опасности. 

Члан 11. 
 За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Градски штаб може образовати стручно-оперативне тимове. 
 Стручно-оперативни тимови, по правилу, образују се за извршавање задатака заштите и спасавања и то: евакуације; збрињавања; склањања; 
радиолошко-хемијско-биолошке заштите; заштите и спасавања од пожара и експлозија; заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и под 
водом; заштите и спасавања од техничко технолошких несрећа, односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди 
Градски штаб. 
 У састав стручно-оперативних тимова улазе руководиоци и експерти из надлежне службе или органа Града, посебних организација, научних 
установа, привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 
 Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац тима којег именује Градски штаб. 
 Стручно-оперативни тим одговара начелнику Градског штаба. 

 
Члан 12. 

 На предлог Градског штаба, Градоначелник може посебним актом образовати комисије за евидентирање и процену настале штете од 
елементарних непогода. 
 

Члан 13. 
 За финансирање припреме, опремања и обуке Градског штаба средства се обезбеђују у буџету Града. 
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Члан 14. 
 Лица која су именована Решењем о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању чланова Градског штаба за ванредне 
ситуације I број 87-11/11 од 02.03.2011.године настављају да врше дужности у Градском штабу.  

 
Члан 15. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 87-90/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

69. На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', број 16/97 и 42/98) и члана 41. тачка 7. Статута града 
Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној  31.08.2011. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком о ауто-такси превозу (у даљем тексту: Одлука)  ближе се уређује обављање ауто-такси превоза путника на 

територији Града Ужица.   
Члан 2. 

 Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси превоз) је вид јавног превоза путника путничким аутомобилом на територији 
Града Ужица. 

 Такси превоз је облик ванлинијског превоза за који путник утврђује релацију и за то плаћа накнаду у износу који покаже 
таксиметар.  

Члан 3. 
 Такси превоз могу обављати привредна друштва, предузетници и друга правна лица, регистрована за обављање ове врсте 

делатности, у складу са Законом и овом Одлуком (у даљем тексту: такси превозник).  
 

Члан 4. 
 Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник или као запослени код предузетника, у привредном 

друштву или другом правном лицу, у смислу одредаба ове Одлуке.    
 Такси возило је путничко возило које је намењено или погодно за такси превоз и испуњава услове предвиђене законом и овом 

Одлуком. 
 Такси стајалиште је одређено и уређено место на јавној саобраћајној површини, на коме такси возила пристају, чекају и примају 

путнике. 
 Tакси тарифа је укупна цена такси превоза коју чини збир појединачних цена, и то цена: за старт, по једном пређеном километру, 

по времену чекања, по доласку на адресу по позиву и по комаду пртљага који се превози, при чему се путници морају обавестити пре уласка у такси 
возило уколико се врши наплата превоза пртљага, која се одређује у зависности од доба дана и ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или 
празник) и подручја на коме се вожња обавља (територија једне или више општина или градова) и која је учитана у мерни инструмент.    

 
Члан 5. 

 Градско веће, у складу са саобраћајно-техничким условима, доноси програм којим дефинише оптимално организовање такси 
превоза, као и потребан број такси стајалишта. 

 Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у петогодишњем планском периоду, а на основу карактеристика 
превозних захтева – вожњи, потреба за обављањем такси превоза, решења садржаних у урбанистичким плановима и другим документима Града. 

 Градском одлуком утврђује се и усклађује економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати 
на територији града Ужица. 

 Градски орган управе надлежан за послове привреде води регистар кровних ознака. 
 Градски орган управе надлежан за послове привреде издаје потврду о пријави возила за вршење такси превоза ради издавања 

регистарских таблица са ознаком ТХ. 
 
 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 6. 
За обављање такси превоза, предузетник или друго правно лице поред услова прописаних Законом, мора да испуни и следеће:  
1. да је регистровано за ову врсту превоза; 
2. да има решење надлежног органа локалне самоуправе за обављање такси превоза путника; 
3. да је власник возила или носилац лизинга; 
4. да је власник најмање једног регистрованог путничког возила; 
5. да такси возач запослен код предузетника, односно у правном,  лицу испуњава услове прописане чланом  7. ове Одлуке;   
6. да је уплаћена такса из члана 20. став 2. ове Одлуке;  
7. да има полису осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног случаја која одговара возилу којим се управља; 
8. да не може отпочети са обављањем такси превоза путника без пријаве почетка рада надлежном органу. 
 
Документација из става 1. овог члана мора се налазити у такси возилу.  
Против решења из става 1. тачка 2. овог члана може се изјавити жалба Градском већу у року од 15 дана од дана пријема. 

