
SLU@BENI LIST 

GRADA U@ICA 
XLVIII      3. октобар 2013. године     Број 17-2/13 

 

160/2. На основу члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 16/13-пречишћен текст), Скупштина 
града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
1. Прихвата се Елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања и уређења Државног универзитета у Ужицу. 
2. Покреће се иницијатива код Владе Републике Србије за оснивање Државног универзитета у Ужицу.  
3. Предлаже се Влади Републике Србије да за вд ректора Државног универзитета у Ужицу именује др Љубодрага Тановића, 

редоног професора Машинског факултета Универзитета у Београду. 
4. Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 612-2/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 

160/3. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина 
града Ужица на седници одржаној 03.10. 2013. донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
 
1.Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине града Ужица због поднете оставке  Марији Марковић,са изборне 

листе ПАМЕТАН ИЗБОР! ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ – ТИХИ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ. 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

 

160/4. На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица на 
седници одржаној 03.10. 2013.године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
1.Потврђује  се мандат одборнику Скупштине града Ужица, Миодрагу Јованетићу  који је изабран на изборима одржаним 

06.маја 2012.године, са изборне листе ПАМЕТАН ИЗБОР! ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ – ТИХИ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ. 
2. Ова Одлука објављује се у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-2/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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160/5. На основу члана 70. став 2. и члана 145. став 1. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", број 84/2004), члана 60. тачка 
3. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" ("Сл. лист града Ужица", број 15/10), члана 58. 
Одлуке о снабдевању топлотном енергијом града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 15/10) и члана 67. Статута града Ужица ("Сл. 
лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 
 

ИЗМЕНУ 
ТАРИФНОГ СИСТЕМА ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 
Члан 1. 

У тарифном систему за обрачун топлотне енергије и услуга ("Сл. лист града Ужица", број 15/10), мења се члан 20. став 6. тако 
што уместо "корективни фактор 1,2" треба да стоји "корективни фактор 1,7". 

 
Члан 2. 

Ова Измена тарифног система ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 352-119-1/10, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

160/6. На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени лист РС'', број 45/13), члана 67. став 1 тачка 24. 
Статута града Ужица- пречишћен текст (''Службени лист града Ужица'', број 16/13)  Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
дана 03.10. 2013.  године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
 

Члан 1. 
 Оснива се Савет за здравље града Ужица. 
 

Члан 2. 
 Задатак Савета за здравље је да: 

− прати здравствено стање грађана и рада здравствених служби на територији града и предлаже мере за спровођење 
 здравствене заштите од интереса за грађане; 

− учествује у планирању и остваривању програма за очување и заштиту здравља становништва на територији града;  
− прати прописе у области здравствене заштите и разматра питања од значаја за ову област; 
− даје мишљење на нацрте одлука које доноси Скупштина града у области здравствене заштите; 
− стара се и ради на повећању доступности здравствене заштите а посебно на повећању доступности здравствене 

 заштите осетљивим популационим  групама  становништва; 
− даје мишљење о предлозима пројеката у области унапређења здравствене заштите који се потпуно или делимично 

 финансирају из градског буџета; 
− сарађује са хуманитарним и стручним огранизацијама, савезима и удружењима на активностима развоја здравствене 

 заштите; 
− иницира сарадњу са другим локалним самоуправама у активностима од заједничког значаја за заштиту и унапређење 

 здравља становништва; 
− разматра тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје саветника за заштиту права пацијената; 
− изради акциони план о активностима за период за који је изабран; 
− подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини града. 

 
Члан 3. 

 Савет за здравље обавља и задатке из области заштите права пацијената и то: 
− прати остваривање права пацијената на територији града Ужица и предлаже мере за заштиту и промоцију права 

 пацијената; 
− разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу прикупљених доказа и утврђених чињеница 

 уколико је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника пацијената; 
− обавештава о утврђеном  чињеничном стању подносиоца захтева и директора здравствене установе – оснивача 

 приватне праксе и даје одговарајуће препоруке; 
− подноси годишњи извештај о предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини града као и министарству 

 надлежном за послове здравља. 
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Члан 4. 
 Савет за здравље има седам чланова и у његов састав улазе, у складу са законом, по један представник: 

1) града Ужица 
2) удружења грађана из реда пацијената 
3) Опште болнице Ужице 
4) Дома здравља Ужице 
5) Завода за јавно здравље Ужице 
6) Апотеке Ужице 
7) Републичког фонда за здравствено осигурање, филијала Ужице. 

