
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXI      29. април 2015. године     Број 10/15 

 

 65. На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл гласник РС број'' 129/07 и 54/11) Скупштина града Ужица на седници 

одржаној 29. 04. 2015.године, донела је 

ОДЛУКУ  

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1. Потврђује  се мандат одборници Скупштине града Ужица, Анкици Прици  која је изабрана на изборима одржаним 06.маја 

2012.године, са изборне листе ПОКРЕНИМО УЖИЦЕ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, 

ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК) 

 

2. Ова Oдлука објављује се у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 06-21/15, 29.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

66. На основу члана 45, 50  и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 101. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29.04.2015. године, 

доноси  

ОДЛУКУ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 

I  Снежана Јањић, разрешава се дужности чланице Градског већа, због поднете оставке. 

II Дуња Ђенић, мастер еколог, бира се за чланицу Градског већа. 

III Мандат чланице Градског већа траје до истека мандата Скупштине. 

IV Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужицу''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 119-21/15, 29.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

          

67. На основу члана 25.и 46.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 –УС, 

24/2011 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 20.став1.тачка 2.Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 16/13), Скупштина 

града Ужица на седници одржаној 29. 04. 2015. године, доноси   

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"БЕЛА ЗЕМЉА" У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације „Бела Земља“ у Ужицу  („Сл. лист града Ужица“ број 5-3/12), у даљем 

тексту: План.                                                                                                                                                 

 

Члан 2. 

Измене и допуне обухватају подручје у оквиру постојећих граница Плана. 

Циљ измена и допуна Плана генералне регулације «Бела Земља» у Ужицу је усклађивање са Законом о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр.132/2014) 
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Члан 3. 

Израда Плана  поверава се ЈП „Дирекција за изградњу“  Ужице. 

   

Члан 4. 

 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско- правне послове Града Ужица ( у даљем тексту: 

носилац израде). 

Рок за израду Нацрта плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и 

изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања. 

 

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, 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. 

Средства за израду Плана обезбедић град Ужице из буџета. 

                                                                      

Члан 8. 

План ће се израдити у 4 (четири) 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 аналогном и 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 350-47/14, 29.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

          

68. На основу члана 25.и 46.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 –УС, 

24/2011 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 20.став1.тачка 2.Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 67. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 16/13), Скупштина 

града Ужица на седници одржаној 29. 04. 2015. године, доноси   

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ТУРИЦА" У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације „Турица“ у Ужицу  („Сл. лист града Ужица“ број 5-7/12 и 38/14), у 

даљем тексту: План.                                                                                                                                                 

Члан 2. 

Измене и допуне обухватају подручје у оквиру постојећих граница Плана. 

Циљ измена и допуна Плана генералне регулације «Турица» у Ужицу је усклађивање са Законом о изменама и допунама Закона 

о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр.132/2014) 

 

Члан 3. 

Израда Плана  поверава се ЈП „Дирекција за изградњу“  Ужице. 
   

Члан 4. 

 Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско- правне послове Града Ужица ( у даљем тексту: 

носилац израде). 

Рок за израду Нацрта плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 

 Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и 

изградњи, који се оглашава седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници града Ужица и траје 15 дана од дана објављивања. 
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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, 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. 

Средства за израду Плана обезбедиће град Ужице из буџета. 

 

Члан 8. 

План ће се израдити у 4 (четири) 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 аналогном и 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 350-47/14, 29.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 

69.На основу члана  20. Закона  о јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 42/91, 71/94) и члана  67. Статута  града   Ужица 

("Сл.лист града Ужица»  број 16/13 - пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29. 04. 2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
 

1. Жељко Марковић, разрешава се дужности члана Управног одбора Историјског архива Ужице, као представник запослених, 

због поднете оставке. 

 

2. Александар Савић, именује се за члана Управног одбора Историјског архива Ужице, као представник запослених.  

 

3. Ово Решење ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-41/15, 29.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

70. На основу члана 103. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 16/13-пречишћен текст), Градско веће на седници 

одржаној 21.04.2015. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ 

РРА "ЗЛАТИБОР" 
 

1. Петар Благојевић, именује се за члана Скупштине РРА "Златибор" Д.О.О. Ужице, испред града Ужица. 

2. Мандат члана Скупштине РРА «Златибор»  траје четири (4) године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број 119-19/15, 21.04.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
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