
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXI      21. јануар 2015. године     Број 1/15 

 

 1. На основу члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13 пречишћен текст) и чланова 10. и 18. 

Одлуке о градском правобранилаштву града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 38/14), Градско веће града Ужица, на предлог 

градоначелника, на седници одржаној 21.01.2015. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉАЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
 

 1. Драган Јосиповић, дипл. правник, поставља се за градског правобраниоца града Ужица. 

 2. Мандат градског правобраниоца траје до 05. априла 2016. године, односно до истека мандата по Решењу о постављању I 

број 111-1/12 од 05. априла 2012. године, којим је постављен за градског јавног правобраниоца на период од 4 године. 

 3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 119-1/15, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 2. На основу члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13 пречишћен текст) и чланова 10. и 18. 

Одлуке о градском правобранилаштву града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 38/14), Градско веће града Ужица, на предлог 

градоначелника, на седници одржаној 21.01.2015. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 
 

 1. Гордана Глигоријевић, дипл. правник, поставља се за заменика градског правобраниоца града Ужица. 

 2. Мандат заменика градског правобраниоца траје 5 година. 

 3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 119-2/15, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 3. На основу члана 27. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- 

исправка, 108/13 и 142/14), члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13 пречишћен текст) и Одлуке о 

буџету града Ужица за 2015. годину, на седници одржаној 21.01.2015. године, Градско веће  донело је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

 Додељује се субвенција ЈП „Велики парк“ Ужице, у износу од 40.110.000,00 динара, у складу са Одлуком о буџету града 

Ужица за 2015. годину. 

Члан 2. 

 ЈП „Велики парк“ Ужице, се обавезује да ће испуњавати следеће обавезе: 

- управљање и одржавање објеката Градског стадиона, 
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- редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, друге фудбалске стадионе и терене који су у 

својини града Ужица, 

- одржавање Градског базена, 

- одржавање спортско- рекреационог центра Велики парк, 

- организовање активности на Градској плажи, што ће бити дефинисано Уговором са ЈП „Велики парк“ Ужице. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 400-9/15, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 4. На основу члана 2. тачка 33. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13 и 142/14), члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13-пречишћен текст) и  члана 

7. Одлуке о буџету града Ужица за 2015. годину, на седници одржаној 21.01.2015. године, Градско веће донело је  

 

О Д Л У К У  

О УЧЕШЋУ У КАПИТАЛУ У ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

 Додељују се средства ЈКП Дубоко Ужице, у износу од 25.450.000,00 динара, у склaду са Одлуком о буџету града Ужица за 

2015. годину. Средства представљају учешће града у капиталу јавног предузећа. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 400-10/15, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 

 5. На основу члана 2. тачка 33. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13 и 142/14), члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13-пречишћен текст) и  члана 

7. Одлуке о буџету града Ужица за 2015. годину, на седници одржаној 21.01.2015. године, Градско веће донело је  

 

О Д Л У К У  

О УЧЕШЋУ У КАПИТАЛУ У ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

 Додељују се средства ЈП „Градска стамбена агенција“, у износу од 1.900.000,00 динара, у склaду са Одлуком о буџету града 

Ужица за 2015. годину. Средства представљају учешће града у капиталу јавног предузећа. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 400-11/15,  21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 6. На основу члана 2. тачка 33. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13 и 142/14), члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13-пречишћен текст) и  члана 

7. Одлуке о буџету града Ужица за 2015. годину, на седници одржаној 21.01.2015. године, Градско веће донело је  

 

О Д Л У К У  

О УЧЕШЋУ У КАПИТАЛУ У ЈП „АЕРОДОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ 
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Члан 1. 

 Додељују се средства ЈП „Аеродром Поникве“, у износу од 7.700.000,00 динара, у склaду са Одлуком о буџету града Ужица 

за 2015. годину. Средства представљају учешће града у капиталу јавног предузећа. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 400-12/15, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 7. На основу члана 2. тачка 33. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13 и 142/14), члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13-пречишћен текст) и  члана 

7. Одлуке о буџету града Ужица за 2015. годину, на седници одржаној 21.01.2015. године, Градско веће донело је  

 

О Д Л У К У  

О УЧЕШЋУ У КАПИТАЛУ У БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРУ УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

 Додељују се средства Бизнис инкубатор центру ДОО Ужице, у износу од 3.500.000,00 динара, у склaду са Одлуком о буџету 

