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110. Решење о образовању Верификационог одбора............................................................ ......................................................... 34/379 
114. Решење о престанку мандата извршних органа града Ужица....................................................................... ........................ 34/380 
140. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Биоктош" Ужице о промени седишта............................ 39/490 
144. Решење о именовању директора Историјског архива Ужице........................................................................ ..................... 39/491 
167. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2020. годину................. 47/602 
168. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2020. годину.................. 47/602 
169. Решење о давању сагласности на Прву измену Посебног програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице 

 за 2020. годину.............................................................................................................. ............................................................ 
47/602 

178. Решење о формирању Савета за здравље града Ужица............................................................................. ............................ 47/611 
179. Решење о именовању Управног одбора Народног позоришта Ужице.................................................... .............................. 47/611 
180. Решење о именовању Управног одбора Народне библиотеке Ужице..................................................... ............................ 47/612 
181. Решење о именовању Управног одбора Историјског архива Ужице......................................................... ........................... 47/612 
182. Решење о именовању Управног одбора Градског културног центра Ужице........................................................................ 47/613 
183. Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Ужице............................................... ........................... 47/613 
184. Решење о именовању Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице... 47/613 
185. Решење о именовању Управног одбора Дечијег одмаралишта "Златибор" Ужице................................... ............................ 47/614 
186. Решење о именовању Управног одбора Центра за социјални рад Ужице.............................................. ............................. 47/614 
187. Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Градске галерије Ужице............................................... 47/615 
188. Решење о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора Градског центра за услуге социјалне заштите Ужице... 47/615 
189. Решење о именовању Надзорног одбора Народног музеја Ужице........................................... ............................................ 47/615 
190. Решење о именовању Надзорног одбора Народног позоришта Ужице................................................................. .............. 47/616 
191. Решење о именовању Надзорног одбора Народне библиотеке Ужице.................................................................. .............. 47/616 
192. Решење о именовању Надзорног одбора Историјског архива Ужице................................................................. ................. 47/616 
193. Решење о именовању Надзорног одбора Градског културног центра Ужице...................................................... ................. 47/617 
194. Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Ужице......................................................................... 47/617 
195. Решење о именовању Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице.. 47/618 
196. Решење о именовању Надзорног одбора Дечијег одмаралишта "Златибор" Ужице............................................................. 47/618 
197. Решење о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад Ужице............................................................ ............... 47/618 
198. Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације регије Западна Србија............................. 47/619 
199. Решење о разрешењу и именовању чланова скупштине АД "Ужице гас"............................................................ .............. 47/619 
200. Решење о именовању чланова скупштине Бизнис инкубатор........................................................................ ...................... 47/619 
201. Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе "Ужице".......................................................................... 47/620 
202. Решење о именовању Школског одбора Ужичке гимназије.......................................................................... ...................... 47/620 
203. Решење о именовању Школског одбора Медицинске школе Ужице............................................................... ................... 47/621 
204. Решење о именовању Школског одбора Економске школе Ужице.................................................................. ................... 47/621 
205. Решење о именовању Школског одбора Техничке школе Ужице................................................................... ...................... 47/622 
206. Решење о именовању Школског одбора Техничке школе "Радоје Љубичић" Ужице............................................................. 47/622 
207. Решење о именовању Школског одбора Уметничке школе Ужице..................................................................... .................. 47/622 
208. Решење о именовању Школског одбора Музичке школе Ужице "Војислав-Лале Стефановић"............................................ 47/623 
209. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Душан Јерковић" Ужице............................................................. ................. 47/623 
210. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Нада Матић" Ужице..................................................................... ................ 47/624 
211. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Стари град" Ужице.............................................. .......................................... 47/624 
212. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Слободан Секулић" Ужице........................................................ ................... 47/625 
213. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Алекса Дејовић" Севојно............................................................... ............... 47/625 
214. Решење о именовању Школског одбора Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју 

"Миодраг В. Матић"..................................................................................................................................................................... 
47/626 

215. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Ђура Јакшић" Равни............................................................ .......................... 47/626 
216. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Богосав Јанковић" Кремна............................................................. ................ 47/627 
217. Решење о именовању Школског одбора ОШ "Миодраг Миловановић Луне" Каран............................................................. 47/627 
218. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Прве основне школе "Краља Петра II" Ужице……..... 47/628 
219. Решење о именовању Савета родитеља града Ужица.......................................................................................................... 47/628 
220. Решење о разрешењу и именовању чланова Градског штаба за ванредне ситуације................................................. ........... 47/630 
231. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП "Стан" Ужице за 2020. годину............................. 54/700 
232. Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2020. годину................... 54/700 
233. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2020. годину………... 54/700 
239. Решење о именовању Управног одбора Апотекарске установе Ужице....................................................... ....................... 54/703 
240. Решење о именовању Надзорног одбора Апотекарске установе Ужице............................................................... .............. 54/703 
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241. Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Градске галерије Ужице.............................................. 54/703 
255. Решење о образовању Комисије за решавање по притужбама због повреде према незаконитим или неправилним 

поступањем комуналног полицајца............................................... ......................................................................................... 
58/790 

256. Решење о допуни Решења о именовању Савета родитеља........................................................................... ......................... 58/790 
257. Решење о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора Економске школе у Ужицу............................................. 58/791 
265. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице са финансијским планом за 2021. годину.... 61/821 
266. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице са финансијским планом за 2021. годину….  61/822 
267. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице са финансијским планом за 

2021. годину...................................................... .............................................................................................................................. 
61/822 

268. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице са финансијским планом за 2021. 
годину..……….............................................................................................................................................................................. 

61/822 

269. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице са финансијским планом за 2021. 
годину……....................................................................................................................................................................................... 

61/822 

270. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП "Ужице развој" Ужице са финансијским планом за 2021. 
годину............................................................................................................................................................................................... 

61/823 

271. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП "Стан" Ужице са финансијским планом за 2021. 
годину........................................................................................................................................................................................... 

61/823 

272. Решење о давању сагласности на другу измену посебног програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице  за 2020. 
годину.......................................................................................................................................................................................... 

61/823 

273. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице са финансијским планом за 2021. 
годину.......................................................................................................................................................................................... 

61/823 

274. Решење о давању сагласности на посебан програм пословања ЈП "Велики парк" Ужице за 2021. 
годину................................................. ......................................................................................................................................... 

61/824 

278. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице........................................................................ 61/826 
279. Решење о именовању Савета за популациону политику и демографију града Ужица........................................................ 61/826 
280. Решење о образовању Комисије за израду Пословника Скупштине града Ужица............................................................... 61/827 

  
 
в) Друга акта  

11. План квалитета ваздуха града Ужица за период од 2018. до 2023. године............................................................................ 4/46 
12. Закључак I број 503-23/19 од 04.02.2020. године........................................................... ....................................................... 4/159 
48. Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице..................................................... 6/197 

166. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар-јун 2020. године.................................................... 47/569 
230. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар - септембар 2020. године....................................... 54/657 
235. Програм енергетске ефикасности града Ужица за период 2021-2023. година...................................................................... 54/701 
254. Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Ужице................................... ............................... 58/788 

 
II 

 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

 
 
a) Одлуке  

102. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Ужица због потребе предузимања посебних мера ради 
спречавања ширења корона вируса........................................... .......................................................................................... 

29/327 

130. Одлука о укидању ванредне ситуације на територији града Ужица................................................................................... 36/391 
228. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију града Ужица.............................................................................. 53/655 

 
 
б) Решења  

226. Решење о именовању Комисије за поступање по притужбама на рад градских и служби града Ужица................................ 51/651 

 
 

III 

 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  

 
 
a) Одлуке  

1. Одлука о додели субвенције ЈП "Аеродром Поникве" Ужице............................................................. .................................. 1/1 
2. Одлука о додели субвенције "Бизнис инкубатору" Ужице................................................................... ................................ 1/1 
3. Одлука о додели субвенције ЈП "Велики парк" Ужице..................................................... .................................................... 1/1 
5. Одлука о додели субвенције РРА "Златибор" Ужице.............................................................................. .............................. 2/3 
6. Одлука о додели захвалница града Ужица.................................................................................................. ............................ 3/6 

71. Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица у време 
ванредног стања..................................................................................................................... .................................................... 

