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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 60. и члана 64. став 1. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужице'' број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

______ 2019. године, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕНОСА СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

Ι  Образује се Комисија за јавну набавку преноса седница Скупштине града у 2019. 

години (у даљем тексту: Комисија) у саставу:  

 

За председника:  

1. Миливоје Ристановић, председник  

    Милијана Катић, заменик председника  

 

Чланови:  

2. Славица Димитријевић, члан  

    Марија Савић, заменик члана  

3. Милош Панић, члан  

                Дејан Јовановић, заменик члана  

4. Наталија Василић, члан  

                Михајло Балабан, заменик члана  

5. Стефан Максимовић, члан  

                Александар Милић, заменик члана  

6. Јелена Радовић, члан  

                Бранка Шопаловић, заменик члана  

7. Зоран Плећевић, члан  

                Катарина Мићуновић, заменик члана  

 

ΙΙ Задаци Комисије су:  

    - да донесе Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности преноса 

седница Скупштине града у 2020. године  

    - да именује стручну Комисију која ће спровести поступак јавне набавке преноса 

седница Скупштине у 2020. години  

    - да доносе Одлуку о избору најповољнијег понуђача за пренос седница 

Скупштине града у 2020. години и достави је Скупштини града.  
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ΙΙΙ  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Ужица''.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 70. Статута града Ужица, прописано је да су седнице Скупштине 

града јавне, а чланом 122. Пословника Скупштине града Ужица да се седнице Скупштине 

могу преносити путем радио и телевизијских станица.  

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама прописано је да поступак јавне набавке 

спроводи Комисија која се образује Решењем наручиоца, а чланом 64. Статута да Скупштина 

града оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.  

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку ће 

образовати Стручну Комисију за спровођење поступка јавне набавке ТВ и радио преноса 

седница Скупштине града у 2020. години и утврди задатке Комисије.  

Средства за спровођење јавне набавке обезбеђују се у буџету града Ужица за 2020. 

годину, а биће и предвиђена планом јавних набавки за 2020. годину.  

На основу договора са председницима одборничких група утврђен је предлог Одлуке 

као у диспозитиву. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  Бранислав Митровић 

          

__________________________ 

 

 

 


