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GRADA U@ICA 
XLVIII      30. јануар 2013. године     Број 2/13 

 
6. 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 30.01.2013. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине града Ужица, због поднете оставке, Милојки Босић, са 

изборне листе ПОКРЕНИМО УЖИЦЕ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА 
СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК). 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-3/13, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
7. На основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 30.01.2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине града Ужица, Воју Ђоковићу, који је изабран на изборима одржаним 06. 

маја 2012. године, са изборне листе ПОКРЕНИМО УЖИЦЕ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК). 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-3/13, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
8. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 14. Одлуке о 

организовању Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице ("Сл. лист града Ужица", број 2/05), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Биоктош" за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор предузећа 

Одлуком број 09-07/02 од 14.12.2012. године. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-54/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
9. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 14. Одлуке о 

организовању Јавног комуналног предузећа "Водовод" Ужице ("Сл. лист града Ужица", број 2/05), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод" за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор предузећа 

Одлуком број 01-2/1-5 од 14.12.2012. године. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-54/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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10. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 14. Одлуке о 
организовању Јавног комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице ("Сл. лист града Ужица", број 2/05), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Нискоградња" за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор предузећа 

Одлуком број 01-11/2-1 од 12.12.2012. године. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-54/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
11. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 14. Одлуке о 

организовању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" ("Сл. лист града Ужица", број 15/10), Скупштина града Ужица, 
на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор 

предузећа Одлуком број 1062-2 од 14.12.2012. године. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-61/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

12. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 14. Одлуке о 
организовању Јавног предузећа "Стан" ("Сл. лист града Ужица", број 2/05), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. 
године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП "Стан" за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор предузећа Одлуком 

број 1015/2 од 13.12.2012. године. 
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-61/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

13. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица, 
на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на План и Програм пословања ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице за 2013. 

годину, усвојен Одлуком Управног одбора број 66/3 од 12.12.2012. године. 
2. Реализација финансијског плана предузећа условљава се опредељеним средствима у буџету града Ужица за 2013. годину. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-3/13, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 14. На основу члана 87. Закона о заштити животне средине ( ''Службени гласник РС'', бр. 135/2004, 36/2009-др.закон и 
72/2009-др.закон), Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 109/09 и 
8/2010), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде 
(„Службени гласник РС“, бр.111/09) члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07),   и 
члана 41. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', бр. 11/08), по прибављеном мишљењу Министарства енергетике, 
развоја и заштите животне средине број 401-00-359/2012-01 од 11.12.2012.године, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 
дана 30.01.2013.године, доноси  
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ОДЛУКУ 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се накнада за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: накнада) на територији града 

Ужица, утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања накнаде, као и начин коришћења средстава од накнаде.  
Циљ доношења ове одлуке је стварање материјалних услова за остваривање права и обавеза града Ужица у области заштите и 

унапређивања животне средине у складу са Законом о заштити животне средине. 
 

Члан 2. 
Накнадом за заштиту и унапређивање животне средине у смислу одредаба ове Одлуке, подразумева се новчани износ који 

обвезници плаћају на име заштите и унапређивања  животне средине. 
Средства обезбеђена  од накнаде су приход  Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ужица и користиће се за 

финансирање програма и пројеката у области заштите животне средине. 
 

Члан 3. 
Критеријуми за утврђивање накнаде су: 
1. површина за коришћење стамбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно 

обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката (у даљем 
тексту: непокретност) и 

2. остварени приход од обављања одређених активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: активности).  
 

Члан 4. 
Обвезници плаћања накнаде су : 

1) Власници, односно закупци стамбеног простора – корисници, 
2) Власници, односно закупци пословног простора – корисници,  
3) Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне делатности и  
4) Правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину у складу са Уредбом о одређивању активности чије 

обављање утиче на животну средину.  
Члан 5. 

Под стамбеним простором у смислу одредаба ове одлуке сматра се површина стана, породичне стамбене зграде, односно куће 
за одмор и рекреацију, која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под пословним простором у смислу одредаба ове одлуке сматра се површина простора у коме се обавља пословна делатност, 
која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Под земљиштем за обављање редовне делатности у смислу одредаба ове одлуке сматра се површина неизграђеног земљишта, 
односно земљишта на коме постоји привремена грађевина, а које правна лица и предузетници користе за обављање редовне 
делатности, која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

Ако се за обављање редовне делатности не користи целокупно земљиште које представља основ за утврђивање пореза на 
имовину, накнада се плаћа према стварној површини земљишта које се користи за обављање редовне делатности. 

Земљиште из претходног става не обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште. 
Под активностима које утичу на животну средину у смислу ове одредбе сматрају се активности утврђене Уредбом из члана 4. 

тачка 4. ове Одлуке, а односе се на пројекте за које је обавезна процена утицаја на животну средину, односно за које се може захтевати 
процена утицаја. 

