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 58. На основу члана 7. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа 
општине Ужице ("Сл.гласник РС" број 104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 
20.12.2006.године, доноси 

ПОСЛОВНИК  
 О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

 
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овим Пословником уређују се питања организације и начина рада Привременог органа општине Ужице (у даљем 
тексту: Привремени орган). 

Члан 2. 
 Привремени орган обавља послове  из надлежности  Скупштине општине Ужице утврђене законом и  Статутом 
општине, до конституисања Скупштине општине. 
 Привремени орган користи печат Скупштине општине Ужице. 
 

Члан 3. 
 Привремени орган има председника и четири члана. 
 Председник организује рад Привременог органа, председава његовим седницама и обавља друге послове које му 
Привремени орган повери. 
 
 II СЕКРЕТАР ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Члан 4. 
 Привремени орган именује секретара Привременог органа, на предлог председника Привременог органа. 
 За секретара може бити именовано лице које испуњава услове  прописане Статутом  за секретара Скупштине 
општине. 
 
 III РАДНА ТЕЛА 

Члан 5. 
 За разматрање и давање мишљења о појединим питањима из делокруга Привременог органа могу се образовати 
комисије и друга радна тела. 

Члан 6. 
 Радна тела именују се решењем Привременог органа, којим се утврђује састав и број чланова  радног тела и 
његови задаци. 
 Решењем, из става 1. овог члана,  именује се председник радног тела из реда чланова Привременог органа. 
 Чланови  радних тела Привременог органа могу бити  и грађани. 
 
 IV СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Члан 7. 
 Привремени орган одлучује на седницама. 

Члан 8. 
 Седнице Привременог органа сазивају се по потреби. 
 Седнице сазива председник Привременог органа. 
 Председник Привременог органа је дужан да сазове седницу када то  писаним путем  затраже најмање три члана 
Привременог органа, уз предложени дневни ред. 
 У случају одсуства председника, седнице сазива и председава им члан кога одреди председник Привременог 
органа. 

Члан 9. 
 Седнице Привременог органа сазивају се  писаним, а изузетно у случају хитности усменим путем.  

Уз позив за седницу, достављају се, по правилу, материјали неопходни за одлучивање, и то најкасније пет дана 
пре одржавања седнице. 

Члан 10. 
 Дневни ред предлаже председник Привременог органа и утврђује се на почетку седнице. 
 Предлоге за измену и допуну предложеног дневног реда могу поднети председник Општине и чланови 
Привременог органа. 
 Привремени орган  се изјашњава  о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, а потом о 
предлогу дневног реда у целини. 
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Члан 11. 
 Пре преласка на дневни ред усваја се записник са претходне седнице. 
 По примедбама на записник, одлучује се  без расправе. 

 
Члан 12. 

 После усвајања дневног реда прелази се на расправу по утврђеном дневном реду. 
 Расправа закључена по одређеној тачки дневног реда, не може се поново отварати. 

 
Члан 13. 

 На почетку расправе о појединој тачки дневног реда, председник Привременог органа даје неопходна 
објашњења, а по потреби даје реч предлагачу, односно известиоцу. 
 По датом  образложењу  председник отвара расправу и даје реч члановима Органа  по редоследу пријављивања.У 
случају потребе даће реч предлагачу односно известиоцу или другим присутним лицима. 
 

Члан 14. 
 Привремени орган о сваком предлогу који је стављен на дневни ред, одлучује после закључене расправе. 
 Привремени орган одлучује о питањима из своје надлежности већином од укупног броја чланова Привременог 
органа. 

Члан 15. 
 Одлучивање се врши јавним гласањам, дизањем руку. 
 Привремени орган може одлучити да  изјашњавање  о предлогу  буде тајним гласањем 
 
 V ЗАПИСНИК 

Члан 16. 
 О раду седнице Привременог органа води се записник. 
 Записник садржи: датум, време и место одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова, дневни ред 
седнице, лица која по позиву учествују на седници, лица која учествују у расправи и сажете расправе, одлуке, решења, 
закључке и друга акта која доноси, као и издвојена мишљења чланова Привременог органа, на њихов захтев. 
 О вођењу записника стара се секретар Привременог органа. 
 Записник потписује  председник Привременог органа. 
 
