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21. На основу члана 104. Закона о Уставном суду ("Сл. гласник РС", број 109/2007), Одлуке Уставног суда број 1342. ("Сл.
гласник РС" број 34/10), члана 46, 48. и 49. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 35. и 41. Статута града
Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
I
II

Горану Бурлићу, утврђује се престанак мандата одборника Скупштине града Ужица.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 013-29/10, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

22. На основу члана 104. Закона о Уставном суду ("Сл. гласник РС", број 109/2007), Одлуке Уставног суда број 1342. ("Сл.
гласник РС" број 34/10. године), члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 35. и 41. Статута града
Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
I Николи Планићу из Ужица, са изборне листе "Либерално демократска партија - др Снежана Јањић", потврђује се мандат
одборника Скупштине града.
II Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-24/10, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

23. На основу члана 15. тачка 12. и члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
1. Усваја се Локални план управљања отпадом у граду Ужицу у 2011. години.
2. Текст Локалног плана управљања отпадом у граду Ужицу у 2011. години у целости објавити на званичној интернет
презентацији града Ужица.
3. Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-24/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

24. На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09 и 81/09), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број
11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА
"КОТРОМАН" У МОКРОЈ ГОРИ
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације граничног прелаза "Котроман" у Мокрој Гори (у даљем тексту: ПДР граничног прелаза
"Котроман") који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

"SLU@BENI LIST" BROJ 6/11

22

Члан 2.
ПДР граничног прелаза "Котроман" у Мокрој Гори састоји се из текстуалног и графичког дела.
Графички део израђен је у размери 1:500 и то:
− Лист 1 катастрско-топографска подлога са границама плана,
− Лист 2 планирана намена површина са аналитичким елементима за обележавање,
− Лист 3 план саобраћаја и уређења јавних површина,
− Лист 4 синхрон план инфраструктуре.
Члан 3.
ПДР граничног прелаза "Котроман" представља правни и плански основ за:
− издавање локацијске дозволе за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката и уређења површина јавне намене,
према правилима из овог Плана, у складу са Законом о планирању и изградњи;
− спровођење регулације, односно парцелације јавног земљишта пројектом геодетског обележавања, која је
предвиђена Планом.
Члан 4.
ПДР граничног прелаза "Котроман" израђен је у три примерка оригинала у аналогном облику и пет у дигиталном облику.
Један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику ПДР граничног прелаза "Котроман" чува се трајно у
архиви Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској
управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном
облику у Републичком геодетском заводу као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената.
Један примерак ПДР граничног прелаза "Котроман" у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог
система планских докумената.
Члан 5.
ПДР граничног прелаза "Котроман" са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за
послове просторног планирања и урбанизма.
Члан 6.
Текстуални део ПДР граничног прелаза "Котроман" објављује се у "Службеном листу града Ужица".
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 350-14/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

25. На основу члана 4. став 3. и 5. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник
РС", број 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 2, 4. и 8. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 16/97
и 42/98), члана 7. и 32. став 1. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 14.04.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА УПРАВЉАЊЕ АЕРОДРОМОМ "ПОНИКВЕ" У УЖИЦУ
И ОБАВЉАЊЕ АЕРОДРОМСКИХ УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању јавног предузећа за управљање Аеродромом "Поникве" у Ужицу и обављање аеродромских услуга
("Сл. лист града Ужица", број 4/11), члан 28. став 1. мења се и гласи:
"Управни одбор Предузећа има 9 чланова који се именују на период од 4 (четири) године ", и
у ставу 3. уместо: "4 члана" треба да стоји: "6 чланова".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-10/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.
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26. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града, на седници
одржаној 14.04.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за управљање Аеродромом "Поникве" у Ужицу и обављање аеродромских
услуга, који је привремени Управни одбор Предузећа усвојио Одлуком број 01/2011 од 6.04.2011. године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-24/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

27. На основу члана 15. тачка 21. и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града
Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Одређује се градоначелник Ужица, као орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица.
Члан 2.
Одређује се градоначелник Ужица, као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног
надметања донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 320-26/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