 
Члан 7. 

Такси возач може обављати такси превоз, ако поред општих услова утврђених Законом испуњава и следеће услове: 
1. да има возачку дозволу ''Б'' категорије најмање три године;  
2. да има најмање III степен школске спреме;  
3. да има пребивалиште на територији Града Ужица; 
4. да има положен испит из познавања прописа који регулишу такси превоз путника у Ужицу, 
5. да има идентификациону картицу;  
6. да је власник возила или носилац лизинга. 
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Решењем градоначелника поверавају се послови организовања и полагања испита из става 1. тачка 4. надлежној образовној установи или 
другом органу који испуњава услове за организовање полагања.  

 
Члан 8. 

Градски орган управе надлежан за послове привреде утврђује испуњеност услова из става 1. овог члана и издаје идентификациону картицу 
такси возачу. 

Идентификациона картица возача садржи личне податке такси возача (име и презиме, јединствени матични број грађанина, адресу, 
пребивалиште), број и датум издавања идентификационе картице и фотографију возача димензија 3.5 х 2.5 cm. 

О издатим идентификационим картицама такси возачима води се посебна евиденција. 
Такси возач је обавезан да све промене података које садржи картица пријави органу управе надлежном за послове привреде, у року од три 

дана од дана наступања промене. 
 

III ТАКСИ ВОЗИЛО 
Члан 9. 

Моторно возило за обављање такси превоза, поред услова прописаних Законом, мора да испуњава и следеће услове:  
1. да је извршен технички преглед возила за обављање такси превоза; 
2. да има четворотактни мотор снаге најмање 35 кW; 
3. да има највише пет седишта;  
4. да има најмање 4 врата; 
5. да има таксиметар који мора бити технички исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен тако да износ који откуцава 

буде видљив и да се његовим укључењем гаси светло на такси ознаци из тачке 8. овог члана;  
6. да су грејање, вентилација и унутрашње осветљење исправни; 
7. да је без оштећења, обојено, чисто и да рекламне поруке и налепнице не буду на површинама са предње и задње стране возила, као и на 

другим деловима возила у складу са Законом и другим прописима;  
8. да има светлећу кровну ознаку ''TAXI'', као и назив привредног друштва, односно предузетника; 
9. да има одговарајући евиденциони број возила додељен од надлежног органа управе и истакнут на предњем и задњем ветробранском 

стаклу; 
10. да је снабдевен противпожарним апаратом са важећим роком употребе причвршћеним на лако уочљивом и приступачном месту, тако да 

може да се дохвати и употреби без изласка из аутомобила; 
11. да има блок рачуна у којем је сваки лист оверен печатом; 
12. да има регистарске таблице чија регистарска ознака садржи слова TX; 
13. да је возило регистровано на територији Републике Србије. 

 На видном месту у такси возилу мора бити истакнута идентификациона картица возача и важећи ценовник, а у возилу мора бити и уговор о 
осигурању путника о јавном превозу од последица несрећног случаја, са подацима о називу друштва за осигурање и правима путника по основу тог 
уговора. 
  На такси возилу не може бити истакнут евиденциони број који је додељен другом возилу. 

Кровна ознака из става 1. тачка 8. овог члана не може бити дужа од 630 mm и виша од 210 mm, у основи не може бити шира од 165 mm, а у 
темену од 60 mm. Назив ''TAXI'' мора бити садржан у кровној ознаци. 

Испуњеност услова из става 1. овог члана, утврђује овлашћена организација за технички преглед возила.  
 

Члан 10. 
Такси аутомобилом се не може обављати линијски превоз путника.  
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за линијски превоз путника. 
 
IV ЕВИДЕНЦИЈА ТАКСИ ВОЗИЛА 
 

Члан 11. 
Пријава за обављање такси превоза подноси се градском органу управе надлежном за послове привреде, који према Споразуму обавља 

послове за надлежну агенцију.  
Уз пријаву се подносе докази о испуњености услова за обављање такси превоза утврђени Законом и овом Одлуком.  
Надлежна Агенција дужна је да на основу решења у законом утврђеном року изврши упис лица који обавља такси превоз у регистар такси 

превозника и изда му решење о упису.  
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник дужни су да у року од три дана од дана добијања решења за рад, поднесу захтев за 

издавање налепнице са евиденционим бројем градском органу управе надлежном за послове привреде. 
О додељеним евиденционим бројевима, градски орган управе надлежан за послове привреде води евиденцију. 
 

