
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXI      21. децембар 2015. године     Број 33-1/15 

 

162/1. 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 

67. став 1. тачка3. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', бр. 16/13- пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 21.12.2015.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Члан 1. 

Мења се члан 5.став 3. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Службени лист града Ужица“ број 42/14), 

тако да се после речи: „грађевина“ бришу речи: „односно изграђено земљиште“. 

 

Члан 2. 
У члану 8. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Рок за подношење пријава је 31. март у години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.“ 

 

Члан 3. 

Мења се члан 8. став 3. тако што се после речи „тромесечја“, бришу речи:“(15.02; 15.05; 15.08. и 15.11.).“ 

        

Члан 4. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 439-1/2015, 21.12.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

 162/2. 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) и члана 67. тач.7 Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица" , бр. 
16/13 - пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком о мерама за заштиту од буке (у даљем тексту: Одлука), у циљу заштите животне средине од буке, врши се 
акустичко зонирање територије града Ужица, обухваћене Просторним планом града Ужица (“Сл. лист града Ужица“,  бр. 22/10), утврђују 

услови и прописују мере заштите од буке у животној средини и друге мере у складу са Законом.  

 

Члан 2. 

 Бука у животној средини јесте нежељен или штетан звук (у даљем тексту: бука). 

 Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица активности људи. То може да буде сваки 
уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај.  
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 Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени 

и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл., као и угоститељски објекти, гараже, паркинг 

простори и др. 

Члан 3. 

 Одредбе ове Одлуке не односе се на буку која настаје на радном месту и у радној околини, буку која настаје у превозном 
средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити од елементарних непогода, природних 

и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају. 

 

Члан 4. 

Привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: правна и физичка лица) дужни су да се 

старају да својом делатношћу не угрожавају околину буком. 
 

II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ 

 

Члан 5. 

 Акустичка зона јесте подручје на чијој су целој површини прописане јединствене граничне вредности индикатора буке (за дан, 

вече и ноћ) изражене у децибелима dB(A). 

 Акустичко зонирање и одређивање акустичких зона на територији града Ужица врши се на основу Правилника о методологији за 

одређивање акустичких зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010) према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта и 

резултатима систематских мерења буке на територији града Ужица, као и према планираним наменама простора дефинисаним Просторним 

планом града Ужица.  

Члан 6. 
Према највећем допуштеном нивоу буке, територија града Ужица обухваћена Просторним планом града Ужица, подељена је на 6 

зона и то: 

 

I зона: Подручја за одмор и рекреацију, здравствени објекти, културно-историјски локалитети, паркови: 

• Паркови и шеталишта  

• Спомен паркови и обележја 

• Градске шуме и посебни зелени комплекси 

• Рекреативно спортски центри 

• Градска болница 

• Центар за мајку и дете 

• Дом за старе  

 

II зона: Туристичка подручја, кампови и школске зоне: 

• Туристичка подручја, кампови  

• Вртићи и предшколске установе 

• Основне и средње школе 

• Факултети, студентска насеља и домови  

• Сеоска насеља осим делова насеља изложених директној буци са државних путева 

 

 III зона: Чисто стамбена подручја: 

• Индивидуално становање, стамбене зоне на парцелама (претежно ниске спратности и малих густина становања) 

• Стамбене зоне у блоковском-ивичном систему изградње (претежно средње и високе спратности и средњих и великих 

густина становања) 

 

 IV зона: Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта осим подручја изложених 

директној буци са државних путева 

• зоне и објекти са стамбеним (и у стамбеним) објектима намењени за пословну и трговачку делатност 

• посебне зоне, објекти друштвених и комерцијалних делатности (организације науке и културе, трговина, угоститељство, 

туризам, финансијске, пословне и техничке услуге, непроизводне делатности и сл.) 

• дечија игралишта 

• зоне дуж градских саобраћајница које нису сврстане у зону V 
 

 V зона: Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, 

магистралних и градских саобраћајница; 

• Трг партизана 

• Градски центар, простор оивичен следећим улицама: Николе Пашића до Цркве светог Марка, пролаз до Немањине, 

улица Немањина до Војводе Демира, Војводе Демира, Сланушка, Југ Богданова до раскрснице са Видовданском, 

Видовданска до раскрснице са Марије Маге Магазиновић, Марије Маге Магазиновић, Краља Петра Првог до раскрснице 

са Доситејевом, Доситејева до раскрснице са Краља Петра Првог, Кнеза Лазара, Међај, Михајла Пупина, Омладинска, 

укључујући простор железничке и аутобуске станице, Јавне гараже, Ватрогасног дома и појас око међународне пруге 

Београд-Бар. 

