
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXIX     01. novembar 2004. godine     Broj 12/04 
 
53.. На основу члана 53. Закона о локалним изборима («Сл. Гласник РС» број 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 и 100/03) и члана 5. и 

8. Пословника Скупштине општине Ужице  («Сл. лист Општине Ужице» број 5/93, 5/97, 7/97 и 15/00), Скупштина општине Ужице на 
седници одржаној 22. октобра 2004. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
 
 
1. Верификују  се мандати 67 одборника Скупштине општине Ужице, који су изабрани на изборима одржаним 19. септембра 
2004. године: 

 
 

Арсенијевић Момчило, Бешевић Даница, Брујић Никола, Васиљевић Данијела, Вранић Драган, Вранић Драгослав, Гаговић 
Наташа, Гогић Никола, Голубовић Саво, Дамљановић Владимир, Дејовић Владимир, Делић Миљко, Дикић Бранка, Дрндаревић 
Видоје, Дрчелић Иван, Ђенић Рада, Ђокић Драган, Ђокић Малина, Ђорђевић Ратко, Ђукић Зоран, Жиловић Вера, Жунић Станика, 
Јараковић Драган, Јездић Драгић, Јовановић Неђо, Јоксимовић Зоран, Конатар Милан, Крчмар Милован, Лијескић Владан, Лукић 
Славко, Марјановић Радиша, Марковић Гордана, Миливојевић Надежда, Миловановић Милан, Милошевић Митар, Митрић Миодраг, 
Митровић Бранислав, Морачанин Жељко, Мутавџић Милица, Никачевић Душанка, Нинчић Милан, Новитовић Оливера, Пановић 
Славица, Пантовић Миломир, Пантовић Радисав, Пауновић Душан, Пејић Миодраг, Петковић Тихомир, Поњавић Драган, Радовановић 
Миладин, Ресимић Тања, Ристановић Милован, Ристовић Петар, Росић Небојша, Синђић Миливоје, Смиљанић Радомир, Средојевић 
Миломир, Станковић Тони, Станојевић Мирослав, Филиповић Иван, Хаџић Јасминка, Цветковић Миломир, Шпирић Радомир, 
Шуњеварић Велимир, Шуљагић Веселин, Шуманац Слађана, Шуњеварић Раде. 

 
2. Ова Одлука се објављује «Службеном листу Општине Ужице». 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 06-32/04, 22.10.2004. godine 

PREDSEDAVAJU]I 
Skup{tine op{tine 
Milan Nin~i}, s.r. 

 
 

54. Na osnovu ~lana 36. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 37. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 22. oktobra 2004. 
godine, donela je 

 
ODLUKU 

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUP[TINE OP[TINE 
 
1. PETAR RISTOVI], dipl politikolog, bira se za predsednika Skup{tine op{tine U`ice. 
 
2. Mandat predsednika Skup{tine op{tine traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 06-32/04, 22.10.2004. godine 

PREDSEDAVAJU]I 
Skup{tine op{tine 
Milan Nin~i}, s.r. 

 
 
55. Na osnovu ~lana 37. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 41. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 22. oktobra 2004. 
godine, donela je 

 
ODLUKU 

O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUP[TINE OP[TINE 
 
1. VLADIMIR DAMQANOVI], advokat, bira se za zamenika predsednika Skup{tine op{tine U`ice. 
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2. Mandat zamenika predsednika Skup{tine op{tine traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 06-32/04, 22.10.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
56. Na osnovu ~lana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 46. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), predsednik op{tine U`ice, donosi 
 

ODLUKU 
O IMENOVAWU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OP[TINE 

 
1. MILOMIR SREDOJEVI], dipl. ing. tehnologije iz U`ica, imenuje se za zamenika predsednika Op{tine 

U`ice. 
 
2. Mandat zamenika predsednika Op{tine traje do isteka mandata predsednika Op{tine. 
 
3. Na Odluku o imenovawu zamenika predsednika Op{tine saglasnost daje Skup{tina op{tine. 
  
4. Ova Odluka stupa na snagu po dobijawu saglasnosti i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

10 broj 119-12/04, 21.10.2004. godine 
PREDSEDNIK OP[TINE 

Miroslav Marti}, s.r. 
 
