
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      28. април  2021. године     Број 18/21 

 

80. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи  (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – 

одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07 и 83/2014)) и члана 

60.став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

28.04.2021. године, донела је   

 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 „УЖИЦЕ-ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ  
 

Члан 1. 

Доноси се Измена и допуна Плана генералне  регулације „Ужице – централни део“, I фаза, град Ужице ( у даљем тексту: 

План), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део . 

 

Члан 2. 

Циљ  израде Плана  је стварање планског основа за: 

- рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, 

- стварање услова промену планиране намене, тако да се уместо резервисаног простора за јавне службе промени намена у 

вишепородично становање са комерцијалним садржајима, 

- стварање услова за издавање неопходних дозвола; 

- усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације; 

- заштита јавног интереса. 

 

Члан 3. 

План се састоји се из текстуалног и графичког дела.  

 

Члан 4. 

План представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијских услова, Пројекта 

препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи.  

Члан 5. 

План je израђен у три (три) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику оверен печатом 

Скупштине града и потписом председника Скупштине града. 

 

Члан 6. 

План је доступан  на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове просторног планирања и 

урбанизма. 

Члан 7. 

Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:350-49 /21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

81. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018 31/2019,37/2019-др. закон и 9/2020), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014- др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 60. став 1.тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 

4/19), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28. 04. 2021. године, 

донела је 
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ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕЛА ЗЕМЉА“ У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Приступа се изменама и допунама Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу („Сл. лист града Ужица“ , број 5-

3/12,24/16,4/17-исправка и 11/19), у даљем тексту: План.    

                                                                                                                                             

Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица, Бела Земља,  у површини од око 57,0aр. 

Прелиминарном границом Плана обухваћене су кат. парцеле број: 1447/1, 1447/7, 1448/2, 1448/3, 1448/9, 1748/8, 1448/6, 

1448/4, 1448/10, 1448/11, 1448/12, 1448/13, 1448/5, 1448/14, 1448/15, 1448/7, 1449/2, 1449/5, 1449/3, 1449/1, 1449/2, 1449/3, 1449/5, 

1449/6 све КО Дријетањ. 

Граница Плана  је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и 

верификације нацрта Плана. 

 

Члан 3. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за: 

- рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, 

- стварање услова за издавање неопходних дозвола; 

- усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације; 

- заштита јавног интереса; 

Члан 4. 

Финансирање израде Плана обезбедиће инвеститор . 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица. 

Рок за израду нацрта Плана износи  90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским синмањима. 

Планско решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану овереним од стране овлашћеног геодетског бироа. 

 

Члан 6. 

Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и 

изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 15 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима јавног 

информисања. 

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 

О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде. 

 

Члан 7. 

За потребе израде Плана, не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно 

обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 

135/2004 и 88/2010). 

Члан 8. 

План ће се израдити у 3 (три) 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 два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 

послове, као надлежном органу за спровођење Плана, један примерак у дигиталном облику  доставити органу надлежном за послове 

државног премера, као органу надлежном за вођење Централног регистра планских докумената и један примерак у дигиталном облику 

доставити за потребе локалног информационог система планских докумената. 

 

Члан 9. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:350-51/21, 28. 04. 2021.године 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

82. На основу члана 59. став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 28.04.2021.године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 
 

 

1. Даје се сагласност на прву измену Програма пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице  за 2021. годину, који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број 09-01/2-21 од  29.03.2021.године. 
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2.  Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се  у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-151/20-1, 28.04.2021.године 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

83. На основу чл. 20. ст. 1. тач. 11, чл. 88, 88а, 88в. и 88д. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

("Службени гласник РС", бр.  87/18), а у вези са чл. 45. и 55. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), 

чланом 80. Закона о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон), чланом 9. Закона о одбрани од града 

("Службени гласник РС", бр. 54/15), чланом 22. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-

др.закони), чланом 30. Закона о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", бр.  87/18), чл. 16. и 19. Закона о обнови након 

елементарне непогоде ("Службени гласник РС", бр.  112/15)  и члана 167. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 

4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.04.2021.године донела је 

 

ОДЛУКУ 
 

1. УСВАЈА СЕ Споразум o сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и 

општина у сливу Западне Мораве. 

