
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLIXII      30. новембар 2016. године     Број 36/16 

  

199. На основу члана 97. став7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 67.  Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 

16/13), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.11.2016. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист града Ужица“ број 4/2015), у даљем тексту Одлука, 

у члану 4. у ставу 1. речи: „Јавно предузеће Дирекција за изградњу Ужице“ замењују се речима: „Градска управа за урбанизам, изградњу и 

имовинско-правне послове“. 

  

Члан 2. 

У члану 15. у ставу 1.Одлуке  речи: „са Јавним предузећем „Дирекција за изградњу“ Ужице“ замењују се речима: „са Градском управом 

за инфраструктуру и развој“. 

 

Члан 3. 

У члану 21. у ставу 2.Одлуке  речи: „Јавном предузећу Дирекција за изградњу Ужице“ замењују се речима: „Градској управи за 
инфраструктуру и развој“. 

 

Члан 4. 

У члану 22. у ставу 1 и ставу 2. алинеја 6.  Одлуке  речи: „Јавном предузећу Дирекција за изградњу Ужице“ замењују се речима: 

„Градској управи за инфраструктуру и развој“. 

 
Члан 5. 

У члану 23. у ставу 1 и ставу 2. алинеја 6.  Одлуке  речи: „Јавном предузећу Дирекција за изградњу Ужице“ замењују се речима: 

„Градској управи за инфраструктуру и развој“. 

 

Члан 6. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 418-1 /2016, 30.11.2016.године 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

200. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) 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 30.11.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У УЛИЦИ ТАНАСКА РАЈИЋА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

1. Одобрава се отуђење непокретности и то кат.парцеле број 11643/2 КО Ужице, која по врсти представља неизграђено градско 

грађевинско земљиште, по начину коришћења земљиште уз зграду - објекат, површине 4 ара 16 м², која се налази у Ужицу, у улици Танаска 

Рајића, уписане у лист непокретности број 10858 КО Ужице као јавна својина градаУжица. 
 
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Танаска Рајића у 

Ужицу, путем прикупљања затворених писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на 

званичном сајту града Ужица. 
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3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 4.784 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

улици Танаска Рајића из јавне својине града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о о 

току поступка води записник и по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио 

најповољније услове. 
 
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 
11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Танаска Рајића путем 

прикупљања затворених писмених понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о 

процени тржишне вредности непокретности број 100-464-08-73/2016-I4A02 од 18.10.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-91/16, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

201. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) 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 30.11.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У УЛИЦИ УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

1. Одобрава се отуђење непокретности и то кат.парцеле број 6470 КО Ужице, која по врсти представља неизграђено градско 

грађевинско земљиште, површине 16 ари 25 м², која се налази у Ужицу, у улици Ужичке републике, уписане у лист непокретности број 7567 КО 

Ужице као јавна својина градаУжица. 
 
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Ужичке републике 

у Ужицу, путем прикупљања затворених писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и 

на званичном сајту града Ужица. 
 

3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 26.162,50 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

улици Ужичке републике из јавне својине града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да 
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о о току поступка води записник и по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио 

најповољније услове. 
 
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 
11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Ужичке републике путем 

прикупљања затворених писмених понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о 

процени тржишне вредности непокретности број 100-464-08-73/2016-I4A02 од 18.10.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-89/16, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

202. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) 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 30.11.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

1. Одобрава се отуђење непокретности и то кат.парцеле број 267 КО Ужице, која по врсти представља неизграђено градско грађевинско 

земљиштe, површине 16 ари 19 м², која се налази у Ужицу, у Ратарској улици, уписане у лист непокретности број 11049 КО Ужице као јавна 

својина градаУжица. 
 
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у Ратарској улици у Ужицу, 

путем прикупљања затворених писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на 

званичном сајту града Ужица. 
 

3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 19.549,50 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

Ратарској улици из јавне својине града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о о току 

поступка води записник и по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио 

најповољније услове. 
 
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 36/16" 

 

 

828 

11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у Ратарској улици путем 

прикупљања затворених писмених понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о 

процени тржишне вредности непокретности број 100-464-08-73/2016-I4A02 од 18.10.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-90/16, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

203. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) 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 30.11.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3398/3 КО СЕВОЈНО 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

1. Одобрава се отуђење непокретности и то кат.парцеле број 3398/3 КО Севојно, која по врсти представља неизграђено градско 

грађевинско земљиште, по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 2 ара 01 м², која се налази у Севојну, 

потес Село уписане у лист непокретности број 134 КО Севојно као јавна својина градаУжица. 
 
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 3398/3 КО Севојно, путем прикупљања затворених 

писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту града Ужица. 
 