• Државни путеви  

• Центри приградских насеља 
 
 VI зона: Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда: 

• привредне и индустријске зоне, производни и инфраструктурни објекти 

• складишта индустријског карактера без стамбених објеката. 

 На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи. 
 Саставни део ове Одлуке је графички приказ акустичких зона.  
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Члан 7. 

Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама износе: 

 

Максимални дозвољени ниво буке у db(A) 
Зона Намена простора 

за дан и вече за ноћ 

1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне  и 

опоравилишта, културно-историјски локалитети 
 

50 

 

40 

 

2. Туристичка подручја, кампови, школске зоне 50 45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. Пословно - стамбена подручја, трговачко - 

стамбена подручја и дечја игралишта 
60 50 

5. Градски центар, занатска, трговачка, 

административно-управна зона са становима, зона 
дуж аутопутева, магистралних и градских 

саобраћајница 

 

65 

 

55 

6. Индустријска, складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали 

На граници ове зоне бука не сме прелазити 

граничну вредност у зони са којом се граничи 

 
НАПОМЕНА: 

Гранична вредност индикатора буке дата у табели у ставу 1. овог члана, односи се на укупну буку која потиче из свих извора буке 

на посматраној локацији. 

Према члану 5. Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 75/2010), дан обухвата време од 06:00 -18:00 часова, вече од 18:00 

до 22:00 часова, а ноћ време од 22:00 до 06:00 часова. 

 

 

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

 

Члан 8. 

 У одређеној акустичкој зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности, забрањено је емитовање буке нивоа 

изнад прописаних граничних вредности за боравишне просторије, односно за спољну средину. 

 

Члан 9. 

 Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да при обављању делатности обезбеди да 

вредности индикатора буке у животној средини не буду изнад граничних вредности прописаних за акустичку зону у којој се извор буке 

налази. 

 При пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката, стамбених, стамбено-

пословних и пословних објеката инвеститор је дужан да спроведе мере звучне заштите у складу са законом и другим прописима.  

 Правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужно је да обезбеди мерење буке и израду 

извештаја о мерењу буке, односно сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са Законом.  

 

Члан 10. 

 Извори буке – машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу се уграђивати и пуштати у погон ако за извор 

буке постоји исправа са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања, упуство о мерама за заштиту од буке 

или извештај о мерењу нивоа буке и ако се извор буке употребљава и одржава тако да ниво буке не прелази граничне вредности у зони 

утицаја у средини у којој човек борави.  

Извори буке – машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу се уграђивати и пуштати ако је 

одговарајућим техничким мерама извршено ограничење јачине звука посматраних извора буке или је адекватном звучном изолацијом 

објекта у коме се налазе постигнуто да бука у зони утицаја не прелази дозвољене вредности. 

 

Члан 11. 

 Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне непогоде и друге 

непогоде, отклањања кварова који би могли изазвати веће материјалне штете, извођења дела грађевинских и других радова који се не могу 

извести на другачији начин, али само за време док те околности постоје, односно до завршетка радова. 

 

Члан 12. 

У циљу заштите животне средине од буке пореклом од саобраћаја, орган који врши надзор над применом ове Одлуке може 

прописати мере заштите у које, између осталог спадају: ограничење брзине кретања возила, забрана саобраћаја за поједине категорије и 

њихово усмеравање на правце мање осетљиве на буку, боља регулација саобраћаја, повољнији избор јавног градског превоза, побољшање 

површине коловозног застора, контрола нивоа буке возила, нова техничка решења решетки и шахт поклопаца на коловозу, гашење звучних 

сигнала на семафорима током ноћи, постављање земљаних озелењених насипа поред саобраћајница, хортикултурно уређење појаса дуж 

путне саобраћајнице, правилно планирање намене простора у појасу око саобраћајница, укључивање мера заштите од буке у фази 

пројектовања грађевинских објеката, постављање интерних објеката (магацина, гаража и сл.) којима бука не смета између извора и 

примаоца буке. 
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Члан 13. 

 На подручју града Ужица, на отвореном или полуотвореном простору (надстрешница, импровизована барака, зграда са 

незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и слично) забрањује се инсталисање, пуштање у погон и коришћење било какве машине, 

уређаја, постројења и слично, чији меродавни  (декларисани) ниво звука у зони утицаја у било ком режиму рада проузрокује буку изнад 

прописаних граничних вредности. 