 
57. Na osnovu ~lana 40. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 46. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 22. oktobra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI 
NA IMENOVAWE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OP[TINE 

 
1. DAJE SE saglasnost na Odluku predsednika Op{tine U`ice broj 10 119-12/04 od 21.10.2004. godine, kojom se 

Milomir Sredojevi}, dipl. ing. tehnologije iz U`ica, imenuje se za zamenika predsednika Op{tine U`ice. 
 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 06-32/04, 22.10.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
58. Na osnovu ~lana 38. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 43. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 1. novembra 2004. 
godine, donela je 

 
ODLUKU 

O POSTAVQEWU SEKRETARA SKUP[TINE OP[TINE 
 
1. MILOJKA SEKULI], dipl. pravnik, postavqa se za sekretara Skup{tine op{tine U`ice. 
 
2. Mandat sekretara Skup{tine op{tine traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 06-32/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
59. На основу чл. 99. Статута Општине Ужице ("Сл. лист Општине Ужице" број 5/02) Скупштина Општине Ужице, на 

седници одржаној дана 01.11. 2004. године, доноси 
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ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ 

 
^lan 1. 

У Статуту општине Ужице ("Сл. лист Општине Ужице" број 5/02) у члану  8.ст. 2. у тачки 1. после речи: "одлуче" додају се 
речи: " као и благовременом  обавештавању о одржавању сваке  седнице Скупштине Општине, са утврђеним дневним редом." 

 
^lan 2. 

Члан 21. мења се и гласи: 
" Избор одборника врши се у складу са законом." 
 

^lan 3. 
У члану 26: 
- тачка 4. се мења и гласи: доноси просторни план и урбанистичке планове Општине 
- додаје се нова тачка: доноси Програм уређивања грађевинског земљишта 
- тачка 5. се мења и гласи: доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење 
- у тачки 7. бришу се речи: " утврђене статутом" 
- тачка 14. се мења и гласи: утврђује услове и накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и  давање 

неизграђеног грађевинског земљишта у закуп на одређено време  
- додају се нове тачке које гласе:  
       - даје мишљење о територијалној промени 
       - доноси одлуку о сарадњи и удруживању са другим општинама у земљи и иностранству 
       - утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места 
- у тачки 21. на крају се додају речи: "и одлукама". 
 

^lan 4. 
Члан 35. постаје члан  31. 
 

^lan 5. 
Иза новог члана 31. додаје се поднаслов:  "Радна тела Скупштине" 
 

^lan 6. 
Стари члан 31. постаје члан 32. у ком се брише став 3. 
 

^lan 7. 
Додаје се нови члан 32 а који гласи: 
" Стална радна тела Скупштине Општине су: 
1. Административно-мандатна комисија 
2. Комисија за прописе 
3. Комисија за буџет и финансије 
4. Комисија за друштвене делатности 
5. Комисија за урбанизам и комунално стамбене делатности 
6. Комисија за пољопривреду  
7. Комисија за представке и притужбе." 
 

^lan 8. 
Члан 32. постаје члан 33. мења се и гласи: 
 " Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина на предлог одборничких група. 
Комисије имају председника и четири члана које бира скупштина из реда одборника. 
Комисије, по правилу, треба да одражавају одборнички састав Скупштине." 
 

^lan 9. 
Чл. 33 постаје члан 34. и гласи: 
" У оквиру комисије Скупштина Општине може оснивати стручне тимове за поједина питања из области за коју је комисија 

основана. 
Чланови стручних тимова могу бити из реда грађана  стручних за та питања." 
 

^lan 10. 
Члан 34. постаје члан 35. 
 

^lan 11. 
После члана 35. додају се чланови: 
 
35а који гласи: 
"Административно  мандатна  комисија  одлучује  о  појединачним  правима  изабраних, именованих  и постављених лица  у  

оквиру   радно правног  статуса у  складу  са Законом,  Статутом  и  одлукама  органа  Општине, разматра   да ли  су  испуњени  услови   
за  престанак  мандата  одборника  и о томе  обавештава  скупштину, предлаже  верификацију  мандата  нових одборника  у  
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случајевима престанка  мандата  одборника  пре времена  на које  је изабран, предлаже  Скупштини  доношење  одлука  о  избору, 
именовању и  разрешењу   из надлежности  Скупштине  у  свим  случајевима   где  се  избор, именовање и  разрешење  не  врши  по  
посебном поступку прописаном  Статутом   и Пословником." 