28. На основу члана 4. тачка 4. Закона о социјалном становању ("Сл. гласник РС", број 72/09) и члана 41. Статута града
Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
1. За изградњу објеката за социјално и непрофитно становање одређују се катастарске парцеле:
− део - 1735/5, површине 65а 04м2, уписана у поседовни лист број 77, КО Ужице, у Ужицу, Улица Немањина бр. 31,
која је у државној својини Републике Србије, а корисник је град Ужице,
− 2015/20, површине 8а 43м2, уписана у поседовни лист број 5034, КО Севојно, у Севојну, Улица Вишеслава
Бугариновића, која је у државној својини Републике Србије, а корисник је град Ужице.
2. Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-24/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.
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29. На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС",
број 25/00 и 25/02), члана 23. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 16/97 и 42/98) и члана 41. Статута града
Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
УЖИЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о организовању Јавног комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 2/05), члан
7. мења се и гласи:
"Делатности предузећа су:
1. 42.11 Изградња путева и ауто путева;
2. 42.13 Изградња мостова и тунела;
3. 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина;
4. 43.11 Рушење објеката;
5. 43.12 Припрема градилишта;
6. 23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство;
7. 23.64 Производња свежег бетона;
8. 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде;
9. 45.20 Одржавање и поправка моторних возила;
10. 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом;
11. 49.41 Друмски превоз терета;
12. 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
13. 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона;
14. 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство;
Када обавља делатности из става 1. овог члана, тачке од 3 до 14, Предузеће не обавља делатност од општег интереса: за ове
делатности Предузеће је обавезно да води посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.
Предузеће може поред делатности из става 1. овог члана да обавља и друге делатности уз сагласност оснивача, под условом
да то не омета извршавање делатности из става 1. овог члана, тачке 1. и 2.
За промену делатности Предузећу потребна је сагласност оснивача."
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
"Укупна вредност капитала Предузећа износи: 35.429.010,57 исказана у хиљадама динара 35.429, на дан 31.12.2010. године."
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-16/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

30. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09), члана 62. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Сл. лист општине Ужице", број 6/03), Програма уређења грађевинског земљишта за 2011. годину ("Сл. лист града Ужица",
број25/10) и члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 14.04.2011. године, доноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА УЖИЦА
I Програм мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града ("Сл. лист
града Ужица", број 7/10), мења се и допуњује:
СВЕСКА 1 - КИОСЦИ, ФРИЖИДЕРИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА, ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД И ОБЈЕКТИ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ
ЛОКАЦИЈА Л 9 : Улица Ужичких хероја, насупрот ОШ "Слободан Секулић" - предвиђа се постављање киоска, типа "Севал
МО - 2", беле боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске), уз могућност постављања фрижидера за продају
безалкохолних пића, димензија 0.80/0.80м, у складу са сагласностима надлежних државних органа.
Рок коришћења локације је 3 (три) године.
СВЕСКА 2 - ЛЕТЊЕ БАШТЕ, ТЕЗГЕ И ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈА Л 37: Трг - дефинисане су зоне у оквиру којих ће се постављати столови - летње баште са сунцобранима, на
површини у оквиру назначених аналитичко-геодетских тачака (у свему према графичком прилогу). Услов за додељивање локације за
постављање летњих башти је да локал има санитарни чвор за посетиоце.
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ЛОКАЦИЈА Л 47: Улица Страхињића Бана - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР "Coffee dream",
на површини у оквиру мера 2.20 х 1.00м.
ЛОКАЦИЈА Л 48: Улица Вуколе Дабића (на "Базару"") - предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР
"Surprise", на површини у оквиру мера 3.00 х 2.00м.
ЛОКАЦИЈА Л 27: Улица Михаила Пупина, преко пута железничке станице - на потезу између реке Ђетиње и улице,
предвиђено је постављање "Вагон ресторана" уз могућност постављања столова са сунцобранима. Површина за постављање "Вагон
ресторана" - 62.00м2, а површина за постављање столова - 12.00м2.
Рок коришћења локације до 3 (три) године, а по налогу града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније.
ЛОКАЦИЈА Л 28: Улица Димитрија Туцовића, Мали трг - организовање зона забавног карактера за децу. Простор је подељен
на 2 (две) зоне за дечију забаву ("скочи" балон, вртешка, лавиринт). На локацији није допуштено оштећење плочника.
Површине зона: зона 1 - око 20.00м2
зона 2 - око 20.00м2.
Предвиђено време закупа локације је од 01.04. до 31.10. (текуће године), радним данима у времену од 18.00 до 21.00, а
викендом од 15.00 до 21.00 часа.
ЛОКАЦИЈА Л 29: Улица Иве Андрића, Турица - предвиђено је постављање летњег шанка са летњом баштом - столовима.
Шанк се поставља на површини од 25.00м2, летња башта - столови на површини од 40.00м2. Рок коришћења локације је 3 (три) године,
а шанк се може поставити у периоду од 01.05. до 30.09.
Напомена: Пре расписивања конкурса, потребно је уредити површину и морају се испоштовати санитарно-хигијенски услови
у складу са Правилницима о санитарним условима ("Службени гласник РС", број 6/97 и "Службени гласник РС", број 47/2006).
II Измена и допуна Програма ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 353-85/10, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