 

2. Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 87-17/21,  28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

84. На основу члана 92. Став 2. и 4. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/2013- 

испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) члана 60. Статута града Ужица («Сл. лист 

града Ужица»  бр. 04/19)  на седници одржаној  28.04.2021. године, доноси"Sl 
 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан. 1 

За екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Ужица за 2020. годину изабраће се у складу са законом, ревизор који испуњава 

услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

  

Члан. 2 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у «Службеном листу града Ужица». 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 400-18/21, 28.04.2021. године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

85. На основу члана 104. Закона о становању и одржавању зграда ( „ Сл. гласник РС “ бр.104/16), Правилника о мерилима за 

утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке  ( „ Сл. гласник РС“ бр.75/17) члана 60. став 1. тачка 7.  Статута града Ужица ( 

„Сл. лист града Ужица“ бр. 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној дана  28.04.2021.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП 

КАО ВИД СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овом одлуком прописују се услови, критеријуми и мерила за давање станова у јавној својини града Ужица у закуп под 

условима непрофитног закупа (у даљем тексту: непрофитни закуп) у складу са законским и подзаконским актима, као и друга питања 

везана за располагање становима намењених за давање у непрофитни закуп. 

 

Члан 2 

Градско веће града Ужица ( у даљем тексту Градско веће)  образује Стамбену комисију за давање станова у јавној својини  у 

непрофитни закуп (у даљем тексту: Стамбена комисија). 

Стамбену Комисију чине: председник и четири члана.  

Комисија доноси Пословник о свом раду на првој седници. 

 

Члан 3 

Стручне, техничке, административне и све друге послове везане за давање станова у јавној својини града Ужица у закуп под 

условима непрофитног закупа обавља Градска управа за урбанизам изградњу и имовинске-правне послове града Ужица (у даљем 

тексту: Градска управа). 

 

II КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД ЗАКУПНИНА 

 

Члан 4 

Непрофитну закупнину чине: трошкови одржавања стана и заједничких делова зграде, трошкови управљања зградом, 

амортизација стана, трошкови прибављања и изградње објекта у коме се стан налази, односно средстава уложених у стан и 

припадајуће заједничке делове као и земљишта на коме је изграђен објекат. 

Висину непрофитне закупнине утврђује Градско веће на предлог Градске управе за финансије Града Ужица , у складу са  

Законом и подзаконским актима. 

 

III ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП 

 

Члан 5 

Станове у јавној својини града Ужица који су намењени за давање у непрофитни закуп, користиће по основу уговора о закупу 

лица  или лица са члановима свог породичног домаћинства, уколико: 

-  је лице и члан његовог породичног домаћинства без стана у својини, односно без одговарајућег стана према критеријумима 

одређеним законом; 

- има пребивалиште на територији града Ужица у непрекидном трајању од најмање 3  ( три) године закључно са даном 

подношења захтева; 

- остварује приходе у оквиру граница прописаних за непрофитни закуп; 

- је поднело захтев по јавном позиву, са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује испуњеност услова за 

остваривање права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа и који су од значаја за утврђивање листе реда првенства за 

стамбену подршку под условима непрофитног закупа. 

Члан 6 

Одлуку о покретању поступка расподеле стамбене подршке под условима непрофитног закупа доноси Стамбена комисија. 

Градска управа објављује јавни позив, којим позива заинтересована лица да у року од 30 дана од дана објављивања јавног 

позива поднесу захтев за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа и одговарајуће доказе. 

Јавни позив се објављује на огласној табли и сајту града Ужица  и у локалним средствима информисања. 

Рок из става 2. овог члана почиње да тече од дана објављивања у једном локалном средству информисања. 

Поред података о стамбеним јединицама, јавни позив посебно садржи и напомене о правима и обавезама корисника стамбене 

подршке под условима непрофитног закупа. 

Члан 7 

Захтев за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа заинтересовано лице подноси преко Градске управе  

Стамбеној комисији на прописаном обрасцу и уз пратећу документацију. 

Стамбена комисија разматра поднете захтеве и дужна је да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева 

спроведе обраду приспелих захтева, изврши бодовање по захтевима чији подносиоци испуњавају услове и евентуално затражи допуну 

непотпуних пријава, уз таксативно набрајање недостатака непотпуних пријава. 

Све допуњене захтеве подносиоци морају да доставе Стамбеној комисији најкасније 5 дана од дана пријема обавештења о 

потреби допуне непотпуног захтева. 

Стамбена комисија је дужна да у року од 15 дана од крајњег рока за подношење допуна захтева спроведе обраду приспелих 

допуна непотпуних захтева. 

Члан 8 

На основу спроведеног бодовања у складу са мерилима и критеријумима из ове одлуке, Стамбена комисија сачињава предлог 

листе реда првенства за доделу станова. 