Члан 12. 
Налепница са евиденционим бројем је правоугаоног облика, израђена на провидној самолепљивој фолији и садржи  грб Града, евиденциони 

број и регистарски број возила. 
Налепница се издаје у два примерка који се постављају са унутрашње стране на предње и задње ветробранско стакло возила. 
 

Члан 13. 
Регистар издатих евиденционих бројева садржи: 
 - редни број регистра; 
 - датум издавања евиденционог броја; 
 - назив и седиште привредног друштва, другог правног лица, односно радње; 
 - матични број привредног друштва, односно радње; 
 - број решења о регистрацији и датум издавања; 
 - податке о одговорном лицу (име и презиме, адреса пребивалишта, ЈМБГ и телефон за контакт); 
 - датум престанка обављања делатности, односно одјављивања евиденционог броја. 
 

Члан 14. 
Уколико пријава за обављање такси превоза не садржи све податке, односно ако нису приложени докази у смислу члана 7. ове Одлуке, 

надлежна Агенција одложиће упис у регистар и од подносиоца пријаве затражити да недостатке отклони. 
У случају става 1. овог члана, тече нови рок за упис у регистар утврђен Законом.  
Ако нису испуњени Законом и овом Одлуком утврђени услови за обављање такси превоза, или се недостаци не могу отклонити, надлежна 

Агенција ће решењем одбити упис пријаве у регистар.  
 

Члан 15. 
Привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник  су обавезни:  

 - да у случају престанка коришћења возила коме је додељен евиденциони број, налепнице са евиденционим бројем врати градском органу 
управе надлежном за послове привреде у року од три дана од дана престанка коришћења возила,  
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 - да све измене података које садржи решење за рад пријаве надлежној Агенцији, у року од три дана од дана наступања измене; 
 - да све измене у вези моторног возила (промена рег.ознаке, промена возила и сл.) пријаве органу управе надлежном за послове привреде у 
року од три дана од дана наступања измене; 
 - да све чињенице и доказе који се односе на брисање из регистра, односно привремени престанак обављања делатности, пријаве органу 
управе надлежном за послове привреде најкасније даном подношења регистрационе одјаве, односно привременог престанка делатности; 
 - да при подношењу пријаве о престанку обављања такси превоза, органу управе надлежном за послове привреде дужно је да врати 
налепнице са евиденционим бројем возила, у року од три дана. 

 
V ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 16. 
Такси возач који самостално обавља такси превоз може привремено прекинути обављање такси превоза због: 
1.  боловања или породиљског одсуства; 
2.  одслужења војне обавезе, стручног усавршавања или вршења јавне функције; 
3.  коришћења годишњег одмора у складу са законом; 
4.  притвора или издржавања казне затвора сходно члану 165. и 166. Закона о раду, као и за време трајања мере безбедности, односно 

заштитне мере забране управљања моторним возилом до 6 месеци.  
Запослени у привредном друштву, односно код предузетника престаје са обављањем такси превоза раскидом уговора о раду уколико одмах 

по раскиду не закључи уговор о раду код другог привредног друштва, односно предузетника регистрованог за обављање ове делатности. 
 

Члан 17. 
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник престаје са радом: 
1.  на лични захтев; 
2. наступањем околности које су у супротности са одредбама члана 9. ове Одлуке од дана сазнања за наведене околности; 
3. у другим случајевима предвиђеним законом.  

 
VI ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

Члан 18. 
На такси стајалишту жутом бојом се уцртавају простори за стајање возила, а на почетку и на крају стајалишта истом бојом се уписује ознака 

''TAXI''.  
Такси стајалиште обележава се вертикалним саобраћајним знаком III-32 (паркиралиште) са допунском таблом ''TAXI''.  
 

Члан 19. 
На такси стајалиштима возила се паркирају по реду доласка. 
За време стајања у стајалишту, возач је дужан да остане код возила. 

Члан 20. 
Локације за такси стајалишта одређује Градско веће, уз сагласност МУП-а – Одељење саобраћајне полиције, а о њиховом одржавању стара 

се ЈП ''Дирекција за изградњу'' и ЈКП ''Биоктош'' Ужице.  
За коришћење и одржавање такси стајалишта из става 1. овог члана плаћа се комунална такса на годишњем нивоу по такси возилу у висини 

прописаној Одлуком о комуналним таксама, а на основу решења градског органа управе надлежног за послове привреде.   
 

