
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLIXII      11. април 2016. године     Број 9/16 

 

33. На основу члана 35. став 7. 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 ), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 67. став 1. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 16/13), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 11.04.2016. године, донела је   
 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРВИ ПАРТИЗАН“ 

УЖИЦЕ- БЕЛА ЗЕМЉА - ЉУБАЊЕ 
 

Члан 1. 

У називу Плана детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља додаје се реч Љубање.Допуна назива плана обухвата све фазе 
израде плана, Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља („Сл. лист града Ужица број  22/2015 и 

35/2015), добијене услове и сагласности надлежних органа. 

Члан 2. 

Доноси се План детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља - Љубање, припремљен на основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља – Љубање („Сл. лист града Ужица број  22/2015 и 35/2015), који је одштампан уз 

ову одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 3. 

План детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља - Љубање, састоји се из текстуалног и графичког дела.  

Графички део обухвата: 

1.Катастарско-топографски план са ортофото снимком и границом плана                     

2.Постојећу намена површина 

3.Извод из Просторног плана града Ужица - „План намене простора“ – Реферална карта број 1. 
4.Саобраћајно решење – ситуациони и нивелациони план саобраћајница 

5.Намену површина и урбанистичку регулацију. 

6.Заштиту и ограничења у простору. 

7.Синхрон план мреже и објеката инфраструктуре. 

8. План грађевинских парцела са смерницама за спровођење. 
 

Члан 4. 

План детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља – Љубање, представља плански основ за израду урбанистичко-

техничких докумената (пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и урбанистичког пројекта, у складу са 

одредбама Закона о планирању и изградњи) и издавање информације о локацији и локацијских услова. 
 

Члан 5. 

  План детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља - Љубање израђен је у 4 (четири) примерка оригинала у аналогном 

облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви 
Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и један примерак у дигиталном облику доставити носиоцу израде 

плана, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, један примерак у аналогном и један примерак у 

дигиталном облику  доставити наручиоцу израде плана, Привредном друштву „Први партизан“ ад Ужице, један примерак у дигиталном облику 

доставити органу надлежном за послове државног премера и катастра, као органу надлежном за вођење Централног регистра планских 

докумената и један примерак у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских докумената. 
 

Члан 6. 

План детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља - Љубање са прилозима, доступан је на увид јавности у току 

важења, у седишту органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма. 
 

Члан 7. 
Текстуални део  Плана детаљне регулације „Први партизан“ Ужице – Бела Земља - Љубање, објављује се у ''Службеном листу града 

Ужица''.  

Члан 8. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 350-24/16, 11.04.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
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 34. На основу одредбе члана 59. став 2 и 5. Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 99/11, 93/12, и 84/15 ), члана 568. 

Закона о привредним друштвима  ("Сл. гласник РС", 36/11, 99/11, 83/14) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 

16/13- пречишћен текст),  Скупштина града Ужица на седници одржаној 11.04.2016. године  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОГРАНКА ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"  УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

 Образује се огранак Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице, улица Велики парк бб, 

31000 Ужице, са матичним бројем 20897538, под називом  огранак  "Спортисимо". 
 

Члан 2. 

 Адреса огранка је : Немањина 150, 31000 Ужице. 

 

Члан 3. 

 Претежна делатност огранка  је: 5630-делатност припремања и послуживања пића. 
 

Члан 4. 

 Заступник огранка је: директор Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката Велики парк Ужице, Бранко Богићевић,  

ЈМБГ 1504974790019. 

 Заступник  заступа огранак без ограничења. 
 

Члан 5. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 023-19/16, 11.04/16. године  

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ  
                                                                                                             Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

35. На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 145/2014), чланова 

27, 28. и 29. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/11, 88/13 и 105/14) 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 11.04.2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

1. Одобрава се прибављање права својине у корист града Ужица непосредном погодбом са сувласницима Остојић Момчилом из Ужица, 

Ужичке Републике 2 са уделом од 2/8, Остојић Љубинком из Ужица, Радничког батаљона 69 са уделом од 4/8, Остојић Мирком из Ужица, 

Радничког батаљона 67 са уделом од 1/8 и Остојић Милорадом из Ужица, Радничког батаљона 67 са уделом од 1/8, на градском грађевинском 

земљишту уписаном у лист непокретности број 6659 КО Ужице и то: 

 

- катастарска парцела број 6759/1, по култури воћњак 4.класе површине 691м2 , 

- катастарска парцела број 6759/3, по култури воћњак 4.класе, површине 698м2,  

- катастарска парцела број 6762/1, по култури пашњак 5.класе ,површине 685м2, 

- катастарска парцела број 6762/2, по култури пашњак 5.класе, површине 204м2, 

- катастарска парцела број 6762/3, по култури пашњак 5. класе, површине 3м2 и 

- катастарска парцела број 6762/4, по култури пашњак 5. класе, површине 1м2. 
 