Ако два или више лица или породичних домаћинстава имају исти број бодова, предност на листи реда првенства има лице 

или породично домаћинство које има већи број бодова по редоследу утврђеном у члану 11. ове одлуке. 

Након сачињавања предлога листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп, иста се објављује на огласној табли  

и сајту града Ужица.  

Број бодова на листи реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп утврђује се са стањем на дан истека рока за 

подношење захтева за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа. 

 

Члан 9 

Подносиоци захтева за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа имају право приговора на предлог листе 

реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп у року од 15 дана од дана њеног објављивања, а која се објављује на начин 

утврђен у складу са чланом 8. став 3. ове одлуке. 
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Приликом расподеле станова намењених за непрофитни закуп приговор из става 1. овог члана се подноси Градском већу , 

преко Градске управе. 

Одлука по приговору се доноси у року од 15 дана од дана приспећа приговора. 

По доношењу одлуке о свим приговорима изјављеним на предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп 

Стамбена комисија утврђује листу реда првенства коју доставља Градској управи која ће на основу напред наведене листе  израдити 

предлог Одлуке о додели стамбене подршке у виду непрофитног закупа и проследити  Скупштини града Ужица на усвајање . 

 

Члан 10 

Одлука Скупштине града Ужица о додели станова као стамбене подршке под условима непрофитног закупа објављује се на 

начин који је утврђен у складу са чланом 8. став 3. ове одлуке. 

Против одлуке из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском већу у року од 15 дана од дана њеног објављивања. 

На основу правноснажне одлуке из става 1. овог члана Градоначелник града Ужица по прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва града Ужица  закључује уговор о закупу. 

Станови у јавној својини града Ужица који су намењени за давање у непрофитни закуп дају се у закуп на одређено време, а 

најдуже на период од 5 година. 

Закупац може обновити уговор о закупу подношењем одговарајућег писменог захтева Стамбеној комисији најкасније 30 дана 

пре истека уговорног рока. 

На захтев закупца Градоначелник града Ужица може продужити уговор о закупу на одређено време, са роком трајања 

најдуже до 5 година, ако су испуњени услови из закона. 

 

IV МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У ЗАКУП ПО НЕПРОФИТНИМ УСЛОВИМА 

 

Члан 11 

Мерила за критеријуме за доделу стана у закуп под непрофитним условима су: 

1) стамбени статус, 

2) услови становања, 

3) број чланова породичног домаћинства, 

4) здравствено стање, 

5) инвалидност и телесно оштећење. 

Одређивање редоследа на листи реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп утврђује се бројем бодова. 

 

Мерила према критеријуму - стамбени статус и услови становања 

 

Члан 12 

За стамбени статус утврђује се до 190 бодова и то ако подносилац захтева за доделу стамбене подршке под условима 

непрофитног закупа и чланови његовог породичног домаћинства: 

1) станују као подстанари - до 3 године 120 бодова + по 2 бода за сваку следећу навршену годину; 

2) станују у колективном смештају - до 3 године 130 бодова + по 2 бода за сваку следећу навршену годину; 

3) станују као корисници собе или лежаја у самачком хотелу - до 3 године 120 бодова + по 2 бода за сваку следећу навршену 

годину; 

4) станују у заједничком домаћинству, уколико је површина стамбеног простора мања од 15 м2 по члану заједничког 

домаћинства - 120 бодова; 

5) станују код блиских сродника - 115 бодова; 

6) станују у заједничким просторијама у стамбеној згради које користе у складу са одговарајућим правним основом - до 3 

године 115 бодова + по 1 бод за сваку следећу навршену годину; 

7) станују у заједничком домаћинству, уколико је површина стамбеног простора већа од 15м2 по члану заједничког 

домаћинства -110 бодова; 

8) користе стан или заједничке просторије без правног основа-100 бодова; 

9) имају други стамбени статус - 100 бодова. 

За услове становања утврђује се: 

1) неусловно становање у погледу конструктивне безбедности - 130 бодова; 

2) неодговарајућа површина и недостатак најмање једне врсте инсталација и незадовољавајући хигијенски услови - 120 

бодова; 

3) стан који је неодговарајући са становишта приступачности-120 бодова; 

4) неодговарајућа површина и недостатак најмање једне врсте инсталација-110 бодова; 

5) неодговарајућа стамбена површина-100 бодова. 

За утврђивање периода трајања одређеног стамбеног статуса рачунају се само цели годишњи периоди тог статуса од дана 

његовог настанка до дана подношења захтева по јавном позиву. 

