
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXII      28. јануар 2016. године     Број 2/16 

 

 3. На основу члана 45, 50. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 101. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица", број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.01.2016. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 

 I  Зоран Милојевић, разрешава се дужности члана Градског већа, због поднете оставке. 
 
 II  Зоран Пејић, разрешава се дужности члана Градског већа, због поднете оставке. 
 
 III  Маја Вермезовић, дипл. економиста-мастер, бира се за чланицу Градског већа. 
 
 IV  Миодраг Петковић, дипл. економиста, бира се за члана Градског већа. 
 
 V  Мандат чланова Градског већа траје до истека мандата Скупштине. 
 
 VI  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 119-2/16, 28.01.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
 

 

4. На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 28.01.2015. године, донела је 
ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1.Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине града Ужица, Маји Вермезовић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
''СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)'', због 

преузимања функције чланице Градског већа 
 

2. Ова Oдлука објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 06-5/16, 28.01.2016.године  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

5. На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 28.01.2015. године, донела је 
ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1.Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине града Ужица, Миодрагу Петковићу, са изборне листе ПАМЕТАН ИЗБОР! 
ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ – ТИХИ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, због преузимања функције члана Градског већа 
 

2. Ова Одлука објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 06-5/16, 28.01.2016.године  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 2/16" 

 

 

4 

6. На основу чл. 48 и 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној 28.01.2016. године, доноси 
ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 
 1. Потврђује се мандат одборника Скупштине града Ужица, Драгану Шумаревићу, који је изабран на изборима одржаним 06. маја 2012. 

године, 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". 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 06-5/16, 28.01. 2016.године  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

7. На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07и 83/2014-др.закон), члана 

34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и 78/11), уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија 
и привреде, и члана 67. тачка 18. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 28.01.2016. године, доноси  
ОДЛУКУ 

О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ 
 

Члан 1. 
Одобрава се задуживање града Ужица код пословних банака за финансирање капиталних пројеката у износу од 200.000.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

Поступак за избор пословне банке код које ће се извршити задуживање за финансирање капиталних пројекта из члана 1. спровешће се у 

складу са прописима који регулишу јавне набавке. 
Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреде Града Ужица. 
 

Члан 4. 
Овлашћује се Градоначелник града Ужица да у име града Ужица потпише Уговор о кредиту. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број I 400-3/16, 28.01.2016. година 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

8. На основу члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 53/13), члана 69. 

Закона о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'', број 55/13) и члана 67. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 

16/13) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.01.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕВОЗУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА  
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком регулише се остваривање права на бесплатан превоз деце која похађају припремни предшколски програм и ученика 

основних школа и право на регресиран превоз ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији града Ужица. 
 

Члан 2. 

  Право на бесплатан превоз обезбеђује се и то: 

1. за децу и њихове пратиоце, ради похађања припремног предшколског програма, на удаљености већој од два километра од седишта 

установе; 

2. за ученике основних школа на удаљености већој од два километра од седишта школе, под условом да похађају школу у оквиру 

школског подручја у којем имају пребивалиште, а ако ученик похађа школу ван подручја којем припада, има право на бесплатан превоз само у 
оквиру школског подручја у којем има пребивалиште и 

3. за ученике са сметњама у развоју, а по потреби и њихове пратиоце, без обзира на удаљеност места становања од школе. 
 

Члан 3. 

Деци и ученицима из члана 2. тачка 1. и 2. ове одлуке обезбеђује се бесплатан превоз издавањем бесплатних карата у јавном градском 

превозу за одговарајућу радну односно школску годину. 
 

Члан 4. 

Ученицима са сметњама у развоју, а по потреби и њиховим пратиоцима из члана 2. тачка 3. ове одлуке обезбеђује се бесплатан превоз 

на основу мишљења Интерресорне комисије. 

Превоз се обезбеђује у виду месечне карте за јавни градски превоз или у новцу, уколико здравствено стање ученика онемогућава 

коришћење јавног градског превоза или уколико на датој релацији није успостављен јавни градски превоз. 
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Члан 5. 

Ученицима средњих школа, који су настањени на удаљености већој од четири километра од седишта школе и чији родитељи имају 

пребивалиште на подручју града Ужица, обезбеђује се попуст од 50% за куповину месечних карата у јавном градском превозу. 
 

Члан 6. 

За ученике средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на подручју града Ужица, а који похађају средњу школу на територији 

суседних јединица локалне самоуправе, град Ужице обезбеђује попуст од 25% за куповину месечних карата за превоз у међуградском саобраћају. 

Овлашћује се Градоначелник града Ужица да са одабраним превозником закључи уговор о превозу ученика из става 1. овог члана. 

Уговором се ближе дефинишу услови превоза, цена превоза по радном дану по ученику и висина попуста који превозник обезбеђује на месечну 

цену карте.  

Члан 7. 

 Средства за остваривање права на бесплатан и регресиран превоз деце и ученика на основу ове одлуке обезбеђује  град Ужице.  

 

Члан 8. 
 Градско веће ће посебним правилником регулисати поступак остваривања права на бесплатан, односно регресиран превоз деце и 

ученика. 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број 401-598/11 од 22.12.2011. године. 
 

Члан 10. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 344-16/16, 28.01.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 9. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10-УС, 54/11) и члана 67. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.01.2016.године у 17,45 

часова, донела је  
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

 I У Решењу о именовању Изборне комисије града Ужица I број 013-26/12 од 29.10.2012. године, ''Службени лист града Ужица'' број 14-

1/12, разрешавају се: дужности заменика председника Изборне комисије, Мирослав Милановић (СНС), и чланови и заменици чланова Изборне 

комисије: Милош Ватазовић (ДСС), Тања Анђић (НС), Слађана Митровић (УРС), Олга Крсмановић (УРС), Светлана Дракул (СПО), Марко 
Обрадовић (СПО), Војислав Станојчић (ЛДП), Радош Драговић (ПУПС) и Славица Ћирковић (ПУПС). 
 

 II Именују се: 
 

1. За заменика председника 
 

− Градимир Живић, Српска напредна странка 
 

2. За члана 
 

− Душан Гаврић, Демократска странка Србије 
 

3. За заменика члана 
 

− Небојша Марковић, Нова Србија 
 

4. За члана  
 

− Сара Божић, Покрет Позитивно Ужице 
 

За заменика члана 
 

− Олгица Селаковић, Покрет Позитивно Ужице 
 

5. За члана  
 

− Зоран Мелентијевић, Српски покрет обнове 
 

За заменика члана 
 

− Бојан Брковић, Либерално демократска партија  
досадашњи члан  

 
6. За члана 

− Драгана Босиљчић, Партија уједињених пензионера Србија 
 

За заменика члана 
− Гордана Димитријевић, Партија уједињених пензионера Србија 
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7. За члана 
− Александар Мајсторовић, Социјалдемократска партија Србије 

 
За заменика члана 

− Марко Веснић, Социјалдемократска партија Србије 
 

 III Решењe о именовању Изборне комисије града Ужица I број 013-26/12 од 29.10.2012. године, ''Службени лист града Ужица'' број 14-

1/12, остаје на снази за именована лица која нису разрешена овим Решењем. 

 
 IV Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 

 
 V Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 013-26/12-1, 28.01.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 
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