
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIX      27. јануар 2014. године     Број 4/14 

 

6. На основу члана 132. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) доносим 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 
 

 I  Расписујем изборе за одборнике Скупштине градске општине Севојно за 16. март 2014. године. 

 

 II  Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

 III  Изборе за одборнике Скупштине градске општине Севојно спровешће Изборна комисија града Ужица, сходно одредбама 

Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11). 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 013-2/14, 27.01.2014. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

  

 7. На основу чалана 38. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја  («Сл.гласник РС» број, 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), градоначелник града Ужица, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. ПЕТАР ВУЈАДИНОВИЋ, начелник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, 

одређује се за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у  смислу одредби Закона о слободном 

присутпу информација од јавног значаја у области послова који су у надлежности Градске управе за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности.  
 

2. Ово Решење објавити у «Сл. листу  града Ужица», у Информатору и доставити Поверенику за информације од јавног 

значаја.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

II број 037-3/14, 20.01.2014. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                           Саша Милошевић, с.р. 
 
 

 8. На основу чалана 38. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја  («Сл.гласник РС» број, 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), градоначелник града Ужица, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. МИРЈАНА ДРНДАРЕВИЋ, начелница Градске управе за послове финансија, рачуноводства и привреду одређује се за 

поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у  смислу одредби Закона о слободном присутпу 

информација од јавног значаја, из области послова који су у надлежности Градске управе за послове финансија, рачуноводства и 

привреду.  
 

2. Ово Решење објавити у «Сл. листу  града Ужица», у Информатору и доставити Поверенику за информације од 

јавног значаја.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

II број 037-3-1/14, 20.01.2014. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                           Саша Милошевић, с.р. 
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9. На основу чалана 38. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја  («Сл.гласник РС» број, 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), градоначелник града Ужица, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1.ЗОРАН МИЛИТАРОВ, начелник Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију,  одређује се за поступање 

по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у  смислу одредби Закона о слободном присутпу информација од 

јавног значаја, из области послова који су у надлежности Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију.  

 

2.Ово Решење објавити у «Сл. листу  града Ужица», у  Информатору и доставити Поверенику за информације од јавног 

значаја.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

II број 037-3-2/14, 20.01.2014. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                           Саша Милошевић, с.р. 

10. На основу чалана 38. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја  («Сл.гласник РС» број, 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), градоначелник града Ужица, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1.ЉИЉАНА ГЛИШИЋ ЈЕВЂОВИЋ, начелница Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове,  

одређује се за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у  смислу одредби Закона о слободном 

присутпу информација од јавног значаја, из области послова који су у надлежности Градске управе за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове.  

 

2.Ово Решење објавити у «Сл. листу  града Ужица», у  Информатору и доставити Поверенику за информације од јавног 

значаја.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

II број 037-3-3/14, 20.01.2014. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                           Саша Милошевић, с.р. 
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