Вреднује се само стамбени статус остварен на територији града Ужица. 

Вреднује се стамбени статус који су остварила лица, односно лице и чланови његовог породичног домаћинства, а који су без 

стана у својини или без стана одговарајућег стандарда, само ако је тај стамбени статус остварен непрекидно у периоду од најмање три 

године закључно са даном подношења захтева по јавном позиву. 
 

Мерила према критеријуму- број чланова породичног домаћинства 

 

Члан 13 

Ред првенства за доделу стамбене подршке у виду непрофитног закупа по критеријуму броја чланова породичног 

домаћинства утврђује се тако што сваком члану породичног домаћинства припада по 5 бодова. 

Чланом породичног домаћинства сматрају се: 

- супружник или ванбрачни партнер; 

- деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад; 

- родитељи лица или његовог супружника или ванбрачног партнера који немају решену стамбену потребу и 
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- друга лица која су лице или његов супружник дужни по закону да издржавају, а да најмање 2 године имају пријављено 

пребивалиште на истој адреси пре објављивања јавног позива. 

Самохраном родитељу, који врши родитељско право, припада додатних 5 бодова. 

 

Мерила према критеријуму - здравствено стање 

 

Члан 14 

Ред првенства према критеријуму здравственог стања утврђује се само за лица са тешком болешћу која немају статус особе са 

инвалидитетом. 

Носиоцу права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа, по основу његовог здравственог стања или 

здравственог стања члана његовог породичног домаћинства припада 10 бодова. 

Уколико више лица у породичном домаћинству носиоца права на стамбену подршку, испуњава услове по основу критеријума 

здравственог стања, укупно је могуће остварити највише до 15 бодова. 

Као доказ испуњености овог критеријума доставља се извештај лекарске комисије или налаз конзилијума лекара или други 

доказ предвиђен условима јавног позива. 
 

Мерила према критеријуму - инвалидност и телесно оштећење 

 

Члан 15 

Ред првенства према критеријуму инвалидности и телесног оштећења утврђује се само за лица са статусом особе са 

инвалидитетом. 

Носиоцу права на стамбену подршку у виду непрофитног закупа, по основу његове инвалидности или инвалидности члана 

његовог породичног домаћинства припада 10 бодова, када је статус инвалидности утврђен на основу менталних, интелектуалних или 

оштећења вида и слуха, као и на основу тешке и трајне болести. 

Носиоцу права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа, по основу његовог телесног оштећења или телесног 

оштећења члана његовог породичног домаћинства припада број бодова у зависности од степена телесног оштећења и то: 

- за телесно оштећење 100 % - 10 бодова, 

- за телесно оштећење 90 % - 9 бодова, 

- за телесно оштећење 80 % - 8 бодова, 

- за телесно оштећење 70 % - 7 бодова, 

- за телесно оштећење 60 % - 6 бодова, 

- за телесно оштећење 50 % - 5 бодова, 

- за телесно оштећење 40 % - 4 бода, 

- за телесно оштећење 30 % и мање - 3 бода. 

Уколико више лица у породичном домаћинству носиоца права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа, 

испуњава услове по основу критеријума инвалидности и телесног оштећења, укупно је могуће остварити највише до 15 бодова. 

Према критеријуму инвалидности и телесног оштећења бодови се остварују на основу достављеног правноснажног решења 

надлежног органа, као доказа за испуњеност овог критеријума од стране носиоца права или члана његовог породичног домаћинства. 

 

Члан 16 

На све што није уређено овом одлуком, примењују се одговарајуће одредбе законских и подзаконских аката. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17 

Поступак по захтевима који су поднети до ступања на снагу ове Одлуке, а о којима није одлучено, наставиће се по одредбама 

ове Одлуке. 

Члан 18 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину коришћења станова и средстава на којима је Општина 

Ужице носилац права располагања ("Службени лист општине Ужице", број 13/05, 14/08, 7/09 и 22/15). 