 
Члан 5. 

 Скупштина града именује чланове Савета за здравље, као и  председника и заменика председника Савета. 
 

Члан 6. 
 Представник града Ужица именује се на предлог градоначелника, председника Скупштине, Градског већа и одборничких 
група. 
 Представник удружења из реда пацијената именује се на предлог Заједнице инвалидских организација града Ужица. 
 Представници здравствених установа именују се на предлог установе из које долазе. 

 
Члан 7. 

 Чланови Савета за здравље града именују се на период од четири године. 
 

Члан 8. 
 Административно – техничке послове за Савет за здравље, обавља Градска управа за послове органа града, општу управу и 
друштвене делатности. 
  

Члан 9. 
 Савет за здравље доноси пословник о раду.  
 

Члан 10. 
 Чланови Савета за здравље  обавезни су да у свом раду поступају  у складу са прописима којима се уређује заштита података 
о личности. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ''Службеном листу града  Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 50-6/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 160/7. На основу члана 67. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о 
оснивању Савета за здравље, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
 I У Савет за здравље именују се: 
Председник 

1) Видоје Дрндаревић, заменик градоначелника, представник града Ужица 
Заменик 

2) Др Јелена Раковић Радивојевић, представник Опште болнице Ужице 
 
Чланови 

3) Драга Петковић, секретар Удружења мултиплесклерозе Златиборског округа, представник удружења из реда 
 пацијената 

4) Др Зора Топаловић, представник Дома здравља Ужице 
5) Проф. др Биљана Мијовић, представник Завода за јавно здравље Ужице 
6) Јасмина Познановић, дипл фармацеут, представник Апотеке Ужице 
7) Др Јованка Минић, представник Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала Ужице 

 
 II Мандат чланова Савета за здравље траје 4 (четири) године. 
 
 III Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 50-6/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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160/8. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке о 
начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

1. НИКОЛА МАКСИМОВИЋ, дипломирани инжењер машинства, из Ужица, именује се за директора Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу'' Ужице, на период од четири године. 

 
2. Ово Решење ће се објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице I број 119-23/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' 
Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
је на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице, благовремено 
поднето пет пријава, од чега две потпуне а три пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој 
седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице, оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију 
и усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, поседовање 
стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултате за сваког 
кандидата и саставила Ранг листу кандидата. 

На основу Ранг листе кандидата, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' Ужице, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској 
управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног 
предузећа  ''Дирекција за изградњу'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' 
Ужице именује Никола Максимовић, дипломирани инжењер машинства, из Ужица, на период од четири године, као најбоље 
рангирани кандидат.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-23-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/9. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке о 
начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. МИРЈАНА РАДИВОЈЧЕВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, из Ужица, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа ''Биоктош'' Ужице, на период од четири године. 

 
2. Ово Решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице I број 119-19/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' 
Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, благовремено 
поднете три пријаве, од чега једна потпуна а две пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој 
седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'' Ужице .  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним комуналним предузећем, 
поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних 
предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу. 

На основу Ранг листе, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' 
Ужице са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи за послове 
органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног комуналног 
предузећа ''Биоктош'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' 
Ужице именује Мирјана Радивојчевић, дипломирани инжењер пољоприведе, из Ужица, на период од четири године, као једини 
рангирани кандидат.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-19-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

160/10. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10.2013. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. ДРАГАН СИМИЋ, дипломирани економиста, из Ужица, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 

Ужице, на период од четири године. 
 
2. Ово Решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Ужице I број 119-27/13 од 28.06.2013. године. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 17-2/13 
 

 

492/8 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 
Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Ужице, благовремено 
поднете три пријаве, од чега једна потпуна а две пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој 
седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа  
''Водовод'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним комуналним предузећем, 
поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних 
предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу. 

На основу Ранг листе, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 
Ужице са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи за послове 
органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 
Ужице именује Драган Симић, дипломирани економиста, из Ужица, на период од четири године, као једини рангирани кандидат и 
кандидат. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-27-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

160/11. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЗОРАН ШИБАЛИЋ, дипломирани економиста, из Ужица, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана Ужице'' Ужице, на период од четири године. 