 
35б  који  гласи: 
"Комисија  за прописе  разматра    предлоге  одлука  и других  аката   који   су упућени  Скупштини на  разматрање  са  

аспекта  њихове  усклађености  са  Законом, утврђује  Предлог одлуке   о  аутентичном  тумачењу  одлука, других  прописа  и  аката  
које  је  донела  Скупштина, утврђује  пречишћен  текст   одлука  и  других  аката  Скупштине  Општине." 

 
35в  који  гласи: 
"Комисија  за  буџет  и финансије  прати  и  разматра  питања  из области   буџета  и финансија  из надлежности  Скупштине  

Општине, разматра  предлоге  одлука о буџету  и завршном  рачуну буџета, таксама  и  другим  накнадама и  друга питања  из ове  
области." 

 
35 г који  гласи: 
"Комисија  за  друштвене  делатности прати  и разматра  питања  из области образовања и васпитања, науке, културе, 

информисања, социјалне  заштите  и  бриге  о деци,  јавних установа, здравства, спорта  и предлаже  мере  за унапређење  њиховог  
рада." 

 
35д. који  гласи:   
" Комисија  за урбанизам и комунално  стамбене  делатности  разматра  питања из области  стамбено  комуналне  делатности,  

урбанизма, уређивања  и коришћења  грађевинског  земљишта,  прати  рад  јавних  предузећа  чији је оснивач Скупштина Општине и 
предлаже  мере  за унапређење  њиховог  рада, разматра  питања и предлаже мере  од  значаја  за очување  и  заштиту  животне  
средине." 

 
35ђ. који  гласи: 
"Комисија  за пољопривреду   прати  и  разматра  питања  развоја  и планирања , усмеравања и подстицања  развоја  

пољопривреде, уређења  сеоских  подручја  и  развој  села." 
 
35е. који  гласи: 
"Комисија  за представке  и притужбе  разматра  представке  и притужбе  грађана  које  грађани  упућују  Скупштини, 

председнику Општине, испитује  њихову  основаност  и предлаже  мере које   треба  предузети у  циљу отклањања  утврђених 
неправилности." 

 
^lan 12. 

У члану 42. додаје се нови став, који гласи: 
"Ако на основу одлуке из става 1. овог члана председник и заменик председника Скупштине Општине  нису на сталном раду 

у Општини, они имају право на накнаду која ће се утврдити истом Одлуком Скупштине Општине, а сразмерно њиховом радном 
ангажовању на функцијама на које су изабрани." 

 
^lan 13. 

Додаје се нови члан 45а, који гласи: 
" Председник Општине има два помоћника које именује и разрешава председник Општине, уз сагласност Скупштине 

Општине." 
^lan 14. 

У члану 49. додају се тачке: 
- доноси и спроводи годишњи програм располагања и коришћења непокретности чији је власник Општина, уз сагласност 

Општинског већа 
 - наређује мере за ублажавање и отклањање непосредних последица од елементарних и других већих непогода 
- у тачки 12. додају се речи: "и  послове који нису додељени у надлежност другим општинским органима - резидуалне 

надлежности". 
 

^lan 15. 
Члан 51. се мења и гласи: 
" Председник Општине,  његов заменик и помоћници су на сталном раду у Општини. 
Заменик и помоћници председника Општине не могу бити одборници." 
 

^lan 16. 
У члану 56. додаје се нови став, који гласи: 
"Организација, начин рада и одлучивања регулисаће се посебном Одлуком коју доноси Скупштина Општине, на предлог 

председника Скупштине Општине." 
 

^lan 17. 
Иза члана 56. додаје се нови члан 56а, који гласи: 
" Чланови Општинског већа се задужују за поједине области у оквиру надлежности општине. 
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Чланови Општинског већа задужени за поједине области могу бити на сталном раду у Општини, о чему одлучује председник 
Општине." 

 
^lan 18. 

Мења се члан 68.ст.3. тако да гласи: 
" Председник Општине може у Општинској управи поставити стручна лица за поједине области као што су: примарна 

здравствена заштита, заштита животне средине, спорт и култура, организација месне самоуправе  и друго." 
 