VII НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 21. 
Такси возач је обавезан: 
1. да такси превоз започне са стајалишта или на позив; 
2. да изврши превоз на захтев путника, осим ако је такав захтев у супротности са одредбама ове Одлуке; 
3. да по уласку путника у возило укључи таксиметар. За време превоза путника светло на кровној такси ознаци мора бити угашено; 
4. да такси превоз обави путем који путник одреди, односно најкраћим путем до места опредељења путника; 
5. да прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта, као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости 

простора за пртљаг. Под личним пртљагом путника подразумевају се путне торбе и кофери;   
6. да се за време обављања такси превоза према путнику опходи са пажњом и предусретљиво; 
7. да за време такси превоза буде уредан (чист, подшишан, обријан или са негованом брадом и брковима).Такси возач у току рада не сме 

бити одевен у тренерку, кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава, односно без кошуље или мајице, без ципела, патика или сандала на ногама; 
8. да услугу превоза наплати према стању на таксиметру; 
9. да по извршеном превозу, на захтев путника, изда оверени рачун у складу са одредбама закона односно ове Одлуке; 
Такси превозник, односно такси возач не може условљавати превоз бројем лица које превози или на други начин осим у случајевима 

предвиђеним овом Одлуком. 
Такси превозник, односно такси возач нема право да врши дискриминацију у погледу врсте, цене и начина обављања услуге превоза. 
 

Члан 22. 
Корисник услуге такси превоза – путник може: 
1. са такси стајалишта узети возило по свом избору; 
2. да одреди пут до одредишта; 
3.  да одбије улазак у такси возило ако основано посумња да је возач под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је неуредан или ако је 

унутрашњост возила запрљана; 
4. да одлучи о пријему других путника у току такси превоза, уз сагласност такси возача; 
5. да не плати цену услуге уколико такси возач није укључио таксиметар или на његов захтев не изда оверен рачун за услугу превоза. 
 

Члан 23. 
Такси возач у време обављања такси делатности не сме такси возило паркирати ван такси стајалишта, а нарочито не на аутобуским 

стајалиштима.   
Члан 24. 

Када такси возило користи за сопствене потребе такси возач обавезан је да уклони или прекрије кровну ознаку такси превозника.  
 

Члан 25. 
Такси возилом се не могу превозити: 
1. деца до шест година старости без пратиоца, осим ако је родитељ или старатељ у споразуму са такси возачем поверио превоз детета до 

места опредељења, 
2. лица под дејством алкохола или дроге и лица оболела од заразне болести, 
3. лица која својом одећом могу упрљати или оштетити унутрашњост возила, 
4. посмртни остаци,  
5. угинуле животиње,  
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6. експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје које због својих особина могу бити опасне по 
безбедност и здравље људи или могу нанети другу штету. 

Такси возилом могу се уз пристанак такси возача превозити и кућни љубимци. 
 

Члан 26. 
Такси аутомобили који су регистровани за обављање такси превоза путника на територији других општина, могу вршити превоз путника на 

територији Града Ужица уколико довозе путнике из других општина, с тим што у повратку не смеју узимати нове путнике, већ само могу вратити 
путнике које су довезли.   

Такси превозник који обави превоз у смислу става 1. овог члана обавезан је да одмах по обављеном такси превозу уклони кровну ознаку и не 
може да пружа услуге такси превоза на територији Града Ужица. 

У случају превоза из става 1. овог члана, када исти путник има намеру да након искрцавања истим возилом настави превоз, такси превозник 
је дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када путник напусти путнички простор возила, чека на путника без заустављања рада таксиметра, а по 
повратку тог путника у путнички простор возила такси превозник је обавезан да на прописан начин поново истакне такси ознаку.  

 
VIII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 27. 

Цена такси превоза утврђује се на основу важећег и видно истакнутог ценовника услуга за одређени превозни пут и наплаћује се у износу 
који покаже таксиметар на месту опредељења путника.  

Ценовник мора да садржи податак о почетној цени, цени превоза по пређеном километру и цени за посебне услуге уколико су предвиђене. 
Ценовник је сачињен на начин да не доводи путника у заблуду у погледу цене услуге, односно посебних услуга за које се плаћа посебна цена. 

У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага.  
 

Члан 28. 
На захтев путника такси возач  је обавезан да по извршеној услузи изда оверен рачун који мора да садржи следеће податке: 

- податке о превознику, односно назив привредног друштва или предузетника, као и име и презиме такси возача; 
- матични број привредног друштва, односно радње; 
- регистарски број возила; 
- датум и време вожње; 
- релацију вожње; 
- цену за извршене услуге; 
- печат и  
- потпис. 
У случају да на захтев путника такси возач не изда рачун из става 1. овог члана, путник није обавезан да плати цену услуге такси превоза.  
 

