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 10. На основу чл.82-87. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  и чл.15 ст.10 и чл.77.Статута града Ужица (" Сл. лист 
града Ужица"), Градско веће града Ужица, на седници одржаној 22.1.2010. године, доноси  

ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ  
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 
Локални савет за запошљавање институционализује се као радно телo Градског већа за потребе координације активности у спровођењу 

политике запошљавања  и јачања веза између различитих нивоа одлучивања у складу са Националном Стратегијом, локалним стратешким 
документима и програмима запошљавања на локалном нивоу.  

 
Задаци чланова Локалног савета за запошљавање су:  
 
1. развој и/или интеграција постојећих мера и инструмената политике запошљавања на локалном нивоу и њихова формализација кроз израду 

Локалних акционих планова заопшљавања; 
2. давање мишљења и препорука Скупштини града Ужица од интереса за запошљавање и развој људских ресурса;  
3. анализа развојних потенцијала и слабости и дефинисање развојних могућности за запошљавање на локалном нивоу; 
4. препознавање и интеграција изолованих иницијатива и програма за запошљавање на локалном нивоу, укључујући и иницијативе у оквиру 

међународних пројеката; 
5. дефинисање приоритета и циљева политике запошљава на локалном нивоу за одређени период, утврђивање мера и програма за 

остваривање постављених приоритета и циљева, утврђивање људских и финансијских ресурса за њихову имплеметнацију, идентификација носилаца 
активности, дистрибуција одговорности и обезбеђивање механизама за праћење прогреса и утицаја мера.  

6. посебна пажња приликом дефинисања приоритета и активности ће бити посвећена групама и лицима која имају већи ризик од дугорочне 
незапослености.  

7. управљање фондовима и издвајање средстава из буџета локалне самоуправе за мере политике запошљавања које нису финансиране из 
других извора, укључујући и међународне пројекте и донације.  

 
2.Састав -  Локални савет за запошљавање окупља у институционализовану мрежу коју чине представниви нституција/организација јавног, 

приватног и сектора грађанског друштва.   
У Локални савет за запошљавање могу бити добровољно укључени представници организација/институција као почасни чланови Локалног 

савета за запошљавање са статусом посматрача и тиме дати свој допринос унапређењу политике запошљавања града Ужица.  
Начин рада Локалног савета за запошљавање биће детаљно предвиђен Правилником о раду ЛСЗ, који ће бити усвојен на првом, 

конститутивном састанку.  
Институције/организације у саставу ЛСЗ су обавезне да именују лице овлашћено за заступање и представљање своје 

организације/институције које  има значајан утицај и углед у својој организацији, тако да може да: 
 
 

• доноси одлуке у име своје организације; 
• идентификује и артикулише стратешка питања од значаја за унапређење политике запошљавања, са којима се његова 

организација/институција суочава  на локалном, регионалном и националном нивоу; 
• препознаје и разуме интересе и потребе локалне заједнице и јавно заступа интересе и потребе различитих група 

незапослених;   
• утиче на промене и остварује сарадњу у оквиру и ван своје организације, с циљем унапређења политике запошљавања;  
• Спроводи одлуке Локалног савета за запошљавање у оквиру своје организације/институције и извештава своју 

организацију/институцију о активностима и  резултатима рада ЛСЗ;   
• промовише једнаке могућности у раду Локалног савета за запошљавање и доприноси позитивној клими у раду.  

 
Координација рада Локалног савета за запошљавање поверава се ГУ за послове финансија,рачуноводства и привреде – Одељењу за 

локални економски развој, које ће успоставити све потребне одрживе механизме за функционисање  и ефикасан рад Локалног савета за 
запошљавање.   

 
Локални савет за запошљавање Града Ужица,  биће конституисан у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Градског већа. 
Питања од значаја за ефикасан и ефективан рад ЛСЗ биће детаљно   дефинисана Правилником који ће чланови ЛСЗ усвојити на првом, 

конститутивном  састанку.  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 101-1/10, 22.1.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 

11. На основу чл.77.Статута града Ужица ( "Сл. лист града Ужица", бр.11/08 ) Градско веће на седници одржаној 22.1.2010.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  