 
2. Ово Решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13 и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' Ужице I број 119-20/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана Ужице'' Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на 
званичној интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' Ужице, 
благовремено поднете три пријаве, од чега једна потпуна а две пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. 
На истој седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним комуналним предузећем, 
поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних 
предузећа. 
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По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу. 

На основу Ранг листе, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана Ужице'' Ужице са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској 
управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана Ужице'' Ужице именује Зоран Шибалић, дипломирани економиста, из Ужица, на период од четири године, као једини 
рангирани кандидат.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
 
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-20-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/12. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ, дипломирани инжењер рударства, из Ужица, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' Ужице, на период од четири године. 

 
2. Ово Решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 

119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице I број 119-21/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' 
Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице, благовремено 
поднете три пријаве, од чега једна потпуна а две пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој 
седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним комуналним предузећем, 
поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних 
предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу. 

На основу Ранг листе, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' 
Ужице са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи за послове 
органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' 
Ужице именује Љубомир Јовановић, дипломирани инжењер рударства, из Ужица, на период од четири године, као једини рангирани 
кандидат. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-21-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/13. На основу члана 33. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 119/12) и члана 67. Статута града Ужица 
("Сл. лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 

 
1. БРАНКО ПРЉЕВИЋ, дипл. економиста, разрешава се функције вршиоца дужности директора ЈКП "Нискоградња", са даном 

ступања на рад директора предузећа именованог по конкурсу. 
 

2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-21-2/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/14. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
 

1. ДЕJАН НИЈЕМЧЕВИЋ, инжењер машинства, из Ужица, именује се за директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице, на период 
од четири године. 

 
2. Ово решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице I број 119-22/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице који је 
објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на званичној интернет страници 
града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
је на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице, благовремено поднето седам пријава, 
од чега четири потпуне а три пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој седници Комисија је 
утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 
предузећа ''Стан'' Ужице, оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и усменим 
разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, поседовање стручног знања из 
области  делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултате за сваког 
кандидата и саставила Ранг листу кандидата. 
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На основу Ранг листе кандидата, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице, са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи за послове органа 
града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице именује 
Дејан Нијемчевић, инжењер машинства, из Ужица, на период од четири године, као најбоље рангирани кандидат. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-22-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
160/15. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 

о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
1. САША САВИЋ, дипломирани инжењер машинства, из Ужица, именује се за директора Јавног предузећа ''Аеродром 

Поникве'' Ужице, на период од четири године. 
 
2. Ово решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице I број 119-26/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' 
Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
је на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице , благовремено поднето 
пет пријава, од чега две потпуне а три пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој седници 
Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' 
Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 
предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице, оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, поседовање стручног 
знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултате за сваког 
кандидата и саставила Ранг листу кандидата. 

На основу Ранг листе кандидата, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног предузећа ''Аеродром 
Поникве'' Ужице, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи 
за послове органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног предузећа 
''Аеродром Поникве'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' 
Ужице именује Саша Савић, дипломирани инжењер машинства, из Ужица, на период од четири године, као најбоље рангирани 
кандидат. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
 

Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-26-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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160/16. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
 

1. БРАНКО БОГИЋЕВИЋ, професор физичке културе, из Ужица, именује се за директора Јавног предузећа за одржавање и 
коришћење спортских објеката ''Велики парк'' Ужице, на период од четири године. 

 
2. Ово решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 

интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 
119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката ''Велики парк'' Ужице, I број 119-24/13 од 28.06.2013. 
године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење 
спортских објеката ''Велики парк'' Ужице, који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 
2013. године и на званичној интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката 
''Велики парк'' Ужице, благовремено поднете три пријаве, од чега једна потпуна а две пријаве Комисија је Закључком одбацила као 
непотпуне и неразумљиве. На истој седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора 
Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката ''Велики парк'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, поседовање стручног 
знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу. 