 Приликом обављања бучних радних операција (ковање, закивање, резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање, 

лакирање и слично), у занатским и другим радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично, као и 

радионицама за сервисирање, прање и оправку аутомобила, забрањује се рад при отвореним вратима и прозорима.  

 Забрана из става 2. овог члана односи се на занатске радионице и погоне чија бука може угрозити животну средину, односно, ако 

у окружењу могу бити прекорачене граничне вредности индикатора буке и ако применом техничко-технолошких мера (постављањем 

звучно изолационих преграда - зидова као рефлектора и/или апсорбера звука и сл.) није могуће остварити задовољавајућу заштиту околине 

од буке. 

Члан 14. 

 У циљу заштите животне средине од буке угоститељски објекти морају да испуне следеће услове: 

1. да се емитовање музике изводи искључиво при затвореним вратима и прозорима, 

2. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољене нивое буке, 

3. да музички уређаји код којих је, мерењем установљено да бука може прећи дозвољене нивое буке  морају имати уграђене и 

подешене уређаје за ограничавање јачине звука (лимитаторе) на утврђени максимално допуштени ниво буке утврђен извештајем о мерењу 

буке, 

4. да су уређаји за ограничавање јачине звука (лимитатори) укључени и повезани са музичким уређајем, 

5. да су спроведене наложене мере звучне заштите у складу са Законом и другим прописима.  
 

Члан 15. 

 У циљу заштите животне средине од буке приликом организовања манифестација на јавним површинама или извођења програма 

који подразумевају емитовање музике, односно других активности  које могу  проузроковати буку изнад прописаних граничних вредности 

предузимају се мере заштите од буке, и то: правилно усмеравање звучника, постављање застора на страни бине према најближим 

стамбеним објектима, ограничавање времена трајања програма, адекватно обавештавање јавности о предстојећим дешавањима са 

изношењем планираних и предузетих мера за заштиту становништва од буке, као и друге мере у складу са Законом и другим прописима. 

 Организатори јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности на отвореном и у затвореном простору дужни 

су да од градске управе надлежне за заштиту животне средине прибаве услове у погледу мера заштите од буке из става 1. овог члана.  

 Организатор је дужан да се придржава наложених мера заштите од буке. 

 

 

IV НАДЗОР 
 

Члан 16. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа надлежна за послове заштите животне средине. 

 Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врше инспектор за заштиту животне средине и комунална полиција у 

складу са Законом и овом Одлуком. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине, односно комунални полицајац је овлашћен да у складу 

са Законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме и друге 

мере за које је законом овлашћен. 

 Инспектор за заштиту животне средине, односно комунални полицајац  овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај 

предвиђена новчана казна у фиксном износу, oдносно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, сходно одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 17. 

 У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, инспектор за заштиту животне средине има право и дужност да утврђује: 

  1. да ли се извори буке  користе уз прописане исправе о подацима о нивоу буке (атест, произвођачка спецификација, 

извештај о мерењу нивоа буке и сл.), 

  2. да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани ниво, 

  3. да ли се врше прописана мерења буке, 

  4. да ли се поштују услови у делу заштите животне средине од буке, 

  5. да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у складу са решењем условима надлежног 

органа којим су утврђене мере заштите од буке, 

  6. да ли су нивои буке у акустичкој зони изнад прописане граничне вредности, 

  7. да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге прописане мере, у складу са 

Законом.  

У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, комунални полицајац има право и дужност да утврђује:  

  1. да ли се музика у угоститељском објекту емитује, односно да ли се у занатским и другим објектима рад изводи при 

затвореним вратима и прозорима, 
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  2. да ли је приликом организовања манифестација на јавним површинама или извођења других садржаја који 

подразумевају емитовање музике организатор прибавио услове надлежне градске управе, а уколико је исте прибавио да ли поступа у 

складу са наложеним мерама заштите од буке, 

  3. да ли су уграђени уређаји за ограничавање јачине звука (лимитатори) прикључени на музички уређај и да ли су у 

функцији. 

Члан 18. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да: 

  1. нареди, у одређеном року, отклањање неправилности, 

  2. забрани коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци, 

  3. забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава, опреме и уређаја који нису у складу са 

техничким прописима, 

  4. забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке или вршење делатности и других активности које 

представљају извор буке на одређеном подручју, односно у одређеној акустичкој зони изнад прописаних граничних вредности, 

  5. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке, 

  6. нареди извршење других прописаних обавеза или отклањање других утврђених неправилности у одређеном року у 

складу са Законом, овом Одлуком и другим прописима;, 

  7. забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од буке. 