2. Право својине на непокретностима из тачке 1. ове одлуке прибавља се по укупној тржишној вредност у износу од 3.134.692,12 динара.  

 3. Наведене непокретности се прибављају у јавну својину града Ужица ради доградње постројења за пречишћавање воде на Церовића 

брду.  

 4. Овлашћује се градоначелник, да у име и за рачун Града, са сувласницима из тачке 1. ове Одлуке закључи Уговор о преносу права 

својине на градском грађевинском земљишту из тачке 1. ове Одлуке. 

 5. Обавезује се ЈКП “Водовод” Ужице да изменама и допунама финансијског плана 2016. годину планира средства у износу од 

3.134.692,12 динара и пренесе у буџет града Ужица у року од 6 месеци од дана доношења ове Одлуке. Ова средства ће служити за исплату цене из 

тачке 2. ове Одлуке. 

 6. Овом Одлуком замењује се Одлука Скупштине града Ужица I број 463-8/16 од 11.02.2016. године. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 99. Закона о планирању и изградњи прописано је да се градско грађевинско земљиште прибавља у јавну својину у складу са 

одредбама Закона о јавној својини које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину. 

Чланом 27. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/11, 88/13 и 105/14-3) прописано је да о прибављању 

ствари у јавну својину јединице локалне самоуправе одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом 

јединице локалне самоуправе и чланом 28.истог закона прописана је надлежност за припрему аката о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини јединице локалне самоуправе. Чланом 67. став 1. тачка 19. Статута Града Ужица прописано је да Скупштина доноси одлуку о 

прибављању непокретности у јавну својину Града. 
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Чланом 29. Закона о јавној својини прописано је да се непокретне ствари могу прибављати у јавну својину непосредном погодбом, али 

не изнад вредности процењене од стране надлежног органа, као и то да акт о располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити 

да у конкретном случају непосредна погодба представља једино могуће решење. 

Планом генералне регулације «Турица», предвиђена је реконструкција и доградња Постројења за прераду воде на Церовића брду, са 

могућношћу фазне изградње на катастарским парцелама 6763/1, 6759/1 и 6762 , све КО Ужице. Доградња Постројења за прераду воде на 
Церовића брду, које је у јавној својини града Ужица, могућа је једино на  

тим парцелама, па је непосредна погодба једино решење за прибављање катастарских парцела број 6759/1 и 6762, уписане у лист непокретности 

број 6659 КО Ужице у јавну својину града Ужица. 

Дана 18.12.2015. године Пореска управа министарства финансија филијала Ужице донела је Записник о процени вредности 

непокретности број 100-464-08-77/2015-14А02 за катастарске парцеле број 6759/1 и 6762 уписане у лист непокретности број 6659 КО Ужице, 

којим утврђује тржишну вредност предметних непокретности у укупном износу од 3.134.692,12 динара и то тако што је тржишна вредност 
катастарске парцеле број 6759/1 површине 1.389м2 утврђена у износу од 1.908.013,74 динара, док је тржишна вредност катастарске парцеле број 

6762 површине 893м2 утврђена у износу од 1.226.678,38 динара. 

У међувремену урађен је Пројекат препарцелације кат.парцела 6759/1 и 6762, обе КО Ужице, за који је Градска управа за урбанизам, 

изградњу и имовинско-правне послове града Ужица издала Потврду VI број 350-3/16-02 од 12.01.2016. године.Од кат.парцеле број 6759/1 

површине 1.389м2 након препарцелације формиране су две кат. парцеле и то кат.парцела број 6759/1 површине 691м2 и кат.парцела број 6759/3 

површине 698м2, обе уписане у лист непокретности број 6659 КО Ужице. Од кат.парцеле број 6762 формиране су четири кат.парцеле и то: 

кат.парцела број 6762/1 површине 685м2, кат.парцела број 6762/2 површине 204м2, кат.парцела број 6762/3 површине 3м2 и кат.парцела број 

6762/4 површине 1м2, све уписане у лист непокретности 6659 КО Ужице. 

 Процена пореске управе-филијала Ужице којом је утврђена тржишна вредност за кат.парцеле број 6759/1 и 6762 примењује се и након 

извршене препарцелације ових кат.парцела и формирања нових кат.парцела, јер се ради о истом грађевинском земљишту једнаких површина као 

и пре препарцелације. 
На записник Одељења за правне послове градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове града Ужица VI број 463-

88/15-04 од 11.12.2015. године узета је изјава Остојић Момчила из Ужица, Остојић Љубинке из Ужица и Остојић Мирка из Ужица у којој 

изјављују да су сагласни да се катастарске парцеле број 6759/1 и 6762 уписане у лист непокретности број 6659 КО Ужице, које су у њиховом 

власништву, прибаве у јавну својину града Ужица. 