На основу Ранг листе кандидата, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног предузећа за одржавање и 
коришћење спортских објеката ''Велики парк'' Ужице, са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са Записником о изборном 
поступку, доставила је Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о 
именовању директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката ''Велики парк'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа за одржавање и коришћење 
спортских објеката ''Велики парк'' Ужице именује Бранко Богићевић, професор физичке културе, из Ужица, на период од четири 
године, као једини рангирани кандидат.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
 
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-24-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

160/17. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке 
о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и 
члана 67. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 03.10. 2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
 

1. ВОЈО ЂОКОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике, из Ужица, именује се за директора Јавног предузећа ''Градска 
стамбена агенција'' Ужице, на период од четири године. 
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2. Ово решење ће се објавити у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној 
интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 

119/2012), члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 
града Ужица'' број 13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст). 
Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 
Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе. Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује 
директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Решење о именовању Комисије за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице I број 119-17/13  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Ужице, I број 119-25/13 од 28.06.2013. године. 

Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Градска стамбена 
агенција'' Ужице, који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 60/13, дневном листу ''Данас'' од 10. јула 2013. године и на 
званичној интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 16. августа 2013.године, констатовала да 
су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'' Ужице, благовремено 
поднете четири пријаве, од чега једна потпуна а три пријаве Комисија је Закључком одбацила као непотпуне и неразумљиве. На истој 
седници Комисија је утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног предузећа ''Градска стамбена 
агенција'' Ужице.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и 
усменим разговором на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, поседовање стручног 
знања из области делатности Предузећа и знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 29.08.2013. године, утврдила резултат за кандидата и 
уврстила кандидата на Ранг листу. 

На основу Ранг листе кандидата, Комисија је саставила Листу за именовања за директора Јавног предузећа ''Градска стамбена 
агенција'' Ужице, са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи 
за послове органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног предузећа 
''Градска стамбена агенција'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног предузећа ''Градска стамбена 
агенција'' Ужице именује Војо Ђоковић, дипломирани инжењер електротехнике, из Ужица, на период од четири године, као једини 
рангирани кандидат. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Ово Решење је коначно.  
Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-25-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 
160/18. На основу члана 66. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), Скупштина 

града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ОДБОРНИКА ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ, ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА И УПРАВНИХ И 
НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника градске Скупштине, чланова Градског већа и управних и надзорних 
одбора јавних предузећа и установа ("Сл. лист града Ужица", број 2/09, 7/10 и 17/12) мења се члан 7. и гласи: 

"Месечна накнада за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу чији је оснивач Град износи 23% од просечне 
месечне зараде по запосленом Републике Србије (без пореза и доприноса), а накнада чланова надзорног одбора износи 19%, од 
просечне месечне зараде по запосленом Републике Србије (без пореза и доприноса). 

Накнада за рад председника и чланова управних и надзорних одбора установа чији је оснивач Град може бити до висине 
накнаде председника одборничке групе, односно одборника. 

Средства из става 1. и 2. овог члана обезбеђују се из прихода јавног предузећа, односно установе." 
 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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160/19. На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС», број 119/12), члана 26. Одлуке о усклађивању 
оснивачких аката Јавног предузећа "Дирекција за изградњу",  и члана 67. Статута  града  Ужица ("Сл.лист града Ужица",  број  16/13 – 
пречишћен текст ), Скупштина града Ужица на седници одржаној 3.10.2013. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ СТАТУТА  

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу број 07-1050/3 од 13.09.2013. године, 
којом се допуњују члан 10. и 11. Статута ЈП Дирекција за изградњу. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/20. На основу члана  18. Закона о библиотечко информационој делатности ("Сл.гласник РС"  бр. 52/11), члана 41. 
Закона о култури («Сл. гласник РС», број 72/09)  и члана  67. Статута  града   Ужица ("Сл.лист града Ужица»  број  16/13- пречишћен 
текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013.године, доноси 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ  
  

1. Злата Барјактаревић, разрешава се дужности члана Управног одбора Народне библиотеке Ужице, као представник 
оснивача.  

 
2. Биљана Давидовски, именује се за члана Управног одобра Народне библиотеке Ужице, као представник оснивача.  