^lan 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у " Службеном листу Општине Ужице." 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 110-3/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

60. Na  osnovu  ~lana  43.  Zakona  o lokalnoj  samoupravi  ("Sl. glasnik RS"  broj  9/2002, 33/2002, 30/2004)  i ~lana  
26. Statuta  Op{tine  U`ice ("Sl.list  op{tine  U`ice  br. 5/2002) Skup{tina  Op{tine  U`ice, na  sednici odr`anoj 
01.11.2004.godine, donosi 
 

O D L U K U 
O  OP[TINSKOM  VE]U  OP[TINE  U@ICE 

 
I OP[TE  ODREDBE 
 

^lan  1. 
 Ovom  Odlukom  ure|uje  se  sastav, izbor,  organizacija,  na~in  rada  i odlu~ivawa, ostvarivawe  prava, du`nosti  i 
odgovornosti  Op{tinskog  ve}a  Op{tine  U`ice  (u daqem  tekstu: Op{tinsko  ve}e). 
 

^lan  2. 
 Op{tinsko  ve}e   vr{i, prema  Skup{tini  Op{tine, predsedniku  Op{tine  i  Op{tinskoj  upravi  prava  i   
du`nosti  utvr|ene  Zakonom, Statutom  Op{tine  i  odlukama  Skup{tine  Op{tine. 
 

^lan  3. 
 Op{tinsko  ve}e u  svom  radu  koristi  pe~at  Op{tine. 
 

^lan  4. 
 Op{tinsko  ve}e  obave{tava  javnost  o  svom  radu davawem informacija  sredstvima javnog informisawa , 
odr`avawem konferencija  za  {tampu  i  na    drugi  pogodan  na~in  upoznaje  javnost  sa  svojim  radom. 
 

^lan  5. 
 U vr{ewu  svojih  prava  i  du`nosti  Op{tinsko  ve}e  radi  i odlu~uje  kolektivno. 
 Op{tinsko  ve}e  odgovara  za  svoj  rad  na  principima  kolektivne  i pojedina~ne  odgovornosti  svakog  svog  
~lana. 
 

^lan  6. 
 Sredstva  za  rad  Op{tinskog  ve}a  obezbe|uju  se  u  buxetu  Op{tine. 
 

 
II NADLE@NOST  OP[TINSKOG  VE]A 
 

^lan  7. 
 Op{tinsko  ve}e: 
 
 1. utvr|uje  predlog  Odluke  o buxetu Op{tine; 
  
 2. vr{i  nadzor nad  radom Op{tinske uprave, poni{tava  ili ukida   akte Op{tinske uprave koji nisu u 
saglasnosti  sa  zakonom,   Statutom i drugim op{tim  aktom ili odlukom Skup{tine Op{tine; 
  
 3. re{ava  u upravnom postupku u  drugom  stepenu  o pravima i obavezama  gra|ana , preduze}a   i  ustanova  i  drugih 
organizacija  iz izvornog  delokruga  Op{tine; 
  
 4. poma`e  predsedniku  Op{tine  u  vr{ewu  drugih poslova  iz  wegove  nadle`nosti; 
 
 5. donosi Poslovnik  o  svom  radu. 
 
 
III  SASTAV, IZBOR, PRAVA I  DU@NOSTI ^LANOVA  OP[TINSKOG  VE]A 
 
 

^lan  8. 
 Op{tinsko  ve}e  ~ini  11  ~lanova, od kojih  Skup{tina  bira  10  ~lanova. 
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 Zamenik  predsednika  op{tine  je  ~lan  Op{tinskog  ve}a  po  funkciji. 
 Op{tinsko  ve}e  bira  Skup{tina  Op{tine na predlog   predsednika  Op{tine ve}inom  glasova  od  ukupnog  
broja  odbornika, na  period  od  ~etiri  godine. 
 ^lanovi  Op{tinskog  ve}a biraju  se  iz  reda odbornika i  gra|ana  stru~nih za pojedine oblasti  iz nadle`nosti 
Ve}a. 
 
 

^lan  9. 
 Glasawe  po predlogu  predsednika  Op{tine  vr{i  se  pojedina~no  za  svakog  ~lana  Op{tinskog  ve}a , javnim  
glasawem. 
 Ukoliko  predlog  predsednika  Op{tine  za  izbor istog  ~lana  Op{tinskog  ve}a  bude  dva  puta  odbijen, 
Skup{tina  Op{tine  mo`e  doneti odluku o  izboru  ~lana  Op{tinskog  ve}a, bez predloga  predsednika  Op{tine. 