 
1.  Радивоје Радивојевић, члан Градског већа задужен за рад јавних предузећа, представник Града, председавајући 
2. Милан Чолић, директор Инкубатор центра, представник Града  
3. Татјана Костић, директора НСЗ – Филијала Ужице, представник Националне службе за запошљавање  
4. Представник назапослених изабран од стране НСЗ а у складу са договореним критеријумима;  
5. Славко Лукић, представник Удружења предузетника  
6. Петрашин Друловић, представник Већа самосталних синдиката   
7. Наташа Бенић,представник Привредне коморе –  Наташа Бенић  
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8. Драган Туцаковић, директор Техничке школе, представник Одбора за школство РКП  
9. Ружица Дабић, представник Регионалне развојне агенције – Ружица Дабић   
10. Гордана Савић, Ужички центар за људска права и демократију, представник удружења грађана  
11. Радмила Гујаничић, УГ « Женски центар», представник удружења грађана  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 101-1/10, 22.1.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 

12. На основу члана 77. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 11/08) и члана 4. Одлуке о одређивању назива и обележавању 
улица, тргова и зграда ("Сл. лист града Ужица", бр. 12/09), Градско веће, на седници одржаној 22.01.2010. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

О НАЗИВИМА УЛИЦА И ТРГОВА 
 

I 
Образује се Комисија за давање мишљења о називима улица и тргова, у саставу: 
 
за председника 

1. Радован Ристовић, члан Градског већа, 
 
за чланове 

2. Милорад Искрин, историчар, 
3. Мирослав Дучић, Историјски архив, 
4. Радивоје Папић, Народни музеј, 
5. Бранко Поповић, Учитељски факултет. 

 
II 

Задатак Комисије је да разматра иницијативе за утврђивање и промене назива улица и тргова и образложено мишљење достави Градском 
већу ради утврђивања предлога за Скупштину града. 

 
III 

Решење доставити именованим и архиви. 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 06-4/10, 22.1.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 
13. На основу члана 77. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 11/08), Градско веће, на седници одржаној 29.01.2010. године, 

донело је 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Налаже се ЈКП "Топлота" Ужице да у грејној сезони продужи трајање грејног дана и то: 
− до 22 часа када је спољна температура испод -10 степени и 
− до 24 часа када је спољна температура испод -17 степени. 

2. Закључак објавити у "Службеном листу града Ужица". 
3. Закључак доставити ЈКП "Топлота". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 06-6/10, 29.1.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 

14. На основу члана 15. Одлуке о организовању ЈКП "Топлота" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", бр. 2/05) и члана 77. Статута града 
Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 11/08), Градско веће, на седници одржаној 29.01.2010. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП "Топлота" Ужице, о повећању цене услуга грејања, број 10/03 од 14.001.2010. 
године 

2. Решење о давању сагласности ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
3. Одлуку Управног одбора објавити у "Службеном листу града Ужица". 
4. Решење доставити Управном одбору ЈКП "Топлота". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 06-6/10, 29.1.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"ТОПЛОТА" 
Управни одбор 
Број 10/3, 14.01.2010. године 
 
На основу члана 28. Статута Јавног комуналног предузећа "Топлота" Ужице, Управни одбор Предузећа, одлучујући о предлогу стручне 

службе, на својој XVIII седници, која је одржана 14.01.2010.године, донео је 
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ОДЛУКУ 
 
1. Усваја се повећање цене услуга грејања за 10,75% од 1. јануара 2010. године према усвојеном Програму пословања за 2010. годину од 

стране Градског већа. 
 
2. Применом повећања из ст. 1. ове Одлуке добијају се следеће цене грејања: 

− стамбени простор...................................................................... 60,72 дин/м2 
− пословни простор...................................................................... 182,16 дин/м2 
− школе, Историјски архив, Православна црква, Центар за социјални рад, 

Учитељски факултет, Удружење пензионера и Општа 
болница....................................................................... 133,58 дин/м2 

 
3. Цена грејања за нове прикључке која се плаћа од 15. октобра до 15. априла (шест месеци) износи:  

− стамбени простор...................................................................... 121,44 дин/м2 
− пословни простор...................................................................... 364,32 дин/м2 
− школе, Историјски архив, Православна црква, Центар за социјални рад, 

Учитељски факултет, Удружење пензионера и Општа 
болница....................................................................... 267,16 дин/м2 

4. Цена за испоручену топлотну енергију корисницима пословног простора износи: 
- за варијабилни део..............................9,31 дин/kwh и 
- за фиксни део 139,30 дин/kwh. 

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 
Славољуб Цицварић, с.р. 

 
15. На основу члана 15. Одлуке о организовању ЈП "Стан" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", бр. 2/05) и члана 77. Статута града Ужица 

("Сл. лист града Ужица", бр. 11/08), Градско веће, на седници одржаној 29.01.2010. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП "Стан" Ужице, о повећању цена услуге одржавања заједничких делова, уређаја 
инсталација и опреме стамбених зграда које одржава предузеће, број 1150/2а од 28.12.2009. године. 