12/221 

72.   Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица у време ванредног стања.......................... 13/223 
73. Одлука о радном времену Зелене пијаце у Ужицу у време ванредног стања.................................................. ..................... 14/225 
74. Одлука да Предшколска установа „Ужице“ за  време трајања ванредног стања не наплаћује услуге боравка деце………... 15/227 
80. Одлука о забрани рада Зелене пијаце у Ужицу.................................................................................. ..................................... 16/239 
82. Одлука о предлогу Влади Републике Србије о преносу непокретности у јавну својину града Ужица, без накнаде дела 

кат. парцеле број 9838/60 КО Ужице........................................................................................... ......................................... 
18/245 
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100. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица.......................................... ......................... 27/323 
105. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације због 

опасности од заразне болести COVID-19........................................................................................ ....................................... 
31/331 

133. Одлука о приступању израде ''Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 
 2021 - 2023. годинe''.................................................................................................... .......................................................... 

38/397 

147. Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за миграције града Ужица........................................................................... 40/495 
148. Одлука о образовању Савета за пољопривреду....................................................................................................................... 40/495 
152. Одлука о додели јавних признања и награда града Ужица...................................................................... ................................ 43/501 
243. Одлука о поверавању Градској општини Севојно у надлежност сеоског водовода Гајеви-Љубање........................................ 56/707 

 
 
б) Решења  

52. Решење о давању сагласности на захтев за повећањем цена такси услуга........................................................................... 7/204 
67. Решење о постављењу заменика градског правобраниоца града Ужица...................................... ........................................ 10/217 
68. Решење о престанку функције градском правобраниоцу.................................................................... ................................... 10/217 
75. Решење о додели средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову 

црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2020. години.......................................... .................................... 
15/227 

77. Решење о утврђивању некатегорисаних путева на делу територије града Ужица............................... ................................. 15/234 
78. Решење о утврђивању некатегорисаних путева на делу територије града Ужица.................................. ............................. 15/235 
84. Решење о усвајању предлога Јавног предузећа "Стан" из Ужица.......................................................................................... 20/249 

103. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима РЦ "Ужице" у 2020. години......................... 30/329 
131. Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја......................................................................................................  37/393 
149. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију 

града Ужица............................................................................................................................................................................ 
41/497 

150. Решење о именовању чланова Локалног савета за запошљавање...................................................................................... 42/499 
153. Решење о додели Захвалница за дела доброте, хуманости и љубави............................................................... .................. 43/502 
154. Решење о покретању поступка и предузимању активности ради реализације пројекта уговорног јавно-приватног 

партнерства.................................................................................................................. .............................................................. 
44/505 

155. Решење о оснивању Савета за привреду за велика и средња предузећа.................................................. ............................ 44/505 
156. Решење о оснивању Савета за привреду за микро, мала предузећа и предузетнике............................................................... 44/506 
157. Решење о изменама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности града Ужица..................................................................................................................................................... 
45/507 

225. Решење о допуни Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја.................................................. ........................... 50/649 
227. Решење о образовању Жалбене комисије......................................................................................... ........................................ 52/653 
244. Решење о продужавању мандата вршиоца дужности начелника Градске управе за инспекцијске послове и комуналну 

полицију града Ужица......................................................................................................... ............................................................ 
57/711 

  
в) Друга акта  

7. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ужица за 2020. годину....................... 3/6 
49. Годишњи план јавних конкурса за 2020. годину.............................................................. .................................................... 7/199 
50. Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 

2020. годину...................................................................... ................................................................................................. 7/200 
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