Члан 29. 
У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз на територији Града Ужица, такси возачу припада као накнада износ који у 

моменту превоза покаже таксиметар умањен за цену старта, уз обавезу обезбеђивања другог такси возила. 
 

Члан 30. 
Уколико путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза после места опредељења путника који је започео 

коришћење овог превоза, наставак вожње се сматра започињањем коришћења такси превоза. 
 

Члан 31. 
Ако више путника истовремено користи превоз до истог места опредељења, цену такси превоза плаћа путник који је започео коришћење 

такси превоза.  
 
  
IX НАДЗОР 

Члан 32. 
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врше инспекција за друмски саобраћај и комунална полиција. 
Инспектор за друмски саобраћај дужан је да:  
1. контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке;  
2. контролише да ли такси возило испуњава прописане услове; 
3. контролише превозне исправе и другу документацију која се односи на такси превоз; 
4. утврђује идентитет такси возача и такси превозника. 
У вршењу надзора инспектор је овлашћен да: 
1. нареди отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних услова за обављање такси превоза, као и остале услове из ове Одлуке;  
2. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 
3. искључи возило којим се врши превоз противно одредбама Закона и ове Одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу, 

регистарске таблице и кровну ознаку у трајању од пет дана, а у случају поновног искључења возила истог такси предузетника или правног лица, у 
трајању од десет дана; 

4. одузме идентификациону картицу такси возачу који у возилу уз идентификациону картицу не испуњава услове у погледу документације за 
возило, односно запосленог код такси превозника, а који су прописани овом одлуком, као и у случају да вози возило које није евидентирано; 

5. одузме налепницу са евиденционим бројем уколико нису испуњени услови предвиђени овом Одлуком; 
6. има и друга овлашћења предвиђена Законом. 

Члан 33. 
Привредно друштво, предузетник и такси возач дужни су да инспектору за друмски саобраћај омогуће неометано вршење послова, ставе на 

увид потребна документа, да у року који инспектор одреди доставе потребне податке и да поступе по налогу инспектора.   
 
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 
 Новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које обавља ауто-такси превоз путника, а није 

регистровано за обављање ове врсте делатности сходно члану 3. ове Одлуке.   
 

Члан 35. 
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво и друго правно лице уколико:  
1. Не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке, изузев тачке 3.; 
2. Не испуњава услове из члана 7. ове Одлуке, изузев тачке 6.; 
3. Не испуњава услове из члана 9. став 1, 2, 3. и  4. ове Одлуке;  
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4. Уколико такси аутомобилом обавља линијски превоз путника, односно користи аутобуска стајалишта која су одређена за линијски превоз 
путника (чл. 10); 

5. Уколико у роковима предвиђеним у члану члану 11. став 4. не поднесе захтев за издавање евиденционог броја; 
6. Уколико не испуњава обавезе из члана 15; 
7. Уколико се у обављању такси превоза не придржава одредби члана 21. ове Одлуке; 
8. Уколико врши превоз путника супротно члану 26. ове Одлуке; 
9.  Уколико не поседује важећи ценовник услуга или ценовник није видно истакнут  у возилу, као и уколико ценовник не садржи потребне 

податке (члан 27); 
10. Уколико на захтев путника не изда оверен рачун (члан 28. став 1); 
11.Уколико омета саобраћајног инспектора  у вршењу контроле, не стави на увид тражена документа или не поступи по налогу инспектора 

сходно члану 33. ове Одлуке, 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву и другом правном лицу новчаном казном од 2.500 до 

75.000 динара.  
 

Члан 36. 
Новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара казниће се за прекршај такси возач уколико:   
1. Не испуњава услове из члана 7. став 1. тачке 1, 2, 3, 4. и 5. ове Одлуке; 
2. Уколико  не пријави промене података сходно члану 8. став 4. ове Одлуке; 
3. Не испуњава услове из члана 9. став 1. тачке 7, 8, 10. и 11. и став 2. ове Одлуке; 
4.  Уколико такси аутомобилом обавља линијски превоз путника, односно користи аутобуска стајалишта која су одређена за линијски превоз 

путника (чл. 10); 
5.   Поступи супротно члану 19. ове Одлуке; 
6.   Поступи супротно члану 21. ове Одлуке; 
7.   Уколико такси возило паркира ван такси стајалишта (члан 23);   
8.   Поступи супротно члану 24. ове Одлуке; 
9.  Превоз такси возилом обавља супротно чл.25. ст. 1. тач. 1, 4, 5. и 6. ове Одлуке;   
10.  Уколико врши превоз путника супротно члану 26. ове Одлуке; 
11. Уколико не поседује важећи ценовник услуга или ценовник није видно истакнут  у возилу, као и уколико ценовник не садржи потребне 

податке (члан 27); 
12. Уколико на захтев путника не изда оверен рачун (члан 28. став 1); 
13. Поступи супротно члану 29. ове Одлуке;   
14.Уколико омета саобраћајног инспектора  у вршењу контроле, не стави на увид тражена документа или не поступи по налогу инспектора 

сходно члану 33. ове Одлуке. 
 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 37. 