2. Решење о давању сагласности ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
3. Одлуку Управног одбора објавити у "Службеном листу града Ужица". 
4. Решење доставити Управном одбору ЈП "Стан". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 023-1/10, 29.1.2010. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 

 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"СТАН" 
Број 1150/2а, 28.12.2009. године 
 
На основу члана 20. Статута Јавног предузећа "Стан" Ужице, Управни одбор овог Предузећа, на седници одржаној дана 28.12.2009. године, 

донео је следећу 
 

ОДЛУКУ 
 
1. Аконтативне цене услуге одржавања заједничких делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда/заједничких делова зграда/које 

одржава предузеће, увећавају се за 9% од месеца јануара 2010. године, тако да за власнике станова износе и то: 
− за зграде без лифта и без грејања............................................. 3,87 дин/м2 без ПДВ-а 
− за зграде без лифта, са грејањем.............................................. 4,04 дин/м2 без ПДВ-а 
− за зграде са лифтом, без грејања.............................................. 4,55 дин/м2 без ПДВ-а 
− за зграде са лифтом и са грејањем........................................... 5,05 дин/м2 без ПДВ-а 

 
2. Аконтативне цене одржавања заједничких делова зграде из тачке 1. ове Одлуке представљају основицу за обрачун увећаних аконтативних 

цена за власнике пословног простора и власнике станова у чијем се делу обавља пословна делатност, применом основа и коефицијената прописаних 
Одлуком о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије. 

3. На ову Одлуку прибавити сагласност Градског већа. 
4. О увећању цена из тачке 1. ове Одлуке обавестити стамбене зграде. 
5. О реализацијиове Одлуке стараће се ВД директора предузећа 

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 
Добринко Масал, с.р. 

 
16. На основу члана 15. Одлуке о организовању ЈКП "Биоктош" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", бр. 2/05) и члана 77. Статута града 

Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 11/08), Градско веће, на седници одржаној 29.01.2010. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
1. Даје се сагласност на Ценовник услуга паркирања, повлашћених, претплатних и доплатних карата који је донео Управни одбор 

ЈКП "Биоктош" под бројем 09-01/12-09 од 6.08.2009. године. 
2. Решење о давању сагласности ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
3. Решење доставити Управном одбору ЈКП "Биоктош". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 06-6/10, 29.1.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 
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ЦЕНОВНИК 

УСЛУГА ПАРКИРАЊА, ПОВЛАШЋЕНИХ, ПРЕТПЛАТНИХ 
И ДОПЛАТНИХ КАРАТА 

 
 

Ред. 
бр. 

ВРСТА КАРТЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НАПОМЕНА 

1. Паркинг карта - I ЗОНА 35 дин/сат 
Максимално једнократно дозвољено време 
паркирања 

2. Паркинг карта - II ЗОНА 25 дин/сат Без ограничења времена паркирања 
3. Дневна карта - II ЗОНА 100 динара  

4. Повлашћена паркинг карта - станари 
I Зона 500,00 дин. месечно 
II Зона 300,00 дин. месечно 

5. Повлашћена паркинг карта - правна лица 
I Зона 1.700,00 дин. месечно 
II Зона 1.500,00 дин. 
месечно 

Права на повлашћену карту имају станари и 
предузетници који поседују возило у 
власништву, а место становања или седиште 
фирме им се налази у Зони I или Зони II. 

6. Претплатна карта - физичка лица 
I Зона 2.500,00 дин. месечно 
II Зона 1.600,00 дин. 
месечно 

7. Претплатна карта - правна лица 
I Зона 3.500,00 дин. месечно 
II Зона 2.300,00 дин. 
месечно 

Важи за зону за коју је издата. 

8. Резервисано паркинг место 10.500,00 дин месечно 
Услове за доделу резервације даје градска 
управа 

9. Доплатна карта 1.200,00 динара 
За кориснике који нису платили паркирање ни 
на један од понуђених начина. 

10. Доплатна карта 1.000,00 динара 
За кориснике који су прекорачили време 
паркирања или користе ПК погрешну зону. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 
Добрица Савић, с.р. 

 
 
17. На основу члана 77. тачка 8. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", бр. 11/08) и члана 13. Пословника Градског већа ("Сл. лист 

града Ужица", бр. 14/08), Градско веће, на седници одржаној 29.01.2010. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
 
1. Мирослав Миливојевић, разрешава се дужности члана Савета за пољопривреду. 
2. Борко Тановић, именује се за члана Савета за пољопривреду. 
3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III  број 06-6/10, 29.1.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јован Марковић, с.р. 
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