 
^lan  10. 

 Op{tinsko  ve}e  mo`e  vr{iti  svoje  funkcije  kada  je izvr{en izbor  vi{e od polovine  ukupnog  broja ~lanova  
Op{tinskog  ve}a. 

^lan  11. 
 Svaki  ~lan  Op{tinskog  ve}a  mo`e  biti razre{en  pre  isteka  vremena  na koje  je izabran,  na  isti  na~in  na 
koji  je  izabran, na  predlog  predsednika  Op{tine i najmawe  jedne  tre}ine  odbornika. 
 Svaki ~lan  Op{tinskog  ve}a  mo`e  podneti  ostavku Skup{tini  Op{tine. 
 ^lan  Op{tinskog  ve}a  koji je  razre{en  ili  koji je podneo  ostavku  ostaje  na  du`nosti  do izbora  novog ~lana  
Op{tisnkog  ve}a. 

^lan  12. 
 Predsednik  Op{tine  svojom  odlukom  zadu`uje  ~lanove  Op{tinskog  ve}a  za  pojedine  oblasti  u  okviru  
nadle`nosti  op{tine. 
 Odlukom  iz  stava  1. ovog  ~lana  predsednik  Op{tine  odlu~uje  i  o  radno pravnom  statusu  ~lana  Op{tinskog  
ve}a. 
 
 
IV ORGANIZACIJA, NA^IN  RADA  I  ODLU^IVAWE 
 

^lan  13. 
 Sednicom  Op{tinskog  ve}a  predsedava  predsednik  Op{tine. 
 Predsednik  Op{tine  saziva  sednice   Op{tinskog  ve}a, predla`e  dnevni  red,  daje  konkretna  zadu`ewa  
~lanovima  Op{tinskog  ve}a  iz  delokurga  rada  Op{tinskog  ve}a  i  stara  se   sprovo|ewu  akata  Op{tinskog  ve}a. 
 

^lan  14. 
 U  slu~aju  odsutnosti  ili  spre~enosti  predsednika  Op{tine  wega  }e   u  radu  Op{tinskog  ve}a  zamewivati   
zamenik  predsednika  Op{tine  ili ~lan   Op{tinskog  ve}a  koga  on  odredi. 
 

^lan  15. 
  Akte  Op{tinskog  ve}a  potpisuje   ~lan  koga  ovlasti  Op{tinsko  ve}e. 

 
^lan  16. 

 Op{tinsko  ve}e  radi  i odlu~uje na  sednicama  kojima  prisustvuje  ve}ina od ukupnog broja ~lanova  Ve}a. 
 Op{tinsko  ve}e  odlu~uje  javnim  glasawem , ve}inom  glasova  prisutnih  ~lanova. 
 Poslovnikom  o  radu  bli`e  se ure|uje organizacija, na~in  rada,obrazovawe  radnih  tela, kao i  druga  pitawa  od  
zna~aja  rada  Op{tinskog  ve}a. 
 

^lan  17. 
 Predsednik  Op{tine  saziva  sednice  Op{tinskog  ve}a  po  svojoj  inicijativi. 
 Predsednik  Op{tine obavezan je  da  sazove  sednicu  Op{tinskog  ve}a  ako istu  zahteva pisanim putem  
predsednik Skup{tine  Op{tine ili  najmawe  ~etiri ~lana  Op{tinskog  ve}a,  ako  se  radi  o poslovima   iz  ~lana  7.  
ta~ka  1, 2 i 3. ove  Odluke. 
 
 
V  ODNOS  OP[TINSKOG VE]A PREMA SKUP[TINI  OP[TINE, PREDSEDNIKU OP[TINE I 
OP[TINSKOJ    UPRAVI  

^lan  18. 
 U vr{ewu  poslova  iz  svoje  nadle`nosti  Op{tinsko  ve}e  ostvaruje  stalnu  saradwu  sa Skup{tinom  Op{tine, 
predsednikom  Op{tine,  Op{tinskom  upravom  i drugim  organima. 
 Op{tinsko  ve}e    uskla|uje  ostvarivawe  funkcija  predsednika  Op{tine  i Skup{tine  Op{tine  
organizovawem  radnih  sastanaka kojima  obavezno  prisustvuju  pored  ~lanova  Op{tinskog  ve}a i  predsednik Op{tine, 
predsednik Skup{tine i  predsednici  odborni~kih grupa. 
 