 

Члан 19 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 360-46/21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

86. На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19), 

Скупштина града Ужица на седници одржаној   28.04.2021.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  У  ЈАВНОЈ  СВОЈИНИ  ГРАДА  УЖИЦА 

ПУТЕМ  ПРИКУПЉАЊА  ЗАТВОРЕНИХ  ПИСМЕНИХ  ПОНУДА 
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I Одобрава се отуђење непокретности из јавне својине града Ужица на следећим локацијама: 
 

1. Катастарске парцеле које по врсти представљају неизграђено градско грађевинско земљиште а по начину коришћења 
остало вештачки створено неплодно земљиште, које се налазе у Севојну, Радна зона „Л“ уписане у лист непокретности број 5 КО 
Севојно, и то : 

-Кат парцеле број 4237 КО Севојно, потес Село ,  површине 29 ари 97 м²; 
-Кат парцеле број 4244/1 КО Севојно, потес Младово, површине 22 ари76 м².  
2. Катастарске парцеле које  по врсти представљају неизграђено градско  грађевинско земљиште које се налазе на локацији „ 

Касарна IV пук“ Крчагово, ул. Карађорђева у Ужицу уписане у лист непокретности број 12281  КО Ужице, и то: 
 - Кат.парцела број 3820/21 КО Ужице, површине  63 ари 80м², која је по начину коришћења земљиште уз зграду  објекат 

површине 55 ари 42м2 и земљиште под зградом- објектом површине 8 ари 38м2, на којој је изграђено 5 објеката и то: објекат ознаке 1 
помоћна зграда-магацин површине од 453м2, објекат ознаке 3 помоћна зграда површине 33м2, објекат ознаке 4 помоћне зграде 
површине 13м2, објекат ознаке 5 помоћна зграда- портирница површине 24м2, сви објекти изграђени без одобрења за изградњу 
објеката и објекат ознаке број 2 помоћна зграда површине 315м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта; 

 - Кат. парцела број 3820/22 КО Ужице, површине 14 ари 06м2, која је по начину коришћења земљиште уз зграду објекат.                                                                          
 
 II Објекти из става I тачка 2. алинеја један ове одлуке руше се ради привођења намени кат парцеле број 3820/21 КО Ужице и 

изградње пословних  објеката комерцијаних садржаја, у складу са Планом детаљне регулације „ Касарна IV пук“ у Крчагову – I фаза               
( „Сл. лист града Ужица“ број 17-6/13)  а према Одлуци Скупштине града Ужица о рушењу наведених објеката, I бр 463-45/2015  ( „Сл. 
лист града Ужица“ број13/15). 

 
III На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење непокретности из тачке I Одлуке путем прикупљања 

затворених писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту 
града Ужица. 

 
IV Рок за подношење писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу. 

 
V Почетна цена за непокретности из тачке I ове Одлуке износи:  
- Кат. парцела број 4237 КО Севојно, 2.865.791,34 динара, 
- Кат парцела број 4244/1 КО Севојно, 2.883.646,48 динара, 
- Кат. парцела број 3820/21 КО Ужице, 50.923.628,8 динара, 
- Кат парцела број 3820/22 КО Ужице, 11.222.354,56 динара,           
 
VI Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене. 
 
VII Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности. 
 
VIII Овлашћује се Градско веће града Ужица (удаљем тексту одлуке Градско веће) да именује комисију за спровођење 

поступка отуђења непокретности из тачке I ове Одлуке из јавне својине града Ужица. Задатак комисије је да у складу са овом Одлуком 
припреми конкурсну документацију, објави јавни оглас, да о току поступка води записник и по окончаном поступку утврди предлог да 
се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену. 

 
IX Овлашћује се Градско веће  да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке I Одлуке понуђачу који је понудио 

највишу купопродајну цену. 
 
X Овлашћује се градоначелник града Ужица да по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва града Ужица, са 

најповољнијим понуђачем закључи и овери уговор о купопродаји непокретности из тачке I Одлуке код јавног бележника. 
 
XI Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача обавести Скупштину града 

Ужица . 
 
XII Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење предметних кат.парцела путем прикупљања затворених писмених 

понуда, нацрт уговора о купопродаји непокретности, извод из листа непокретности број 5 КО Севојно и 12281 КО Ужице, записници о 
процени тржишне вредности непокретности под бројевима 100-464-08-00039/2021 од 16.03.2021 и 100-464-08-00282/2020 од 
27.11.2020 године,  састављен од стране Пореске управе министарства финансија, Одељења за контролу издвојених активности 
великих локација Ужице, Информација о локацији и то за: кат.парцеле број 4237 КО Севојно, VI бр.353-218/17-02  од 25.03.2021 год; 
кат. парцеле број 4244/1 КО Севојно  VI бр.463-116/20-02  од 04.12.2020 год и за кат парцелe број 3820/21 и 3820/22 обе КО Ужице, 
службено  од  25.03.2021 године, све издате од стране Градске управе за урбанизам изградњу и имовинско правне послове града 
Ужица, Одељења за спровођење планoва и изградњу. 