Члан 6. 
Висина накнаде утврђује се месечно према површини и то: 

1) за стамбени простор 0,70 динара по м2,   
2) за пословни простор: 
− површине до 100 м2 у износу од 2,50 динара по м2, 
− површине од 100 м2 до 500 м2 у износу од 2,00 динара по м2, 
− површине од 500 м2 до 2000 м2 у износу од 1,50 динара по м2, 
− површине преко 2000 м2 у износу од 1,00 динар по м2. 
3) за земљиште за обављање редовне делатности 0,30 динара по м2, 
4) по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину 0,05% оствареног прихода на годишњем 

нивоу. 
Члан 7. 

Остварени приход из члана6.став1.тачка 4. је износ који правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировине, 
полупроизвода и производа у земљи и иностранству. 

Уколико правно лице, односно предузетник обавља активности на територији више јединица локалне самоуправе, накнада се 
утврђује сразмерно оствареном приходу на територији града Ужица. 

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити 
већа од 0,40% оствареног прихода на годишњем нивоу. 

Члан 8. 
Државни органи, организације и установе, органи, организације и установе према којима Град врши права оснивача, правна 

лица чије се пословање у потпуности или више од 50% финансира из средстава буџета Града, спортске организације и друге 
непрофитне организације, корисници социјалне помоћи и лица која обављају делатност старих заната, ослобађају се плаћања накнаде 
по овој одлуци.  

Члан 9. 
Физичка лица -  обвезници накнаде из члана 4. ове одлуке, исту плаћају  путем система обједињене наплате, преко 

јединствене уплатнице, до рока одређеног на јединственој уплатници. 
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Утврђивање и наплату накнаде, прописану чланом 6. ове одлуке за  правна лица, предузетнике и обвезнике који не плаћају 
комуналне услуге путем система обједињене наплате, врши Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду  преко 
Одељења за локалну пореску администрацију, надлежног за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода сходном применом 
одредаба закона којим се утврђује порески поступак. 

Члан 10. 
Одељење из претходног члана вршиће утврђивање, контролу и наплату посебне накнаде за обвезнике из става 2. претходног 

члана на основу пореских пријава поднетих у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Обвезник накнаде који је поднео пореску пријаву, није у обавези да за исти пословни простор, односно земљиште за 

обављање пословне делатности подноси нову пореску пријаву, осим у случају промене података садржаних у пријаву који су од 
утицаја на утврђивање обавезе. 

Ако обвезник не поднесе пореску пријаву из претходног става, накнада ће се утврдити на основу података којима располаже 
Одељење за локалну пореску администрацију, државни органи и органи јединице локалне самоуправе. 

Обвезници посебне накнаде из члана4.тачка 4.ове одлуке у обавези су да сваке године подносе пореску пријаву након предаје 
завршног рачуна, а најкасније до 15.марта. 

Обвезник је дужан да сваку насталу промену пријави у року од 15 дана од дана настале промене.  
 

Члан 11. 
Средства од накнаде, остварена у складу са одредбама ове одлуке, користе се наменски за заштиту и унапређивање животне 

средине према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и санационим плановима, у 
складу са стратешким документима који се доносе на основу закона, а нарочито за: 
- реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи; 
- финансирање мониторинга буке у животној средини; 
- праћење квалитета површинских вода II реда, јавних чесми, сеоских водовода и Градске плаже, одржавање уређаја за 
пречишћавање воде у сеоским школама; 
- увођење мониторинга алергеног полена; 
- контрола животних намирница – воћа и поврћа, на садржај пестицида и тешких метала; 
- спровођење Локалног плана управљања отпадом; 
- учешће у набавци контејнера и друге комуналне опреме у циљу унапређења примарне селекције и ширења зоне 
организованог прикупљања отпада; 
- спровођење сталних акција чишћења што подразумева санацију и превенцију настанка дивљих депонија;  
- уклањање отпадних возила непознатих власника; 
- подстицање развоја и примене нових технологија за третман отпада; 
- санацију дугогодишњег загађења отпадом (учешће у санацији депоније Сарића Осоје и других); 
- одржавање и проширење локације за одлагање грађевинског отпада у Севојну;  
- реализација програма заштите и развоја заштићених природних добара на територији града Ужица; 
- реализацију подстицајних , превентивних и санационих програма и пројеката (очување и унапређење заштитног зеленила, 
израда катастра зеленила на територији града Ужица, подстицање уређивање дворишта и тераса, мере заштите животне средине у 
ванредним ситуацијама и друге подстицајне и санационе програме и пројекте); 
- учешће у изради Елабората санитарне заштите акумулације „Врутци“; 
- израда катастра јавних чесми, изворишта и сеоских водовода; 
- интервентно одржавање јавних чесми; 
- суфинансирање пројеката заштите животне средине које доприносе битном смањењу загађивања животне средине; 
- подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије; 
- учешће у уклањању јединог преосталог РА громобрана; 
- суфинансирање научно-истраживачких и едукативних програма и пројеката, израда студијске и планске документације, 
издавање и публиковање радова и информативно-пропагандног материјала у циљу стицања знања и подизања свести о значају 
животне средине; 
- подршка у реализацији пројеката реконструкције постојећих и изградње нових спортских садржаја рекреативног карактера 
намењених свим генерацијама; 
- учешће у реализацији пројекта изградње трансфер станице за управљање споредним производима животињског порекла; 
- спровођење мера систематске дератизације и дезинсекције; 
- одржавање јавних површина у центрима сеоских месних заједница; 
- одржавање јавних површина у граду које нису у редовном програму одржавања ; 
- финасирање пројеката и програма кроз Конкурсе заштите и унапређења животне средине; 
- одржавање мобилијара постављеног кроз Конкурсе заштите и унапређења животне средине. 