Такси возачи  дужни су да у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке градској управи надлежној за послове привреде поднесу 
захтев за издавање идентификационих картица по овој Одлуци. 

Такси превозници су дужни да у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке поднесу  градској управи надлежној за послове 
привреде поднесу захтев за издавање нових евиденционих бројева за возила. 

Такси превозници су дужни да до краја 2011. године да на такси возилима имају регистарске ознаке које садрже слова TX. 
 

Члан 38. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу (''Сл. лист општине Ужице'', број 5/05, 3/07 и 11/07).  

 
Члан 39. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.   
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 344-65/09-IV, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

70. На основу члана 2, 3, 4, 13 и 25. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98), члана 9 и 16 ст.2 Закона 
о комуналној полицији ("Службени гласник РС" број 51/09) и члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина 
града Ужица, на седници одржаној  31.08.2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010 и 15/2010) у члану 121. на крају става 1 
после речи "комунална инспекција" брише се тачка и додају речи " и комунална полиција у складу са законом и овом Одлуком". 
 

Члан 2. 
 У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010 и 15/2010) у члану 123 након речи 
"Новчаном казном од" текст " "од 250 до 25.000 динара" мења се и гласи "од 1.000 до 25.000" динара.  
 

Члан 3. 
 У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010 и 15/2010) након члана 123. додаје се 
нови члан 123а који гласи: 
 " Новчаном казном на лицу места у износу од 500 динара казниће се физичко лице  затечено у вршењу прекршаја из члана 10 ст.1 тачка 1-20, 
15, 20 ст.1, 43, 69 ст.1 и 2, 78, 113 и 115. ст.2"  

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 355-148/10, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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 71. На основу члана 39. став 3. Закона о комуналној полицији ("Сл. гласник РС", број 51/2009) и члана 41. тачка 7. Статута града Ужица 
("Сл. лист града Ужица", број 11/08) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 01.09.2011. године, по претходно прибављеној сагласности 
Министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу број 016-00-00017/2011-09 од 22.06.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА 

КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о униформи и ознакама комуналних полицајаца ("Службени лист града Ужица" бр.9/2010) у члану 3 ст.1 тачка 1 мења се и гласи: 
"1) Качкет" 
 У члану 3. ст.1 тачка 6. мења се и гласи: "6) Опасач" 
 У члану 3 ст.1. додају се нове тачке: 
  "21) радне панталоне 
  22) радна кошуља;" 

 
Члан 2. 

 У члану 4. ст.1 тачка 1. мења се и гласи: "1) качкет је тамно сиве боје, класичног облика, израђен од памучног материјала, са металним 
подешивачем за обим, са грбом града који се налази на средини чеоног дела;" 
 У члану 4 ст.1 тачка 2) бришу се речи: "машински извезеним" 
 У члану 4 ст.1 тачка 6) мења се и гласи: " 6) опасач је црне боје, од посебне врсте тканине, специфичног ткања (кордура), са копчом за 
подешавање, упасује се у панталоне, тако да замењује каиш; " 