 Чланом 5. ове одлуке обавезани су надлежни органи ЈКП “Водовод” Ужице да покрену поступак преноса права коришћења тако што ће 

у финансијском плану за 2016. годину планирати средства која ће пренети у буџет града Ужица. 

Одлука Скупштине града Ужица I број 463-8/16 од 11.02.2016. године, којом се одобрава прибављање права коришћења на 

кат.парцелама број 6759/1 и 6762, обе КО Ужице у корист града Ужица, замењује се овом одлуком, јер је у међувремену извршена 

препарцелација предметних кат.парцела и конверзија права коришћења у право својине. 

 

Из свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 463-26/16, 11.04.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

36. На основу члана 18. став 6. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/211, 88/2013 и 105/2014-3) и 

члана 67. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

11.04.2016. године, доноси 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКТА ДОМ ВОЈСКЕ 
 

I Тачка 1. Одлуке о давању на коришћење објекта Дом војске („Службени лист града Ужица“ број 19/11 и 4/16 ) мења се и гласи: 
 

„ Даје се на коришћење и управљање Градском културном центру у Ужицу и Туристичкој организацији Ужица, без права располагања, 

објекат Дома војске који се налази на катастарској парцели број 9180 КО Ужице, уписан у лист непокретности број 18207 КО Ужице, укупне 

површине објекта 2.482,62м² и површине земљишта 2.498м², и то: 
 
- Градском културном центру преноси се право коришћења на простору у приземљу и на првом спрату Дома војске, 
- Туристичкој организацији Ужица преноси се право коришћења на простору на другом спрату Дома војске, површине 318м². 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 464-15-2/11,11.04.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

37. На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др. Закон и 41/09) и члана 67. 

Статута града Ужица  („ Службени лист града Ужица”, број 16/13), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС 

број 320-11-3023/2016-14, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04.2016. године, донела је 
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ОДЛУКУ 
 

Усваја се годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Ужица за 2016. годину ради 

давања државног земљишта у закуп у 2016.години. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦА 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 320-06/16, 11.04.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Радиша Марјановић, с.р. 
 

 
 

 38. На основу члана 28. и члана 67. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица», бр. 16/13), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 11.04.2016. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

Члан 1. 
 Одређује се градоначелник града 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 за 2016.годину. 
 

Члан 2. 
 Одређује се градоначелник града 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". 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 320-06/16, 11.04.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

39. На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), члана 21. Одлуке о начину и 

поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13) и члана 67. тачка 11. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04.2016. 
године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ, дипломирани економиста, из Ужица, именује се за директора Јавног комуналног предузећа 

''Нискоградња'' Ужице,  

2. Директор ЈКП ''Нискоградња'' Ужице се именује на период од четири године. 
3. Снежана Милутиновић, именовани кандидат за директора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице, дужна је да ступи на рад у року од 8 (осам) дана 

од дана објављивања Решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

4. Ово решење ће бити објављено у ''Службеном Гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Ужица'' и на званичној интернет 

страници града Ужица www.graduzice.org. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 119/2012), 

члану 21. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 

13/13) и члану 67. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст).  

Законом је предвиђено да орган који је надлежан за именовање директора, након разматрања достављене Листе за именовања и 

Предлога акта о именовању, одлучује о именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или 

неког другог кандидата са Листе.  

Одлуком и Статутом града Ужица предвиђено је да Скупштина града Ужица именује директоре јавних предузећа. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице I број 119-3/16 од 11.02.2016. године 

Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Ужице је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице који је објављен у ''Службеном Гласнику РС'' број 12/16, дневном 

листу ''Данас'' од 18.02. 2016. године и на званичној интернет страници града Ужица www.graduzice.org. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 03. марта 2016. године, констатовала да је на Јавни 

конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице, благовремено поднета једна пријава, 

потпуна и разумљива.  
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Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, предвиђене чланом 30. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је 

спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у поднету документацију и усменим разговором на 

основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавним комуналним предузећем, поседовање стручног знања из области 

делатности Предузећа, знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 04.03.2016. године, утврдила резултат за кандидата и саставила 
Листу за именовања за директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице са бројчано исказаним и утврђеним резултатом и са 

Записником о изборном поступку, доставила је Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности ради припреме 

Предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице. 