Документи из претходног става обухватају: подстицајне, превентивне и санационе програме и планове, програме и планове 
праћења стања животне средине, програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији града, научноистраживачке 
програме и планове, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података 
о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације истих.  

 
Члан 12. 

Програме из члана 11. ове одлуке за сваку календарску годину доноси Градско веће града Ужица на предлог органа управе 
надлежног за заштиту животне средине. 

На основу програма из става 1.овог члана Градоначелник града Ужица, на предлог Градске управе, тромесечно утврђује 
приоритете за коришћење средстава буџетског фонда.  

За реализацију програма и пројеката из става 1. овог члана Градоначелник или лице које он овласти, закључује уговор са 
корисником средстава који нарочито садржи: 

1. садржај програма односно пројекта, 
2. међусобна права и обавезе уговорних страна, 
3. рокове за извршење уговорних обавеза, 
4. износ средстава и начин плаћања, 
5. надзор над извршењем уговорних обавеза. 
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Члан 13. 
Подстицајне, превентивне и санационе пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) и програме заштите и развоја 

заштићених природних добара,  као и надзор над извршењем уговорних обавеза и рализацију појединачних програма и пројеката врши 
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. 
 

Члан 14. 
Скупштина Града Ужица, по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о реализацији програма и пројеката и 

утрошку средстава за заштиту и унапређивање животне средине. 
 

Члан 15. 
 У року од 30 дана од дана доношења ове одлуке Град Ужице и предузеће коме је поверена делатност обједињене наплате 
комуналних, стамбених и других услуга и накнада, а која ће обављати послове обрачуна и наплате за обвезнике наведене у члану 
9.став1. ове одлуке закључиће уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.  

 
Члан 16. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица». 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 503-92/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

15. На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/06) и члана 14. став 1. тачка 7. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Овлашћује се ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице да у име и за рачун Градске управе за послове финансија, рачуноводства 

и привреду, Одељења за локалну пореску администрацију града Ужица, врши утврђивање, контролу и наплату накнаде за коришћење 
градског грађевинског земљишта у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године. 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица", а примењиваће се од 
01.01.2013. године. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 418-1/2013, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

16. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 27. Закона о јавним службама 
("Службени гласник РС", број 42/91 и 71/94) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА "ВЕЛИКИ ПАРК" УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 
Мења се члан 2. Одлуке о укидању Установе за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице 

("Службени лист града Ужица", број 19/12) тако што уместо: "на дан 31.12.2012. године" треба да стоји: "на дан уписа Јавног 
предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице у регистар привредних субјеката". 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-53-1/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

17. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 26. и 38. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице ("Службени лист града 
Ужица", број 19/12), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице број 11 

од 16.01.2013. године, који је усвојио Привремени управни одбор предузећа. 
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2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-3/13, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

18. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12), ("Службени лист 
града Ужица", број 19/12), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Даје се сагласност на Одлуку Јавног предузећа "Стан" у Ужицу број 1555/2 од 21.12.2012. године, коју је усвојио Управни 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-63/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

19. На основу члана 11. Одлуке о Градском јавном правобранилаштву ("Службени лист града Ужица", број 4/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 26. и 38. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице ("Службени лист града Ужица", број 19/12), Скупштина града 
Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 
1. Гордана Глигоријевић, дипл. правник из Ужица, поставља се за заменика градског јавног правобраниоца града Ужица. 
 
2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 111-21/12, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

20. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 2. и 48. 
Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05 и 54/09), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.01.2013. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "БИОКТОШ" УЖИЦЕ 

 
1. Мирјана Радивојчевић, дипл. инжењер пољопривреде за хортикултуру, именује се за директора ЈКП "Биоктош" Ужице. 
2. Мандат директора траје четири године. 
3. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-6/13, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

21. На основу члана 41.Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08, 17/11 и 11/12, Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 30.01.2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈП АЕРОДРОМ "ПОНИКВЕ" 

 
1. Саша Савић, дипл. економиста, именује се за вршиоца дужности директора ЈП Аеродром "Поникве", на одређено време, до 

усклађивања оснивачких аката предузећа са Законом о јавним предузећима и именовања директора по конкурсу. 
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2 Обавезује се Управни одбор јавног предузећа да са вд директором закључи уговор о раду на одређено време, до рока 
утврђеног у тачки 1. Решења. 

 
3. Доношењем овог Решења престаје да важи уговор о раду број 03-3/1-2012 од 01.02.2012. године, који је именовани 

закључио са Управним одбором јавног предузећа. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-2/13, 30.01.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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