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24. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе 2015-2019. година...........................................................  4/24 

30. Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу............................................  6/71 
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66. Одлука о разрешењу и избору чланице Градског већа.......................................................................................... 10/209 
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94. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2015. годину..................................................  14/357 
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108. Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу.................................................................. ......... 22/659 

109. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању посебних паркиралишта..................................................  22/663 

110. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења станова и средстава на којима је општина 

Ужице носилац права располагања................................................................................................. ......................... 22/663 
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131. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Ужичке гимназије.....................................  26/674 

132. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Техничке школе "Радоје Љубичић" Ужице.. 26/674 

133. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе Ужице.......................  26/675 

134. Решење о разрешењу и именовању три члана Управног одбора Предшколске установе "Ужице".................... 26/675 

136. Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице......................................................................... .......................................................................... 26/676 

147. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Уметничке школе...........................................  28/781 

148. Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Техничке школе.............................................  28/781 

162. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Водовод" Ужице.............................................  33/904 

162/3. Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице..........................................  33-1/906/6 

162/4. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Нада Матић" Ужице.........................  33-1/906/6 

162/5. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Прва основна школа 

Краља Петра " Ужице...................................................................................................................... ........................ 33-1/906/7 

162/6. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ "Алекса Дејовић" .............................. 33-1/906/7 

169. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Медицинске школе Ужице.......................  35/962 

  в) Друга акта  

13/9. Стратегија јавног здравља за период 2015 - 2020. година.....................................................................................  2-1/12/3 

59. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица за 2015. годину.......... 8/93 

61. План генералне регулације "Ужице - Централни део" I фаза, град Ужице - текстуални део............................. 9/133 

97. План генералне регулације "Аеродром Поникве" (текстуални део)............................................................. ......... 17/583 

121. Закључци I број 612-1/15 од 02.10.2015. године................................................................................................... .. 25/671 

122. Закључци I број 06-50/15 од 02.10.2015. године..................................................................................................... 25/671 

150. Измене и допуне Плана генералне регулације "Крчагово" у Ужицу................................................................ ..... 29/790 

168. Програм развоја спорта града Ужица 2015-2018. година.......................................................................................  35/943 
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II ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 a) Одлуке  

101. 
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији града Ужица са огласом............................................................................................ ............................ 20/645 

149. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији града Ужица и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини............................................................................. .............. 29/783 

 б) Решења  

152. Решење о образовању Савета за безбедност..................................................................................... ....................... 30/806 

  

   

III ГРАДСКО ВЕЋЕ  
 a) Одлуке  

3. Одлука о додели субвенције за ЈП "Велики парк" Ужице.....................................................................................  1/1 

4. Одлука о учешћу у капиталу у ЈКП "Дубоко" Ужице.............................................................................. ............... 1/2 

5. Одлука о учешћу у капиталу у ЈП "Градска стамбена агенција" Ужице............................................................ .... 1/2 

6. Одлука о учешћу у капиталу у ЈП "Аеродром Поникве" Ужице........................................................ .................... 1/2 

7. Одлука о учешћу у капиталу у Бизнис инкубатор центру Ужице................................................................... ....... 1/3 

71. Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи 

"Ужице" у Ужицу.............................................................................................................. ......................................... 11/213 

100. Одлука о раскиду Уговора о поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају у Ужицу..... 19/643 

120. Одлука о додели јавних признања и награда града Ужица........................................................................ ............. 24/669 

137. Одлука о додели Награде за хумано дело............................................................................................................... 27/681 

138. Одлука о додели Захвалнице града Ужица....................................................................................... ....................... 27/681 

153. Одлука III број 352-283/15 од 14.12. 2015. године................................................................................................ .. 31/807 

 б) Решења  

1. Решење о постављању градског правобраниоца..................................................................................................... 1/1 

2. Решење о постављању заменика градског правобраниоца.......................................................................... ........... 1/1 

8. Решење о именовању чланова Локалног савета за запошљавање..........................................................................  1/3 

9. Решење о образовању Савета за пољопривреду................................................................................... ................... 1/4 

70. Решење о именовању једног члана Скупштине РРА "Златибор"..................................................................... ...... 10/211 

 в) Друга акта  

10. Правилник о начину остваривања права на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају на 

територији града Ужица....................................................................................................... ..................................... 1/4 

11. Измена Правилника о одређивању зона за повлашћено паркирање возила.......................................................... 1/6 

62. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ужица за 2015. годину. 9/197 

63. Извештај о стању животне средине у граду Ужицу за 2014. годину..................................................................... 9/202 

64. Комисија за утврђивање штете на објектима настале од елементарних непогода и других несрећа.................. 9/207 

72. Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у 

 Предшколској установи "Ужице" у Ужицу........................................................................................ ..................... 11/213 

73. Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за подручје града Ужица за воде II реда у 

2015. години................................................................................................................. .............................................. 11/215 

74. Закључак о усвајању Плана заштите од ерозије земљишта на територији града Ужица..................................... 11/256 

138/1. 
Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на 

територији града Ужица................................................................... ......................................................................... 27-1/682/1 

138/2. 
Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама друге намене на 

територији града Ужица............................................................................................................................................ 27-1/682/19 

151. 
Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини на територији града 

Ужица за 2015/5016. годину...................................................................................................................................... 30/803 
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IV ДРУГА АКТА  
 а) Градска општина Севојно  

25. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Севојно.................................................. 5/67 

26. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Севојно.............................................  5/67 

27. Решење о разрешењу председника Административно мандатне комисије........................................................... 5/67 

28. Решење о избору председника Административно мандатне комисије................................................................ .. 5/68 

76. Одлука о разрешењу и избору члана Већа градске општине Севојно...................................................................  12/265 

77. Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2014. годину....................................................  12/265 

98. Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Севојно................................................................  18/635 

99. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Севојно за период јануар-јун 2015. године............. 18/635 

119/1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2015. годину............................. 23-1/668/1 

154. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Севојно..................................................  32/809 

155. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Севојно..................................................  32/809 

156. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Севојно.............................................  32/809 

157. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Севојно.............................................  32/810 

158. Решење о образовању Савета за запошљавање.................................................................................... ................... 32/810 

172. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Севојно..................................................  36/965 

173. Одлука о буџету Градске општине Севојно.............................................................. ............................................... 36/965 

174. 
Одлука о приступању Градске општине Севојно чланству Сталне конференције градова и општина - Савез 

градова и општина Србије........................................................................ ............................................................... 36/977 
 
 б) Остала друга акта  

12. Исправка..................................................................................................................... ................................................ 1/6 

13. Одлука о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет - пречишћен текст.. 2/9 

14. Исправка............................................................................................................. ........................................................ 3/13 

29. Правилник о допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке..............................................  5/68 

75. Исправка..................................................................................................................................................................... 11/261 

96. Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 

реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ БР. 116/1 ТЦ "Косјерић" - ТЦ "Севојно" (на 

територији града Ужица....................................................................................................... ................................... 16/581 

102. 
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације 

"Први партизан Ужице - Бела Земља".................................................................................................................. .... 21/653 

103. Исправка..................................................................................................................................................................... 21/655 

171. Исправка...................................................................... ............................................................................................... 35/963 
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