СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

25. октобар 2016. године

Број 30/16

127. На основу члана 46. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 25.10. 2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине града Ужица Вишњи Станојевић са изборне листе ЈОВАН МАРКОВИЋ –
НАЈБОЉЕ ЗА УЖИЦЕ, због поднете оставке.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 013-23/16, 25.10. 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

128. На основу члана 198. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица», број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица
на седници одржаној 25.10.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА
Ι Приступа се изменама и допунама Статута града Ужица.
ΙΙ Именује се Комисија за израду Нацрта акта о измени Статута града у саставу:
За председника
1. Неђо Јовановић
За чланове
2. Слободан Пајовић
3. Јелена Радовић
4. Марко Стевановић
5. Милан Конатар
6. Вук Мијаиловић
7. Момир Миловановић
ΙΙΙ Комисија из тачке ΙΙ ће израдити Нацрт акта о изменама и допунама Статута, а које се првенствено односе на надлежност органа
града у вези прибављања, коришћења, располагања и отуђења непокретности у јавној својини града Ужица, као и програме јавних предузећа и
друга питања усаглашавања са новим законским одредбама и нацрт доставити Градском већу ради утврђивања предлога за Скупштину.
ΙV Одлуку ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Ι број 110-7/16, 25.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

129. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07)) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”,
број 16/13), на предлог Градског већа града Ужица, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 25.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"СЛОБОДНА ЗОНА УЖИЦЕ" У СЕВОЈНУ
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације ''Слободна зона Ужице'' у Севојну (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
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Члан 2.
Планом детаљне регулације из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица, односно градске општине Севојно у
површини од око 68,52 ha
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћен је јужни део насеља Севојно, КО Севојно. Обухваћене су следеће целе и
делови катастарских парцела, и то: број 3711/1, 3711/2, 3711/3, 3711/4, 3711/5-пут, 3711/6, 3711/7, 3711/9, 3711/10, 3711/11, 3712/2, 3713, 3714/1,
3714/2, 3714/3, 3715, 3716, 3709/1-део ул. Партизанска, 3617/1, 3617/2, 3614, 3615, 3616, 3620, 3621, 3622/1, 3622/2, 3622/3, 3622/4, 4342/1, 4342/2,
4342/3, 4342/4, 4342/5, 4342/6, 4340/1, 4340/2, 4340/3, 4341/1, 4341/2, 4641-поток, 3843/1, 3868-ул.Соколска део, 3748, 4646-ул.Првомајска, 4339/1,
4339/2, 4339/3, 4339/4, 4337/1 - пруга.
Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом
припреме и верификације нацрта Плана детаљне регулације.
Саставни део ове одлуке је графички приказ са прелиминарном границом обухвата Плана детаљне регулације.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је План генералне регулације “Севојно” (“Службени лист града Ужица”, број 54/12).
ПГР „Севојно“, као планом вишег реда, прописана је обавезна израда плана детаљне регулације за „Слободну зону Ужице“ у Севојну.
За потребе израде Плана детаљне регулације користиће се катастарско-топографски план који ће бити израђен за обухват Плана детаљне
регулације.
Члан 4.
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског основа за:
- Подстицај развоја привреде и стварање услова за бржи привредни развој и запошљавање, као и стимулативних мера за пословање које
омогућавају привлачење инвестиција, и
- Израду урбанистичко-техничких докумената и издавање информације о локацији и локацијских услова.
Члан 5.
Планом детаљне регулације разрадиће се простор „Слободне зоне Ужице“, у циљу стварања услова за бржи привредни развој. У оквиру
зоне, планом вишег реда, је одређена претежна намена: секундарне делатности - С1 (индустријска производња, грађевинарство, производно
занатство, складиштење и велепродајни центри) и предвиђено је одвијање трговинско-услужних и пословно-комерцијалних делатности. У складу
са Законом, компатибилне намене ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта Плана детаљне регулације.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације, поред простора „Слободне зоне Ужице“, обухваћене су и парцеле чија је намена
плановима вишег реда (Генералним урбанистичким планом града Ужица до 2020. године и Планом генералне регулације “Севојно”) дефинисана
као спортско рекреатвни центар.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из приватно-јавног партнерства.
Носилац израде је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, а обрађивач Плана детаљне
регулације је ЈП „Дирекција за изградњу„ са п.о. Ужице.
Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације износи 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, не урачунавајући време потребно
за спровођење законске процедуре и прибављање подлоге.
Члан 7.
Носилац израде Плана детаљне регулације након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о
планирању и изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници Града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања.
Након обављене стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о
планирању и изградњи, План детаљне регулације се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним
средствима јавног информисања.
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу.
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде.
Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно
обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и
88/2010).
Члан 9.
План детаљне регулације израдиће се у пет (5) истоветих примерка у штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у
дигиталном облику.
Члан 10.
Одлука Скупштине града Ужица о приступању изради Плана детаљне регулације „Слободна зона Ужице“ у Севојну („Сл. лист града
Ужица“ број 17/11) ставља се ван снаге.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 350-61/2016, 25.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