 
XIII Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ужица“ и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 463-27/21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

87. На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018), члана 20. и 32. 

Закона о локлној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 3. 

Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 

107/2020), и члана  60 став 1. тачка 5. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19) Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној дана 28.04.2021. године донела је  
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ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА  

ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028. ГОДИНА 
   

Члан 1. 
Град Ужице започиње активности на изради Плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. година, као документа 

развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја.  
Члан 2 . 

План развоја града Ужица садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве 
развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и 
средњорочним планом јединице локалне самоуправе 

Члан 3. 
План развоја града Ужица  садржи следеће обавезне елементе: 
- увод, 
-  преглед и анализу постојећег стања, 
-  визију односно жељено стање,  
- приоритетне циљеве развоја који се желе постићи,  
- преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја, 
- начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 

Члан 4. 
Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја Републике Србије и Града Ужица, кроз 

сагледавање националних и локалних развојних докумената програма, пројекта који се реализују у граду Ужицу и докумената јавних 
политика. 

Приоритетне области обухваћене Планом развоја су: одрживи економски развој, друштвени развој, заштита животне средине 
и урбани развој и развој добре управе.  

Члан 5. 
Овлашћује се градоначелник града Ужица да именује Координациони тим (председника, координатора и чланове  

Координационог тима)  и Тематске радне групе за израду Плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. година. 
Градоначелник града Ужица може именовати стручне комисије, ангажовати стручне организације и лица која ће пружати 

помоћ при изради Плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. година. 
 

Члан 6. 
Запослени у Градским управама и органима јавне власти основаним или финансираним од старне  града Ужица, пружају 

подршку Координационом тиму и Тематским радним групама, кроз техничку помоћ током израде Плана, достављањем свих званичних 
релевантних података и другим пословима за потребе рада Координационог тима и Тематских радних група. 

 
Члан 7. 

Током израде Плана, кроз све фазе процеса, континуирано ће се спроводити консултације са представницима свих циљних 
група и осталих заинтересованих страна кроз: 

- консултације са Саветом за развој града,  
- Партнерски форум заинтересованих страна 
- Информациони Систем 48 
- информисање путем медија  
- комуникацију путем званичне интернет презентације града Ужица,  
- кроз апликацију ''Заједно до добрих одлука'', 
- фокус групе 
- округли сто 
- полуструктурирани интервју 
- панел 
- анкете 
- прикупљање писаних коментара,  

Непосредно пре усвајања Плана спроводи се јавна расправа која за сврху има упознавање целокупне јавности са готовим 
текстом нацрта, у циљу благовремене припреме за спровођење и прикупљања примедби и сугестија за финалне интервенције на 
тексту. 

Укључивање грађана и других заитересованих субјеката може се вршити користећи и друге прикладне технике консултације 
прописане Одлуком о начину и поступку учешћа грађана Ужица у остваривању послова града (''Службени лист града Ужица'' број 
11/19). 

Члан 8. 
Рок за израду Плана развоја града Ужица за период 2021 – 2028. година је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о 

приступању изради Плана. 
Члан 9. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи  Одлука о приступању  изради плана развоја града ужица за период 2021 
– 2027. године („Службени лист града Ужица“, број 47/20 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити   у „Службеном листу града Ужица“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 30-4/21,  28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 
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88. На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'' број 

36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др.закон) члана 60. став 1. тачка 5. Статута града Ужица ("Службени лист града 

Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на  седници одржаној  28.04.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
 

 I Усваја се Локални акциони план запошљавања града Ужица за  2021.годину. 

  II  Oдлуку објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

Локални акциони план запошљавања града Ужица за  2021.годину можете преузети са линка http://uzice.rs/wp-

content/uploads/2021/05/Lokalni-akcioni-plan-zapošljavanja-grada-Užica-za-2021-godinu-.pdf 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 101-86/20, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 89. На основу члана 46. Став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/2016 

и 95/2018-други закон) и члана 60. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), на предлог Завода за заштиту 

природе Србије, 03 број 018-518/1 од 23.02.2021.године, Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 28.04.2021. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ СТАБЛА МЕЧЈЕ ЛЕСКЕ-ДИВОЛЕСКЕ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У 

МАЈДАНСКОЈ УЛИЦИ У УЖИЦУ 
 

1.  Престаје заштита Споменика природе „Мечја леска у Мајданској улици“ Ужице, које се налазе у Мајданској улици бр.4, на 

катастарској парцели број 8010 КО Ужице, због губитка основних својстава и вредности заштићеног природног добра. 