града Ужица за 2015. годину. Средства представљају учешће града у капиталу Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 400-13/15, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

  

 

8. На основу члана 103.  тачка 8. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 16/13 – пречишћен текст), Градско веће 

града Ужица, на седници одржаној 14.01.2015. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

I За чланове Локалног савета за запошљавање града Ужица именују се: 

1. Бранко Гавриловић, члан Градског већа за омладину, бригу о породици и пројекте финасиране од међународних 

организациjа и међурегионалну сарадњу 

2. Милан Витић, члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције 

3. Јелена Васовић Вићовић, чланица Градског већа задужена за образовање, културу и спорт 

4. Милојка Босић, представница Градске управе – Oдељење за локални економски развој 

5. Сара Божић, представница Градске управе – Oдељење за локални економски развој  

6. Јовиша Старчевић, представник привреде 

7. Петрашин Друловић, представник Већа самосталних синдиката 

8. Обрад Јешић, директор Уметничке школе 

9. Даница Селаковић, представница Регионалне привредне коморе 

10. Зорица Милошевић, вд директора Националне службе за запошљавање 

11. Предраг Бакић, представник невлaдиног сектора 

12. Верица Милутиновић, представница незапослених са евиденције НСЗ 

13. Слободан Васовић, представник удружења Рома 

 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 101-2/14, 14.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 
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9. На основу члана 103. тачка 8. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 16/13 – пречишћен текст), Градско веће 

града Ужица, на седници одржаној 21.01.2015. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 
I Образује се Савет за пољопривреду у саставу: 
Председница  
1. Сања Јанковић, чланица Градског већа, задужена за пољопривреду 

 
Чланови: 

2. Мирољуб Бранковић, дипл.инг.пољопривреде, Градска управа Ужице 
3. Снежана Милановић, дипл.инг.пољопривреде, Градска управа Ужице 
4. Дејан Станковић, дипл. инг.пољопривреде, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице 
5. Љубодраг Пантелић, дипл.инг.пољопривреде, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице 
6. Андрија Радуловић, дипл.инг.пољопривреде, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице 
7. Никола Бајић, дипл. инг. пољопривреде, пензионер 
8. Љубомир Лучић, пољопривредни произвођач из Равни 
9. Борко Павић, пољопривредни произвођач из Горјана 
10. Миленко Тадић, пољопривредни произвођач, ЗЗ''Агро-Поникве'' из Биоске 
11. Мирослав Савић, пољопривредни произвођач из Трнаве 

 
II Савет за пољопривреду се образује као Радно тело Градског већа са задатком да Градском већу предлаже и даје стручна 

мишљења из области пољопривреде у циљу унапређења ове делатности кроз предлагање конкретних мера и активности, као и 

средстава потребних за унапређење пољопривредне делатности. 
 

III Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Служеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 06-2/14, 21.01.2015. године 

                 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                                    Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 10. На основу члана 209. став 1 тачка 6. Закона о социјалној заштити ("Службени лист РС", број 24/11), члана 103. Статута 

града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 16/13) и става III Одлуке о бесплатном превозу  ("Службени лист града Ужица", број 

42/14), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана, 21.01.2015. године,  донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ У ГРАДСКОМ 

И ПРИГРАДСКОМ  САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

 Овим правилником уређују се ближи услови и начин остваривања права на бесплатан превоз у градском и приградском  

саобраћају на територији града Ужица, утврђен Одлуком о бесплатном превозу  (''Сл. лист града Ужица'', број 42/14). 

 

Члан 2. 

Право на бесплатан превоз у скаду са Одлуком имају лица са пребивалиштем на територији града Ужица. 

 

Члан 3.  

Право на бесплатан превоз могу остварити  лица  под условом да имају  преко 

65 година живота : 

-  уколико немају прихода 

-  уколико њихова пензија не прелази износ од 20.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

Лица  која имају  преко 65 година живота и немају приходе, право на бесплатан 

превоз остварују  на основу поднетог захтева уз који прилажу:  

- фотокопију  личне карте,  

као  доказ  о пребивалишту и годинама старости;   

- уверење Фонда пензијског и инвалидског осигурања да нису остварили право на пензију или друга примања  код овог фонда; 

-  једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз 

ради идентификације корисника бесплатног превоза од стране превозника. 