3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 2.820 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења кат.парцеле број 3398/3 КО Севојно из јавне својине 

града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о о току поступка води записник и по 

окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио најповољније услове. 
 
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 
11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 3398/3 КО Севојно путем прикупљања затворених писмених 

понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о процени тржишне вредности 

непокретности број 100-464-08-73/2016-I4A02 од 18.10.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-93/16, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 

204. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 
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64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) 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 30.11.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3400 КО СЕВОЈНО 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

1. Одобрава се отуђење непокретности и то кат.парцеле број 3400 КО Севојно, која по врсти представља неизграђено градско 

грађевинско земљиште, по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 1 ар 90 м², која се налази у Севојну, 

потес Село уписане у лист непокретности број 134 КО Севојно као јавна својина градаУжица. 
 
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 3400 КО Севојно, путем прикупљања затворених 

писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту града Ужица. 
 

3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 2.665,70 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења кат.парцеле број 3400 КО Севојно из јавне својине 

града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о току поступка води записник и по 

окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио најповољније услове. 
 
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 
11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 3400 КО Севојно путем прикупљања затворених писмених 

понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о процени тржишне вредности 

непокретности број 100-464-08-73/2016-I4A02 од 18.10.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-92/16, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

205. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) 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 30.11.2016. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8058 КО МОКРА ГОРА 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

1. Одобрава се отуђење непокретности и то кат.парцеле број 8058 КО Мокра Гора, која по врсти представља неизграђено грађевинско 

земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, по начину коришћења остало природно неплодно земљиште, површине 14 ари 76 м², 
која се налази у Мокрој Гори, потес Котроман, уписане у лист непокретности број 1446 КО Мокра Гора као јавна својина градаУжица. 

 
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 8058 КО Мокра Гора путем прикупљања затворених 

писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту града Ужица. 
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3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 5.941 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења кат.парцеле број 8058 КО Мокра Гора из јавне 

својине града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о о току поступка води записник и 

по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио најповољније услове. 
 
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 
11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 8058 КО Мокра Гора путем прикупљања затворених писмених 

понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о процени тржишне вредности 

непокретности број 100-464-08-76/2016-I4A02 од 17.10.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-94/16, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р 

 

 

206. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014-3), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), Извештаја Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности 

из јавне својине града Ужица III број 463-63/16-2 од 17.10.2016.године 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 30.11.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 
1. Понавља се јавни оглас за отуђење непокретности и то кат.парцеле број 9093/3 КО Ужице, која по врсти представља неизграђено 

градско грађевинско земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 96м², која се налази у Ужицу, улица 
Вуколе Дабића, уписане у лист непокретности број 10546 КО Ужице као јавна својина градаУжица јер по објављеном јавном огласу за отуђење 

предметне непокретности није примљена ниједна пријава. 
 
2. На основу ове Одлуке поново ће се расписати јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Вуколе 

Дабића у Ужицу, путем прикупљања затворених писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије и на званичном сајту града Ужица. 
 
3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном 

листу. 
 

4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке  
износи 35.000 еура у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије. 
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 

 
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења неизграђеног градског грађевинског земљишта у 

улици Вуколе Дабића из јавне својине града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о о 

току поступка води записник и по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу кој је понудио 

најповољније услове 
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8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 
 
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем закључи и 

овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника. 
 
10. Обавезује се Градско веће да о исходу поновљеног јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.  

 
11. Саставни део ове Одлуке је поновљени јавни оглас за отуђење неизграђеног градског грађевинског земљишта у улици Вуколе 

Дабића путем прикупљања затворених писмених понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-
филијала Ужице о процени тржишне вредности непокретности број 100-464-08-66/2016-I4A02 од 18.08.2016. године. 
 

12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 463-63/16-3, 30.11.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић, с.р. 

 

207. На  основу члана 54 и 55. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-

пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 30.11.2016.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''МИОДРАГ В. МАТИЋ'' 
 

 

Ι  У Решењу о именовању Школског одбора Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' 

(„Службени лист града Ужица“ број 32/16) уместо Милана Миловановића и Марине Димитријевић  именују се  за чланове:  
 

-  Марија Аћимовић, представник Града 

-  Милица Грујичић, представник Града 

 

 

ΙΙ Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 610-37/16-1, 30.11.2016.године                                          

                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                    Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

208. На основу  члана   67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица 

на седници одржаној 30.11.2016.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈКП ''ДУБОКО'' 
 

 

Ι  Радосав Јовановић, дипл.машински инжењер, именује се за члана Управног одбора ЈКП ''Дубоко'' као представник града Ужица. 

 

ΙΙ Ово решење ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу града Ужица». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 06-68/16, 30.11.2016.године                                                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                        Бранислав Митровић, с.р. 
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