 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Скупштине града Ужица I број 633-8/11 од 22.12.2011.године. 

 

3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 633-6 /21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

90. На основу члана 31. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 65/2016 и 88/2019), Уредбе о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'' број 65/2016) и члана 60.став 1. тачка 7. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 4/19), а у вези области 4, и спровођења активности из циља 4.1 Локалног антикорупцијског плана 

(ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021.године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

 О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

У члану 9. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 

града Ужица'' број 25/16), у ставу 1. уместо речи ''четири'' треба да стоји ''три''. 

 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

'' За чланове Комисије могу се именовати лица која имају високу стручну спрему и најмање три године радног 

искуства у струци.''  

 

Постојећи ставови 2 и 3. постају ст. 3 и 4. 

 

Члан 2. 

 После члана 9. додаје се нови члан 9а), који гласи: 

 '' Чланови Комисије су дужни да након увида у поднете пријаве на конкурс, потпишу изјаву да нису у сукобу 

интереса. 

http://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/05/Lokalni-akcioni-plan-zapošljavanja-grada-Užica-za-2021-godinu-.pdf
http://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/05/Lokalni-akcioni-plan-zapošljavanja-grada-Užica-za-2021-godinu-.pdf
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 У случају да постоји сукоб интереса код неког од чланова, Комисија доноси Закључак да се тај члан изузме од даљег 

рада, и Комисија наставља рад без тог члана. 

Уколико се деси да постоји сукоб интереса код председника Комисије, Комисија доноси Закључак да се председник 

изузме од даљег рада, а чланови Комисије за тај Конкурс, бирају између себе члана који ће обављати функцију председника.  

 Ако већина чланова Комисије буде у сукобу интереса, поступак се обуставља, док Скупштина града не именује нове 

чланове Комисије.'' 

 

Члан 3.  

 После члана 9а) додаје се нови члан 9б), који гласи: 

''Када постоји сумња у постојање сукоба интереса, може се поднети приговор Локалном антикорупцијском форуму 

града Ужица, у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања ранг листе кандидата на званичном сајту града Ужица. 

 Сукоб интереса постоји када је кандидат за директора повезано лице са чланом Комисије и то:  члан породице, крвни 

сродник у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као и лице које се према другим 

основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са чланом комисије односно ако постоји одређени 

однос зависности (запослен у јавном предузећу за који се бира кандидат за директора, запослен у предузећу у коме је кандидат 

за директора руководилац члану комисије и слично). 

 Члан Комисије за кога се утврди да је био у сукобу интереса а учествовао је у поступку избора директора, разрешава 

се функције члана, а одлука о избору директора се поништава и поново се врши поступак оцењивања.'' 

 

Члан 4.  

У члану 25. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

''Ранг листа и Записник о спроведеном изборном поступку, објављује се на званичном сајту града Ужица''. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 119-19/16, 28.04. 2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

91. На основу члана  38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019),  члана 60. 

став 1. тачка 10. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) члана 56. Одлуке о усклађивању пословања Јавно 

комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) 

а у вези са чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист 

града Ужица'' број 25/16 и 18/21), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана 

Ужице'' Ужице. 

Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Градска топлана 

Ужице'' Ужице. 

Члан 3. 

Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119 -6/21, 28.04. 2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

92. На основу члана  38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019),  члана 60. 

став 1. тачка 10. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) члана 56. Одлуке о усаглашавању Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ужице са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града 

Ужица'' број 37/16 - пречишћен текст) а у вези са чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16 и 18/21), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04. 

2021.године, доноси  
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ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа '' Ужице развој'' Ужице. 
 

Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 
 

Члан 3. 

Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-7/21, 28.04. 2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 
 
 

93. На основу члана  38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019),  члана 60. 

став 1. тачка 10. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) члана 56. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Стан" Ужице са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) а у вези са чланом 2. Одлуке о 

начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16 и 

18/21), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04. 2021.године, доноси  
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''СТАН'' УЖИЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице. 
 

Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Стан'' Ужице. 
 

Члан 3. 

Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-8/21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

94. На основу члана  38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019),  члана 60. 

став 1. тачка 10. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) члана 56. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Велики парк" Ужице са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) а у вези са чланом 2. 

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

25/16 и 18/21), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице. 

 

Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице. 

 

Члан 3. 

Ова одлука се објављује у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-9/21, 28.04. 2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 
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95. На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14) и члана 60. став 

1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

28.04.2021.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ 
 

1. Милена Вићевић, професор разредне наставе, именује се за директора Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању Ужице. 
 