130. На основу члана 2. ст. 3. тачка.14. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011), члана 20 ст.1 тачка
26. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007), члана 35. и 39.ст.3. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број
бр. 65/2013 и 13/2016) и члана 67. Статута града Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 25.10.2016. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
У Одлуци о држању животиња ("Службени лист града Ужица", број 5/12 и 40/14) у члану 45а. у ставу 1. износ "од 10.000 до 50.000
динара " мења се износом " од 40.000 динара".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-60/16, 25.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

131. На основу члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), члана 2. Правилника о
методологији за одређивање акустичких зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/10) члана 20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 35. и 39.ст.3. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број бр. 65/2013 и 13/2016) и члана
67. тач.7 Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" , бр.16/13 - пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана
25.10.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 1.
У Одлуци о мерама за заштиту од буке ("Службени лист града Ужица", број 33-1/15) (у даљем тексту: Одлука) члан 20. мења се и гласи:
"Новчаном казном у износу од 120.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако:
1. емитује буку изнад нивоа прописаних граничних вредности за одређену акустичку зону (чл.8),
2. инсталира, пусти у погон или користи било какву машину, уређај, постројење и слично чији меродавни (декларисани) нивозвука у
зони утицаја у било ком режиму рада проузрокује буку изнад прописаних граничних вредности за одређену акустичку зону (члан 13. ст.1.),
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу.новчаном
казном од 20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000 динара."
Члан 2.
После члана 20. Одлуке додаје се нови члан 20а. који гласи:
" Члан 20а.
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако:
1. бука која се емитује са музичких уређаја у угоститељском објекту прелази дозвољене нивое буке (члан 14. ст.1.тач.2.),
2. приликом организовања манифестација на јавним површинама које подразумевају емитовање музике се не придржава наложених
мера заштите од буке (чл.15. ст.3.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу.новчаном
казном од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000 динара."
Члан 3.
После члана 20. Одлуке додаје се нови члан 20б. који гласи:
" Члан 20б.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако:
1. музички уређаји код којих је, мерењем установљено да бука може прећи дозвољене нивое буке у средини у којој човек борави,немају
уграђене и подешене уређаје за ограничавање јачине звука (лимитаторе) (члан 14. ст.1.тач.3.),
2. у угоститељском објекту нису спроведене мере звучне заштите у складу са Законом и другим прописима (члан 14.ст.1. тач.5.),
3.приликом организовања манифестација на јавним површинама које подразумевају емитовање музике не прибави услове градске
управе надлежне за заштиту животне средине (члан 15. ст.2.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу.новчаном
казном од 5.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 динара."
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-60/2016, 25.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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132. На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/11, 88/2013 и 105/2014-3), Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцмима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда («Службени гласник Републике Србије» број 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 67. Статута града Ужица
(„Службени лист града Ужица“, број 16/13 – пречишћен текст) Скупштина града Ужица на седници одржаној 25.10.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14), (у даљем тексту:
Одлука) мења се и то:
у члану 6. Одлуке у одељку поступак прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања-обавезна садржина јавног огласа о давању
пословног простора у закуп прикупљањем писмених понуда додају се још три алинеје:
-као друга алинеја „ближе податке о начину давања у закуп пословног простора у јавној својини“,
-као осма алинеја „назнаку да се у понуди обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита“,
-као десета алинеја „време и место увида у документацију, односно услови откупа документације“.
Члан 2.
У члану 10.у ставу 1.врши се измена и допуна, тако што се за физичка лица и предузетнике као обавезан елеменат понуда додаје „број
личне карте“, а за предузетнике се као елеменат понуде брише „оверена фотокопија акта о регистрацији“, а за правна лица уместо „оверену
фотокопију акта о регистрацији“ треба да стоји „копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа“.
Члан 3.
У члану 15. бришу се став 4,5,6,7,8 и 9. и иза 3.става додају се два става:
„Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија позива понуђаче који су понудили исти износ
закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на
претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.“
„Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са
истоветном закупнином, комисија ће изабрати понуђача који је први доставио понуду.“
Непосредна погодба
Члан 4.
У члану 40.став 1. којим су прописани случајеви када се пословни простор у јавној својини може дати у закуп и ван поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда, у тачки 1.додаје се „агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач града,
а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад;“
Тачка 7. члана 40.став 1. мења се и гласи: „кад се пословни простор не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака
јавног оглашавања, али не испод 50% од тржишне висине закупнине прописане овом одлуком за ту непокретност, с тим што у том случају рок
трајања закупа не може бити дужи од три године;“
У члану 40. став 1. као 13. тачка додаје се: „када се пословни простор који је у јавној својини, односно који ће до дана примопредаје
бити стечен у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта који подразумева отпочињање индустријске производње и
запошљавање најмање 1000 запослених на неодређено време на реализацији предметног инвестиционог пројекта у периоду од минимум три
године од дана стицања права закупа, уз обавезу одржавања броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености
предвиђене овим пројектом у складу са прописима који уређују улагања и привлачење инвестиција и прописима који уређују опште услове и
поступак контроле државне помоћи.“
Извођење радова на пословном простору које је предмет закупа
Члан 5.
У члану 42.додају се следећи ставови:
-5.став који гласи: „Закупца који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор уложио сопствена
средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава,
без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.“
-6.став који гласи: „Изузетно од става 5.овог члана, а на основу посебно образложене одлуке градоначелника по претходно
прибављеном мишљењу Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, износ закупнине може бити умањен и за
већи проценат, али не више од 20%.“
-7.став који гласи: „Уколико је вредност радова инвестиционог одржавања већа од умањеног износа закупнине из става 5. и 6. овог
члана, та вредност се може признати закупцу само уколико се са закупцем закључи анекс уговора о продужењу уговора о закупу.“
-8.став који гласи: „Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер
инвестиционог одржавања на заупљеном пословном простору за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно образложене
одлуке градоначелника по претходно прибављеном мишљењу Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности .“
Закупнина
Члан 6.
У члану 49. у ставу 4. додаје се „VI зона: пословни простор у осталим месним заједницама.“
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Члан 7.
У члану 50. у ставу 1.којим су утврђене почетне цене закупнине по 1м² пословног простора као 7.тачка додаје се:

„7.У VI зони:
- до 19 м² – 0,65 еура по 1м² пословног простора
- од 20 м² до 50 м² – 0,58 еура по 1 м² пословног простора
- од 51 м² до 100 м² – 0,55 еура по 1 м² пословног простора, и
- преко 100 м² – 0,52 еура по 1 м² пословног простора.“
Члан 8.
Члан 51. став 1. мења се и гласи:
„У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, почетна висина
закупнине из члана 50.Одлуке умањиће се на 80%, а у случају када се пословни простор у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном
почетном висином закупнине не изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% од почетне тржишне висине закупнине, по којој цени ће се
наставити са јавним оглашавањем.“
Члан 9.
Иза члана 51. додаје се нови члан који гласи:
„Закуподавац може закупцу који обавезу плаћања закупнине измирује у року утврђеном уговором о закупу, по протеку половине
уговореног периода закупа, износ закупнине умањити до 10% на основу образложеног захтева закупц.
Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области
здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не
користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, може се дати у закуп пословни простор, уз
обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине.
Агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач град, може се дати у закуп пословни простор, ради
обављања послова из њиховог делокруга рада, на основу образложене одлуке градоначелника по претходно прибављеном мишљењу Градске
управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 30% а највише до 50% од
процењене тржишне висине закупнине.“
Прелазне и завршне одредбе
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 361-62/14-1, 25.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

133. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/11, 88/13 и 105/14-3) и члана
67. став 1. тачка 19. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 25.10.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ I БРОЈ 360-38/15 ОД 08.09.2015.ГОДИНЕ
1. У тачки 1. алинеја 2. Одлуке Скупштине града Ужица I број 360-38/15 од 08.09.2015.године уместо речи: „петособног стана“ треба да
стоји „четворособног стана“, а у алинеји 3. уместо речи: „стан број 24“ треба да стоји „стан број 17“, а уместо речи: „улаз број 1“ треба да стоји
„зграда број 1“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 360-85/15-1, 25.10. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

134. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 11. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 25.10. 2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
1.

Мирослав Милановић, дипломирани правник, разрешава се функције члана Надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице, као представник
оснивача, због смрти.

2. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-42/13-1, 25.10. 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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135. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 11.
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
25.10.2016.години, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
1.

Радош Којадиновић, дипл. инг. електротехнике, именује се за члана Надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице, као представник
оснивача, на период до истека мандата Надзорном одбору ЈКП ''Биоктош''.

2. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-42/13-2, 25.10. 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

136. На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст),
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 25.10. 2016.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ
1.

Милени Вићевић, проф.разредне наставе, продужава се мандат вршиоца дужности директора Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању Ужице, до избора директора, а најдуже до 6 месеци.

2. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 119-9/16-1, 25.10. 2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

137. На основу члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13 – пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о
оснивању Савета за здравље (''Службени лист града Ужица'' број 17-2/13), Скупштина града Ужица на седници одржаној 25.10.2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
I

Образује се Савет за здравље, у саставу:

Председник
1. Видоје Дрндаревић, члан Градског већа за област бриге о породици, здравства и социјалне политике
Заменик
2. др Јелена Раковић Радивојевић, директор Опште болнице Ужице
Чланови
3. прим. др Славка Митричевић, в.д.директор Дома здравља Ужице
4. Радоица Нишавић, директор Апотеке ''Ужице''
5. др Влатка Стевановић, в.д. директора Завода за јавно здравље Ужице
6. Драга Петковић, секретар Удружења multiple skleroze Златиборског округа, представник Удружења из реда пацијената
7. Петар Тодосијевић, в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање филијала Ужице
II

Мандат чланова Савета за здравље траје 4 године.

III Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 500-10/16, 25.10. 2016. година
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

687

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 30/16"

138. На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016) и члана 32. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 16/13 –пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 25.10. 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1.

Даје се сагласност на измене Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице за 2016. годину, који је
Надзорни одбор усвојио Одлуком број 414 од 28.09.2015. године

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-151/16, 25.10. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

139. На основу члана 33. став 1. тачка 4. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 3. Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица ("Службени лист града Ужица",
бр. 40/14) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13 - Пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници
одржаној 25.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Разрешава се Зоран Прљевић, представник МУП- ПУ Ужице, члан Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица.
2. Именује се Предраг Дивац, представник МУП- ПУ Ужице, за члана Градског штаба за ванредне ситуације града.
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 87-583/16, 25.10.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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