31. На основу члана 54. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", број 36/2006 и 88/2010) и члана 41. Статута града
Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на План управљања спомеником природе "Потпећка пећина" за период 2011. - 2020. година Туристичкој
организацији Ужице.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 633-7/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

32. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП "Нискоградња" о измени Статута број 01-11/22-4 од 25.03.2011. године.
2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-16/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

33. На основу члана 5. став 1. Одлуке о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају
на подручју општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 5/05) и члана 77. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица",
број 11/08), Градско веће, на седници одржаној 7.04.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
1. Поверава се обављање градског и приградског линијског превоза путника на подручју града Ужица, непосредном
погодбом, Предузећу "Златан превоз" д.о.о. Ужице, на одређено време, до 31.12.2012. године.
2. Овлашћује се градоначелник да усагласи текст уговора и исти потпише са Предузећем "Златан превоз" д.о.о. из Ужица.
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 344-34/11, 7.04.2011. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Милован Петровић, с.р.
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34. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08) и члана 5. Одлуке о буџету града
Ужица за 2011. годину ("Службени лист града Ужица", број 25/10), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године,
доноси

ОДЛУКУ
1. Одобрава се субвенција за повлашћене кориснике превоза у градском и приградском саобраћају, у укупном износу од
3.000.000,00 динара, месечно.
2. По основу субвенција из тачке 1. ове Одлуке, право на бесплатан превоз имају лица старија од 65 година са пребивалиштем
на територији града Ужица, као и инвалидна лица која болују од тежих болести, а то су лица којима су оштећени екстремитети битни
за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе и која за кретање користе
инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни и цивилни инвалиди рата од I до IV групе
инвалидности, као и V и VI групе инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак
или ортопедско помагало и лица на дијализи.
3. Субвенција из тачке 1. ове Одлуке може се умањити на основу уговором утврђених критеријума између превозника и града
Ужица.
4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 344-33/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

35. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора о изменама Статута Центра за социјални рад "Ужице" у Ужицу, број 02213/9 од 1.03.2011.године.
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 022-16/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

36. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09) и члана 41.
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.04.2011. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ "СТАРИ ГРАД"
1. Слободан Тановић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ "Стари град", као представник родитеља.
2. Данијела Шуљагић Милановић, именује се за члана Школског одбора ОШ "Стари град", као представник родитеља.
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 610-2/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.

37. На основу члана 55. и 56. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 14.04.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
I Лидија Тодорић, разрешава се дужности члана Комисије за равноправност полова.
II Невена Николић, именује се за члана Комисије за равноправност полова.
III Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-24/11, 14.04.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
Радиша Марјановић, с.р.
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