 У члану 4 ст.1 тачка 8) мења се и гласи: "8) кошуља са дугачким рукавима израђена је од тканине светло сиве боје, закопчава се скривено 
пластичним дугмадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена џепа с преклопом у висини груди који се скривено закопчавају изнад десног 
џепа, има чичак траку изнад десног џепа за натпис "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА", а изнад левог џепа подлогу за знак Комуналне полиције са грбом 
Града Ужица, на раменима су пришивени држачи за нараменице са ознакама звања које се закопчавају дугметом сиве боје, на леђима у висини струка 
налазе се два затезача са рупицама и четири дугмета, а на левом рукаву пришивена је чичак трака за ознаку "ГРАД УЖИЦЕ  КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА"; 
 У члану 4 ст.1 тачка 9) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 
 У члану 4 ст.1 тачка 12) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 
 У члану 4 ст.1 тачка 13) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 
 У члану 4 ст.1 тачка 14) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 
 У члану 4 ст.1 тачка 15) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 
 У члану 4 ст.1 тачка 20) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 
 У члану 4 ст.1 додаје се нова тачка 21) која гласи: "21) радна кошуља са дугим рукавима израђена је од памучне тканине тамно сиве  боје, 
закопчава се пластичним дугмадима, крагна је класичног кроја, има два нашивена џепа с преклопом у висини груди, који се затварају чичак траком, 
изнад десног џепа има чичак траку предвиђену за ознаку "Презиме и положај", а изнад левог џепа подлогу за ознаку Комуналне полиције са грбом 
Града, предео на лактовима и испод пазуха ојачан је тканином исте боје, на крајевима рукава налазе се манжете са два дугмета, на левом рукаву 
пришивена је чичак трака за ознаку "ГРАД УЖИЦЕ  КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА"; 
 У члану 4 ст.1 додаје се нова тачка 22) која гласи: " 22) радне панталоне, мушке и женске, израђене су од памучне тканине тамно сиве боје, 
еластичног струка, са држачима за опасач ширине 50 mm, прате линију тела, с предње стране имају мeталну алку, косе џепове у горњем делу, џеп за 
лампу, а карго џепове са стране, два коса џепа налазе се позади, која се затварају чичак траком, изнад десног задњег џепа налази се носач од чвршћег 
материјала, панталоне се закопчавају са предње стране дрикером и патент затварачем, ногавице су без манжета, ширине на доњем крају од 220 до 260 
mm." 

 
Члан 3. 

 У члану 8 ст.1 тачка 2) речи "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА УЖИЦА" замењују се речима "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА." 

Члан 4. 
 У члану 12 ст.1 тачка 1 мења се и гласи:  "1) качкет, 1ком., 1 година;" 
 У члану 12 ст.1 тачка 6 мења се и гласи:  "6) опасач, 1 ком. 7 година;" 
 У члану 12 ст.1 додаје се нова тачка 26 која гласи: "26) радна кошуља, 1 ком., 1 година;" 
 У члану 12 ст.1 додаје се нова тачка 27 која гласи: "27) радне панталоне, 1 ком., 1 година." 
 

Члан 5. 
 У члану 18 ст.2 тачка 1. мења се и гласи:  " 1)  качкет се носи тако да ивица обода качкета стоји водоравно по линији највећег обима главе;" 
 

Члан 6. 
 У члану 21 ст.1 речи: "димензија 140 х 50 mm" мењају се речима " "димензија 125 х 30 mm". 

 
Члан 7. 

 У члану 22 мења се став 1 и гласи: "Ознака са натписом "ГРАД УЖИЦЕ КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА" је у облику правоуганика димензија 
125 x 30 mm и представља подлогу тамно сиве боје оивичену концем светло сиве боје, на којој је овај натпис у два реда машински извезен концем 
светло сиве боје, с тим што је за натпис "ГРАД УЖИЦЕ" висина слова 9 mm а за натпис "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА" 7 mm." 
 

Члан 8. 
 Члан 23 мења се и гласи:  
 "Ознака са грбом Града Ужица је ливена у месингу, у облику штита димензија 71 х 85 mm са централно постављеним грбом Града Ужица, 
од кога се шире метализирани зраци. Изнад грба Града Ужица налази се натпис "ГРАД УЖИЦЕ", исписан украсним писмом са великог грба Града 
Ужица, сребрне боје на плавој позадини,  испод грба налази се натпис "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА", исписан плавом бојом, а у доњем делу простор 
плаве боје за идентификациони број." 
 Ознака из става 1. овог члана носи се причвршћена изнад горњег левог џепа на униформи. 
 Грб града Ужица на ознаци из става 1. овог члана аплицира се у складу са одлуком града Ужица којом се одређује употреба грба Града и 
сврхом униформе, да означава службени статус комуналног полицајца у обављању послова из надлежности града Ужица." 
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Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 355-9/10, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

72. На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима  и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС», број 25/00 и 
25/02) и члана 41. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 31.08.2011. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД" 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о организовању Јавног комуналног предузећа «Водовод» Ужице («Сл.  лист града Ужица», број 2/05), мења се члан 7. став 1. и 
гласи: 

 
«1) 3600  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 
2) 3700  Уклањање отпадних вода (осим пражњења и чишћења септичких јама); 
3) 4221  Изградња цевовода 
4) 7112  Инжењерске делатности и техничко саветовање 
5) 3313  Поправка електронске и оптичке опреме 
   - поправка и одржавање мерних инструмената 
6) 3511  Производња електричне енергије 
7)  Одржавање објеката и постројења за искоришћење и употребу вода 
8)  Заштита од штетног дејства вода (заштита од поплава и леда и заштита              
               од ерозија и бујица) и 
9)  Заштита вода од загађивања». 