На основу достављене Листе и Записника, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице 

именује Снежана Милутиновић, дипломирани економиста, из Ужица, на период од четири године, као једини кандидат. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Ово Решење је коначно и против овог Решења не може се изјавити Жалба. 

 

Против овог Решења може се покренути управни спор код Управног суда у Београду, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 

Решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 

1. Снежани Милутиновић, Ужице, Омладинска 46. 

2. Архиви 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 119-7/16, 11.04. 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

40. На основу члана 34 и 35. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/09 и 13/16) и члана 67. став 1. тачка 12. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04. 2016. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ 
 

1. Жељко Марковић, дипл.правник, именује се за директора Историјског архива Ужице. 
2. Мандат директора траје 4 (четири) године. 
3. Решење ће се објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 022-19/16, 11.04. 2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
 

 

41. На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 67. став 1. тачка 12. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04. 

2016.године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ 
 

1. Владо Максимовић, дипл.економиста, разрешава се дужности директора Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању Ужице, због поднете оставке. 
 

2. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-8/16, 11.04. 2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 
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42. На основу члана 12. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94 и 79/05) , члана и члана 67. став 1. тачка 

12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

11.04.2016.године, доноси 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ 
 

1. Милена Вићевић, проф. разредне наставе, именује се за вршиоца дужности дужности директора Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању Ужице, на период 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, 11.04. 2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

43. На основу члана 132 и 133. Закона о Здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 67. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен 

текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04. 2016. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ'' 
 

1. Радоица Нишавић, дипл.фармацеут, именује се за директора Апотеке ''Ужице''. 
2. Мандат директора траје 4 (четири) године. 
3. Решење ће се објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 119-10/16, 11.04. 2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

44. На основу члана 137. 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, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 67. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04.2016. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ'' 
 

1. Ана Перишић, разрешава се дужности члана Управног одбора Апотеке ''Ужице'' из реда запослених, због поднете оставке. 
2. Светлана Кљајић, дипл.правник, именује се за члана Управног одбора Апотеке ''Ужице'', из реда запослених. 
3. Решење објавити у Служеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 022-18/16, 11.04. 2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

45. 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 11.04.2016. 

године, донела је  
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ «БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ» КРЕМНА 
 

1. Бранислав Зекановић, разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ «Богосав Јанковић» Кремна, као представник родитеља.  
2. Босиљка Ваљаревић, именује се за члана Школског одбора ОШ «Богосав Јанковић» Кремна, 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 610-4/16,_11.04.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић, с.р. 
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46. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 34/10-УС, 54/11) и члана 67. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04. 2016.године у 10,00 

часова, донела је  
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
I У Решењу о именовању Изборне комисије града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 14-1/12 и 2/16) разрешава се дужности заменик 

члана Бојан Брковић (ЛДП) а уместо њега за заменика члана именује се Ђунисијевић Милорад (ЛДП) 
II У Решењу се код имена члана Драгана Босиљчић (Партија уједињених пензионера Србије) врши исправка тако да уместо имена ''Драгана'' 

стоји име ''Драгомирка''. 
III Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења Решења. 
IV Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 013-26/12-2, 11.04. 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

47. На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 11.04.2016. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 
1.Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине града Ужица, Милени Вићевић, са изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – 

ПРЕОКРЕТ, због поднете оставке. 
2. Ова Одлука објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 06-17/16, 11.04.2016.године  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Радиша Марјановић 

 
 

 48. На основу члана 6.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 
68/15), тачке 2. подтачка 126. Одлуке о  максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени гласник РС" број 101/15)  и члана 67. 
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.04. 2016. 
године,  доноси 

 

 ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА 
УЖИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се мења члан 2. Одлуке  о  максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему 

града Ужица  за 2015. годину ("Службени лист града Ужица" број 34/15), тако да гласи: 
 

"Члан 2. 
 Максималан број запослених у систему града Ужица је: 

 

1. ОРГАНИ И СЛУЖБЕ ГРАДА УЖИЦА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, 

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
78 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА , 

РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДУ 
46 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ 
30 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
27 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 4 

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 1 

2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ 243 

3. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ  

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 17 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 13 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 46 

НАРОДНИ МУЗЕЈ 33 
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60 

ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 3 

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА 3 

4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА  

ЈП АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ 4 

ЈКП ДУБОКО 74 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 47 

ЈКП БИОКТОШ 228 

ЈКП ВОДОВОД 164 

ЈКП НИСКОГРАДЊА 117 

ЈП СТАН 56 

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА 76 

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК 69 

ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА 1 

БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ 4 

5. ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
УСАВРШАВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

5 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ 4 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ 

СРБИЈЕ 
1 

  

УКУПНО 1396" 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе . 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 021-6, 11.04.2016. године  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 
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