 

Члан 5. 

Пензионери која имају преко 65 година живота, чије пензије не прелазе износ од 20.000,00 динара, право на бесплатан превоз 

остварују  на основу поднетог захтева уз који прилажу:  
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-  фотокопију  личне карте,  

као  доказ  о пребивалишту и годинама старости;   

-   копију последњег пензијског чека, 

као доказ да пензија не прелази износ од  20.000,00 динара; 

- једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза 

од стране превозника. 

Члан 6. 

Право на бесплатан превоз могу остварити  особе са инвалидитетом и то: 

-  којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом 

-  корисници инвалидских колица  

-  слепе и слабовиде особе чије је оштећење вида најмање 90% 

-  ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе инвалидитета 

-  цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета 

-  особе са V и VI групом инвалидитета уколико имају оштећење доњих  екстремитета и остварују право на ортопедски додатак или 

ортопедско помагало. 

Члан 7. 

Особе са инвалидитетом из члана 6. овог Правилника, право на бесплатан превоз остварују  на основу поднетог захтева уз 

који прилажу:  

-   фотокопију  личне карте,  

као  доказ  о пребивалишту; 

- потврду Удружења, уколико је особа са инвалидитетом члан удружења, или  специјалистички налаз у коме је наведена врста 

инвалидитета односно степен оштећења организма или потврду изабраног лекара;  

-  једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм,  која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног 

превоза од стране превозника. 

Члан 8. 

Право на бесплатан превоз могу остварити лица оболела од следећих тежих болести: 

-   дистрофије 

-   параплегије 

-   квадриплегије 

-   церебралне парализе 

-   лица на дијализи 

-   лица оболела од карцинома. 

Члан 9.  

Лица оболела од  тежих болести из члана 8. овог Правилника, право на бесплатан превоз остварују  на основу поднетог 

захтева уз који прилажу:  

-   фотокопију  личне карте,  

као  доказ  о пребивалишту; 

- потврду Удружења, уколико је особа са инвалидитетом члан удружења, или  специјалистички налаз у коме је наведено обољење,  или 

потврду изабраног лекара; 

- једну фотографију димензија 3 x 3,5 цм, која се ставља на легитимацију за превоз ради идентификације корисника бесплатног превоза 

од стране превозника. 

Члан 10.  

 Легитимација за бесплатан превоз издаје се за превоз на територији града Ужица.  

 

Члан 11. 

 Легитимација за бесплатан превоз важи до краја календарске године у којој је легитимација издата. 

 

Члан 12. 

 О захтевима за бесплатан превоз решава ЈП ''Дирекција за изградњу''  Ужице. 

  

 Дирекција има обавезу: 

- да води евиденцију издатих легитимација за превоз 

- да подноси годишњи извештај о реализацији Одлуке о бесплатном превозу 

- да доставља уредну финансијску документацију за плаћање бесплатног превоза.  

 

Члан 13.  

 Образац захтева за остваривање права на бесплатан превоз, саставни је део овог Правилника.  

 

Члан 14.  

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број  344- 9/15, 21.01.2015. године       

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                 Тихомир Петковић, с.р. 
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 11. На основу члана 3. и 5. Одлуке о одређивању посебних јавних паркиралишта ("Службени лист града Ужица", бр. 12/09), 

члана 10. Правилника о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране повлашћених корисника ("Службени лист града 

Ужица", бр. 18/09), и члана 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 16/13 - пречишћен текст), Градско веће града 

Ужица, на седници одржаној 21.01.2015. године,  донело је 

 

ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 
 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником допуњује се члан 2. тачка 3. Правилника о одређивању зона за повлашћено паркирање возила  (''Сл. лист 

града Ужица'', број 10/10 и 12/10), тако што се брише тачка и додаје: "и број 43". 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број  347-4/15, 21.01.2015. године       

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                 Тихомир Петковић, с.р. 

 

 

 

 12. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у "Службеном листу града Ужица", број 40/14 од 8. 

децембра 2014. године, поткрала техничка грешка, па се даје 

 

ИСПРАВКА 
 

 У "Службеном листу града Ужица", број 40/14 од 8. децембра 2014. године, у Одлуци број 173, уместо "I број 06-82-3/14, 

30.10.2014. године" треба да стоји: " I број 06-82-3/14, 08.12.2014. године". 

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ 

ОРГАНА ГРАДА 
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