 
 
 3. Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у "Службеном  листу града  Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

160/21. На основу члана  20. Закона  о јавним службама ("Сл.гласник РС"  бр. 42/91, 71/94) и члана 13. Одлуке о оснивању 
Установе Градски културни центар («Сл. лист града Ужица», број 14/10) и члана  67. Статута  града   Ужица ("Сл.лист града Ужица»  
број  16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА 

ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ 
 
1. Соња Гачић, разрешава се дужности члана Управног одбора Градског културног центра Ужице, као представник оснивача.  

 
2. Душан Старчевић, именује се за члана Управног одбора Градског културног центра Ужице, као представник оснивача.  

 
3. Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у"Службеном  листу града  Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-2/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/22. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11, 11/12 и 
11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ 
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1. Драган Шумаревић, именује се за члана Надзорног одбора Народног позоришта Ужице, као представник оснивача. 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-50-10/12, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/23. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11, 11/12 и 
11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ 
 

1. Никола Тодоровић, именује се за члана Надзорног одбора Историјског архива Ужице, као представник оснивача. 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-50-22/12, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

160/24. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11, 11/12 и 
11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ 
 

1. Светлана Бјелић, именује се за члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Ужице, као представник оснивача. 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-50-2/12, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/25. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11, 11/12 и 
11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

АПОТЕКА "УЖИЦЕ" УЖИЦЕ 
 

1. Алена Авдић Лукић, именује се за члана Надзорног одбора Апотеке "Ужице" Ужице, као представник оснивача. 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-50-18/12, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/26. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08, 17/11, 11/12 и 
11/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 
 

1. Роса Витезовић, именује се за члана Надзорног одбора Туристичке организације Ужице, као представник оснивача. 
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2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-50-16/12, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

160/27. На основу члана  20. Закона  о јавним службама ("Сл.гласник РС",  бр. 42/91, 71/94) и члана 15. Одлуке о оснивању 
Установе Градски културни центар ("Сл. лист града Ужица", број 14/10) и члана  67. Статута  града   Ужица ("Сл.лист града Ужица",  
број  16/13 – пречишћен текст ), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 3.10.2013.  године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА   НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ 
 

1. Владимир Јаџић, именује се за члана Надзорног одбора Градског културног цента Ужице, као представник 
запослених.  

 
2. Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у "Службеном  листу града  Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-3/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 

160/28. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09 и 52/11) и 
члана 67. Статута  града   Ужица ("Сл. лист града Ужица", број  16/13 – пречишћен текст ), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 3.10.2013.  године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ  
 

1. Љиљана Березљев, разрешава се дужности члана Школског одбора Ужичке гимназије, као представник града. 

2. Момир Миловановић, именује се за члана Школског одбора Ужичке гимназије, као представник града. 

3. Ово решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у "Службеном  листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-4/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/29. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09 и 52/11) и 
члана 67. Статута  града   Ужица ("Сл.лист града Ужица", број 16/13 – пречишћен текст ), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 3.10.2013.  године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ 
 

1. Перса Андрић и Мирјана Максимовић, разрешавају се дужности члана Школског одбора Економске школе, као 
представници родитеља.  
 

2. За чланове Школског одбора Економске школе као представници родитеља именују се:  
 

-Веселин Николић и  
-Оливера Марковић  

 
 3. Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у "Службеном  листу града  Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-5/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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160/30. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09 и 52/11) и 
члана 67. Статута  града   Ужица ("Сл.лист града Ужица", број  16/13 – пречишћен текст ), Скупштина града Ужица на седници 
одржаној 3.10.2013.  године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  
 

 
 

1. Славица Милојевић, разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе, као представник родитеља. 

2. Предраг Гавовић, именује се за члана Школског одбора Техничке школе, као представник родитеља. 

3. Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у "Службеном  листу града  Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-85-6/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

160/31. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 71. Статута града 
Ужица ("Службени лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седнции одржаној 3.10.2013. 
године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
I У Комисију за израду измена и допуна Пословника Скупштине града, именују се: 
За председника: 

1. Слободан Пајовић 
 
За чланове: 

2. Дејан Јовановић 
3. Милан Конатар 
4. Милун Јовановић 
5. Тијана Мутавџић 
6. Миодраг Петковић 
7. Недељко Милановић 
8. Снежана Јањић 
9. Петар Ристовић. 

 
II Задатак Комисије је да припреми текст измена и допуна Пословника Скупштине града Ужица. 
 
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 010-1/13, 3.10.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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