 
У ставу 2. уместо: « 3 – 10» треба да стоји: «3-9». 

Члан 2. 
Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 
 « Укупна вредност капитала предузећа износи: 2.363.900.707,98 динара на дан 31.12.2010. године».  

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 023-37/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

73. На основу члана 10. и 41. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
31.08.2011. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ 

ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о установљењу јавних признања и награда града Ужица («Сл. лист општине Ужица», број 5/95), члан 7. мења се и гласи:  
«Јавна признања и награде и звање почасног грађанина додељују се поводом Дана града». 

 
Члан 2. 

Члан 8. мења се и гласи:  
 «Јавна признања – плакете и повеље уручује градоначелник или заменик градоначелника, односно члан Градског већа кога овласти 
градоначелник».  

 
Члан 3. 

Назив поглавља III Одлуке мења се и уместо «Септембарска награда Ужица», гласи: « Награда  града Ужица» и у свим члановима поглавља 
од члана 9. до члана 15. и у члану 21., уместо: «септембарска», треба да стоји: «Награда града Ужица».  

 
Члан 4.  

Члан 10.  мења се и гласи: «Одлуку о додели Награде града Ужица доноси Градско веће, на предлог Комисије.  
Награду уручује градоначелник. 

 
Члан 5. 

У члану 14. став 3. се брише.  
 

Члан 6.  
Члан 16. мења се и гласи: «За почасног грађанина може бити проглашен грађанин Републике Србије или страни држављанин који ужива 

посебан углед у граду».  
 

Члан 7. 
Члан 18. мења се и гласи: «Одлуку о проглашењу почасног грађанина доноси Градско веће на предлог Комисије.  
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Члан 8.  

Члан 19. мења се и гласи: «Почасном грађанину додељује се посебно обележје у виду кључа Града». 
 

Члан 9. 
Члан 22. мења се и гласи: «Изглед, облик и ликовно решење јавних признања и награда, као и обележја кључ Града, утврђује Градско веће на 

предлог Комисије за јавна признања и награде, а на основу јавног позива.  
Јавна признања и награде садрже грб Града у складу са Одлуком о употреби грба и заставе Града Ужица, («Сл. лист општине Ужице», број 

1-8/03). 
 

Члан 10.  
Члан 23. мења се и гласи: « О спровођењу ове Одлуке стараће се служба Градске  управе за скупштинске послове».  

 
Члан 11. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-15/95, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

74. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
31.08.2011. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "БИОКТОШ" 

 
1. ДРАГАН МАРЈАНОВИЋ, дипл. економиста, именује се за директора ЈКП "Биоктош" у Ужицу. 
2. Мандат директора траје 4 (четири) године. 
3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

  
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-34/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

75. На основу члана 5. Одлуке о установљењу јавних признања и награда града Ужица («Сл. лист општине Ужице», број 5/95) и члана 41. 
Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 31.08.2011. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

 
 I У Комисију за јавна признања и награде именују се:  

 
 За председника 

1.Радиша Марјановић, председник Скупштине 
 

За чланове  
2.Малина Ђокић, одборник 
3.Милосав Ковачевић, одборник 
4.Милорад Искрин, представник грађана 
5.Ђорђе Пилчевић, представник грађана 

 
II Задатак Комисије је да у складу са Одлуком о установљењу јавних признања и награда спроведе  поступак јавног  позива за доделу јавних 

признања и награда, као и оглас за изглед, облик и ликовно решење јавних признања и награда у року до 25. септембра 2011. године и доставе 
предлоге Градском већу.  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-15/95, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 76. На основу члана 41. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
31.08.2011. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТАТУТА 

 
1. Борко Павловић, Биљана Пјевић и Небојша Вирић, разрешавају се дужности чланова Комисије.  
2. Славица Димитријевић, Јулија Поповић и Никола Љубичић, именују се за чланове Комисије.  
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-55/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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 77. На основу члана 13. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Водовод" ("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 31.08.2011. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1.  Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП "Водовод" о измени Статута ЈКП "Водовод", број 01-2/29-3 од  11.07.2011. 
године. 
2.  Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 023-37/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 78. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 1.08.2011. 
године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на измене и допуне Статута Установе за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице, које је донео 
Управни одбор Установе "Велики парк", број 130-4  од 13.07.2011. године. 
2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 022-31/11, 31.08.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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