^lan  19. 
 Op{tinsko  ve}e  mo`e odrediti  svog predstavnika   za  davawe obja{wewa  i  izno{ewe  stavova  Ve}a na  
sednicama  Skup{tine kada  se  raspravqao predlozima  koje  je  razmatralo  Op{tinsko  ve}e. 
 

^lan  20. 
 U  vr{ewu nadzora nad   radom  Op{tinske  uprave  Op{tinsko  ve}e: 
 - poni{tava  ili ukida  pojedine  akte  Op{tinske uprave  koji su u suprotnosti  sa  Zakonom, odnosno  odlukama  
Op{tine, 
 - mo`e  nalo`iti  Op{tinskoj upravi   da  u odre|enom  roku donese  akt  ili  preduzme  radwu za koju je ovla{}ena 
ili  da  podnese  izve{taj o pojedinim  
pitawima  sa odgovaraju}im  predlozima  za  re{avawe  problema u pojedinim  oblastima, 
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 - re{ava  sukob   nadle`nosti izme|u  Op{tinske  uprave i  drugih preduze}a, organizacija  i ustanova, ~iji  je 
osniva~ Skup{tina Op{tine. 
 - re{ava  u upravnom postupku u  drugom stepenu   o pravima i obavezama  gra|ana, preduze}a  i ustanova  i drugih  
organizacija  iz  izvornog  delokruga  Op{tine. 
 Prilikom  re{avawa  u  upravnom postupku u  drugom  stepenu sednicama  Op{tinskog  ve}a  obavezno  prisustvuje  
na~elnik  Op{tinske  uprave  ili  drugo  ovla{}eno  lice. 

 
^lan  21. 

  Stru~ne i  administrativno  tehni~ke  poslove, pripremu i obradu  akata  iz  nadle`nosti  Op{tinskog  
ve}a  vr{i  Op{tinska  uprava. 

 
VI NAKNADA  ZA  RAD  ^LANOVA OP[TINSKOG  VE]A 
 

^lan  22. 
 ^lan  Op{tinskog  ve}a  koji je na  stalnom  radu u  Op{tinskom  ve}u  za  svoj  rad  u Op{tinskom  ve}u  prima  
platu prema  pravilniku  Op{tinske  uprave. 
 ^lan  Op{tinskog  ve}a koji  nije  na  stalnom  radu  u Op{tinskom  ve}u prima  naknadu  za  prisustvo  sednicama  
Ve}a u  iznosu  koji  odre|uje  predsednik Op{tine. 
 
VII ZAVR[NE  ODREDBE  

^lan  23. 
 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavqivawa u "Slu`benom listu  Op{tine  U`ice". 
 
SKUP[TINA  OP[TINE 
01 broj  020-3/04 01.11.2004.godine 

 
 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 
61. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. TONI STANKOVI], privatni preduzetnik, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

62. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. MILOMIR PANTOVI], dipl. ekonomista, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

63. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 
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ODLUKU 
O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 

 
1. SLAVICA TODOROVI], dipl. pravnik, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

64. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. BO[KO RISTANOVI], lekar specijalista, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

65. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. MARKO SIMI], student, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
 

66. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. ILIJA GUDURI], dipl. ing. elektro, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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67. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 
U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. ZORAN TERZI], dipl. ing. org. nauka, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
68. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. OLIVER KOSTI], privatni preduzetnik, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
69. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. MILAN PETROVI], privatni preduzetnik, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
70. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~l. 56. Statuta op{tine 

U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice" br. 5/02), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 01. novembra 2004. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

O IZBORU ^LANA OP[TINSKOG VE]A 
 
1. SLAVKO LUKI], privatni preduzetnik, bira se za ~lana Op{tinskog ve}a Op{tine U`ice. 
 
2. Mandat ~lana Op{tinskog ve}a traje ~etiri godine. 
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 
 

SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-13/04, 01.11.2004. godine 

PREDSEDNIK 
Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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