2. Мандат директора траје четири године. 
 
3. Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 022-30 /21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

96. На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019), члана 60. став 1. 

тачка 10. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19 и чл. 8 и 9. Одлуке о начину и поступку именовања директора 

јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16 и 18/21), а у вези области 4, и спровођења 

активности из циља 4.1 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17) Скупштина 

града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 
 

 I Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( У даљем 

тексту: Комисија.) у саставу: 

 

Председник Комисије: 

 

1. Биљана Стеванетић, дипломирани правник 

 

Заменик председника Комисије:  

2. Радмила  Баћковић - Шојић, дипломирани економиста, 

 

Чланови Комисије:  

3. Данка Антонијевић, дипломирани правник, 

4. Катарина Остојић, дипломирани менаџер безбедности, 

5. Бојана Нешић, дипломирани економиста. 

 

 II За секретара Комисије, именује се  Наташа Вукашиновић, дипломирани правник. Секретар Комисије, учествује у раду 

Комисије без права одлучивања. 

 

 III Мандат Комисије траје три године, од дана ступања на снагу овог Решења. 

 

IV Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 119-5/21, 28.04. 2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

97. На основу члана 17. став 4.  и члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021.године, 

доноси 
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РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ 
 

 

1. Сретен Селаковић разрешава се функције члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице именован Решењем о именовању 

Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 8/21). 

 

2. Небојша Брзаковић именује се за члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице. 

 

3. Мандат члану Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице траје до истека мандата Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице. 

 

4.  Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-25/21, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

  

 

 

98. На основу члана 45. и члана 48а. Закона о култури  (''Службени гласник РС'' број 79/2009;13/2016; 30/2016-исправка ) и 

члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

28.04.2021.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА 
 

1. Јелена Кузмановић разрешава се функције председника Надзорног одбора Народног позоришта именована Решењем о 

именовању Надзорног одбора Народног позоришта (''Службени лист града Ужица'' број 47/20). 
 
2. Тамара Бајровић именује се за председника Надзорног одбора Народног позоришта. 
 
3.  Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-117/20, 28.04.2021.године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 
99. На основу члана 60. став 1. тачка 54. и члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
 

 

1. Петар Тодосијевић, именован Одлуком о избору комисије за прописе (''Службени лист града Ужица'' број 39/20) разрешава се 

функције члана Комисије за прописе. 

  

2. Александра Стојановић именује се за члана Комисије за прописе. 

 

3. Мандат члану Комисије за прописе траје до истека мандата Комисије за прописе. 

 

4.  Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Ужица.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 011-1/20, 28.04.2021. године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 
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100. На основу члана 60. став 1. тачка 54. и члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021. године, доноси  

 

ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

1. Марија Трмчић Богојевић и Јелена Средић, именоване Одлуком о избору комисије за друштвене делатности (''Службени лист 

града Ужица'' број 35/20) разрешавају се функције чланова Комисије за друштвене делатности . 
 
 
2. Бранка Будимир и Маја Вермезовић именују се за чланове Комисије за друштвене делатности. 
 
 
3. Мандат чланова Комисије за друштвене делатности траје до истека мандата Комисије за друштвене делатности. 
 
 
4. Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Ужица.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 021-13/20, 28.04.2021. године 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

101. На основу члана 60. став 1. тачка 54. и члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021. године, доноси  

 

ОДЛУКУ  О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
 

1. Маја Вермезовић, именована Одлуком о избору комисије пољопривреду (''Службени лист града Ужица'' број 35/20) 

разрешава се функције члана Комисије за пољопривреду . 

  

2. Љубодраг Ђурђић именује се за члана Комисије за пољопривреду. 

 

3. Мандат члана Комисије за пољопривреду траје до истека мандата Комисије за пољопривреду. 

 

4.  Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Ужица.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 021-499/20, 28.04.2021. године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 

 
102. На основу члана 60. став 1. тачка 54. и члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.04.2021. године, доноси  

 

ОДЛУКУ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 
 

1. Петар Тодосијевић, именован Одлуком о избору комисије за представке и притужбе (''Службени лист града Ужица'' број 

35/20) разрешава се функције члана Комисије за представке и притужбе. 

  

2. Мирјана Млађеновић именује се за прeдседника Комисије за представке и притужбе 

 

 

3. Мандат председнику Комисије за представке и притужбе, траје до истека мандата Комисије за представке и притужбе 

 

 Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Ужица.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 07-18/20,  28.04.2021. године 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                       Бранислав Митровић, с.р. 
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