 У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено, у складу са Законом, одузети предмете, опрему или уређаје чија 

употреба није дозвољена или који су настали вршењем недозвољене радње, односно којима су извршене недозвољене радње.  

 

Члан 19. 

 Правна и физичка лица на које се ова Одлука односи дужна су да инспектору за заштиту животне средине, односно комуналном 

полицајцу омогуће вршење надзора, ставе на увид потребна документа и омогуће вршење мерења буке. 

 Уколико странка која је поднела пријаву због буке не дозволи да се изврши мерење нивоа буке на одређеним и одговарајућим 

мерним местима инспектор за заштиту животне средине донеће закључак којим се поступак по пријави обуставља. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 Новчаном казном од 50.000 до 250.000 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) ниво 

звука у зони утицаја у било ком режиму рада проузрокује буку изнад прописаних граничних вредности за одређену акустичку зону (члан 

13. ст.1.), 

3. бука која се емитује са музичких уређаја у угоститељском објекту прелази дозвољене нивое буке (члан 14. ст.1.тач.2.), 

4. 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.), 

5. у угоститељском објекту нису спроведене мере звучне заштите у складу са Законом и другим прописима (члан 14.ст.1. тач.5.), 

6. приликом организовања манифестација на јавним површинама које подразумевају емитовање музике не прибави услове 

градске управе надлежне за заштиту животне средине (члан 15. ст.2.) и 

7. 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 5.000 до 25.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000 до 100.000 динара.  

 

Члан 21. 

 Новчаном казном од  10.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако: 

1. у радионицама и погонима у којима се обављају бучне радне операције ради при отвореним вратима и прозорима (члан 13. 

ст.2.), 

2. у угоститељском објекту емитује музику при отвореним вратима и прозорима (члан 14. ст.1. тач.1.), 

3. у угоститељском објекту уређај за ограничавање јачине звука (лимитатор) није повезан са музичким уређајем (члан 14. ст.1. 

тач.4.) и 

 4. инспектору за заштиту животне средине, односно комуналном полицајцу не омогући вршење надзора, не стави на увид 

потребна документа или не омогући вршење мерења буке (члан 19.ст.1.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу. 

новчаном казном од 2.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 динара.  
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове 

Одлуке, а најкасније у року од 6 месеци у случају извођења неопходних грађевинских радова у циљу обезбеђења одговарајуће звучне 

изолације објекта. 

Члан 23. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мерама за заштиту од буке (“Сл.лист Општине Ужице“, број 2/96). 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 501-33/15, 21.12.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

162/3. На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005, 72/2009-

др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон и 93/2014) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица -
16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 21.12.2015. године, доноси  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ 
 

1. Продужава се мандат вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице, др Славки Митричевић, на период до именовања 

директора, а најдуже шест (6) месеци. 

 

2. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 022-44-1/15, 21.12. 2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

162/4. 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 

21.12.2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''НАДА МАТИЋ'' УЖИЦЕ 
 

 

1. Гордана Шуљагић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Нада Матић'' Ужице, као представник родитеља.  

 

2. Бранкица Милекић, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Нада Матић'' Ужице, као представник родитеља.  
 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број  610-28/15, 21.12. 2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
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162/5. 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 21.12. 

2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II'' УЖИЦЕ 
 

 

1. Биљана Богдановић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Прва основна школа Краља Петра II'' Ужице, као 

представник запослених.  

2. Оливера Човић, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Прва основна школа Краља Петра II'' Ужице, као представник 

запослених.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број  610-29/15, 21.12. 2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

162/6. На основу члана 54. Закона о основама система, образовања и васпитања («Сл. гласник РС», број 72/09, 52/11, 55/13 и 

68/15) и члана 67. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 16/13 - пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници 

одржаној 21.12. 2015. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ" 
 

 

1. Маја Веснић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно, као представник родитеља.  

2. Владимир Дејовић, именује се за члана Школског одбора ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно, као представник родитеља.  

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број  610-30/15, 21.12. 2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} - 

Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon 590-151- Teku}i ra~un za pretplatu: 840-93641-20, 

sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - Godi{wa akontaciona pretplata za 2015. godinu 

iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