 VI ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА 
 

Члан 17. 
 Привремени орган доноси одлуке, решења, закључке, програме и препоруке и друге акте и даје њихова  
аутентична тумачења. 
 Предлоге  аката Привременом органу  подноси председник Општине, а може поднети  и сваки члан Привременог 
органа. 
 Општинско веће подноси предлог буџета. 

Члан 18. 
 Предлог акта подноси се у облику у коме се доноси и мора бити образложен. 
 Образложење предлога акта мора да садржи: правни основ и  разлоге за доношење акта. 

 
Члан 19. 

 Акта донета на седници Привременог органа потписује председник Привременог органа, или члан кога он 
овласти. 
 Акта Привременог органа објављују се у "Службеном листу општине Ужице". 
 
 1. Амандман 

Члан 20. 
 Предлог за измену и допуну  предлога одлуке, подноси  се у облику амандмана председнику Привременог органа. 
 Амандман могу поднети: предлагач, председник Општине када није предлагач и сваки члан Привременог органа. 

 
Члан 21. 

 Амандман се доставља у писаној форми, преко писарнице Општинске управе, најкасније 48 сати пре одржавања 
седнице. 
 Амандман мора бити образложен. 
 Амандман који није поднет у складу са ставом 1. и 2. овог члана сматраће се да  није ни поднет и неће се 
разматрати. 
 Амандман који подноси предлагач сматра се саставним делом предлога. 
 Амандман садржи: назив предлога одлуке на коју се  амандман односи, пун текст измена, односно допуна, 
образложење са  наведеним разлозима  за подношење амандмана, назив и потпис подносиоца амандмана. 
 

Члан 22. 
 Председник Привременог органа упућује амандман предлагачу на изјашњавање. 
 Предлагач одлуке је дужан да пре седнице  Привременог органа размотри и изјасни се о поднетом амандману о 
чему обавештава  Привремени орган. 
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Члан 23. 
 Амандман, који предлагач усвоји, постаје саставни део предлога одлуке и о њему Привремени орган посебно не 
одлучује. 
 Привремени орган посебно одлучује о сваком амандману који предлагач није прихватио или се о њему није 
изјаснио, изузев у случају  24 став 3. 

Члан 24. 
 О амандманима се гласа према редоследу чланова одлуке на које се односе. 
 Ако је на исти члан одлуке поднето више амандмана, о амандманима се гласа оним редом који су поднети. 
 Уколико Привремени орган изгласа амандман, о осталим поднетим амандманима, који се односе на исто питање, 
неће се изјашњавати. 
 Прихваћени амандмани постају саставни део Предлога одлуке. 
  
 2. Доношење одлука и аката по хитном поступку 

 
Члан 25. 

 По хитном поступку може да се доносе само одлука или  други акт којим се регулишу питања за чије уређење 
постоји неодложна потреба, односно ако би недоношење одлуке  или другог акта по хитном поступку, могло да изазове 
штетне последице. 
 У случају из става 1. овог члана седница Привременог органа  сазива се усменим путем. 
 

Члан 26. 
 Предлог да се о одређеном питању одлучи по хитном поступку, мора бити образложен. 
 О предлогу за доношење Одлуке или другог акта по хитном поступку одлучује се без претреса, пре расправе о 
самом предлогу. 
 
 VII ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 27. 
 Рад Привременог органа је доступан јавности. 
 Јавност рада обезбеђује се путем саопштења, конференција за представнике средстава јавног информисања, као и 
присуством средстава јавног информисања  на седницама Привременог органа. 
 Привремени орган може, у случајевима одређеним законом и Статутом општине ограничити или искључити 
јавност из свог рада. 
 
 VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу општине Ужице" 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 110-5/06, 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

         
59. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. МИЛОМИР ПАНТОВИЋ, дипл. економиста,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
60. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. МИХАИЛО ТРНАВЧЕВИЋ, дипл. економиста,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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61. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. ДУШАН НОВАКОВИЋ, дипл. економиста,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
62. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

1. СЛАВКО ЛУКИЋ, приватни предузетник,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
63. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. МИЛАН ПЕТРОВИЋ, приватни предузетник  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
64. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

1.ОЛИВЕР КОСТИЋ, приватни предузетник,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
65. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

1.МАРКО СИМИЋ, студент,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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66. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1.БОШКО РИСТАНОВИЋ, лекар специјалиста,  разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
    

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

67. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1.ЂОРЂЕ МИЈУШКОВИЋ,  економиста, разрешава се дужности члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

68. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. ЗОРАН ПЕЈИЋ, дипл.инг.машинства,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

69. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. МИЛОВАН ШАРЕНАЦ, професор,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

70. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 
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ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. ПРЕДРАГ ВУЧКОВИЋ, радник,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

71. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. ПРЕДРАГ ФИЛИПОВИЋ, радник,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
72. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. ВОЈИСЛАВА КНЕЖЕВИЋ, професор разредне наставе,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
73. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 

општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. НЕДЕЉКО МИЛАНОВИЋ, приватни предузетник,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 

74. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. МЛАДЕН БОГДАНОВИЋ, приватни предузетник,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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75. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. МИЛОВАН РИСТАНОВИЋ, електроничар,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

76. На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/02) и члана 58. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице», број 14-1/04-пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице, 
на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси 

ОДЛУКУ  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

1. ДРАГАН ВРАНИЋ, приватни предузетник,  бира се за  члана Општинског већа општине Ужице.  
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

  

77. На основу члана 20. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС» број 42/91 и 71/94) и члана 69в. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана («Сл. гласник РС» број 36/91, 33, и 67/93, 46/94, 52/96, 
29/01, 84/04, 101 и 115/05) и члана 26. Статута општине Ужице («Сл. лист општине Ужице» број 2/06) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл. гласник РС» број 
104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД  «УЖИЦЕ»  
УЖИЦЕ  

 
1. РАЈКО ДЕЈОВИЋ, разрешава се дужности председника Управног одбора Центра за социјални рад Ужице. 
 
ЗОРАН СТЕФАНОВИЋ И БОЈАНА БОГДАНОВИЋ, разрешавају се дужности чланова Управног одбора 
Центра за социјални рад Ужице. 
 
2. У Управни одбор Центра за социјални рад Ужице именују се:  

 
За председника 
ВЕСНА СРЕДИЋ, дипл економиста, представник оснивача 
 
За чланове  
МИЛОМИРКА СИМАНИЋ, дипл. економиста, представник оснивача 
ВИДАН АЛЕКСИЋ, пензионер, представник оснивача 
 
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 
 
     

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 



"SLU@BENI LIST" BROJ 21/06 
 

 

148 

 
 78. На основу члана 26. Статута општине Ужице («Сл. лист општине Ужице» број 2/06) и члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл. Гласник РС» број 
104/06), Привремени орган Општине Ужице на седници одржаној 20.12.2006. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 ЈКП   «РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА  ДУБОКО» 

 
1. ДАРКО ТОДОРОВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора, као представник општине Ужице у  

заједничком ЈКП у оснивању за послове Регионалне санитарне депоније комуналног отпада на локацији 
Дубоко Ужице.  

 
2. МИЛОШ ВАТАЗОВИЋ, дипл. правник, именује се као представник општине Ужице, за члана Управног 

одбора ЈКП  «Регионалне санитарне депоније Дубоко» Ужице. 
  
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине Ужице». 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
01 број 06-38/06, 20. 12. 2006.године 

PREDSEDNIK 
Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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