СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
4. март 2021. године

LVI

Број 8/21

24. На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 34/2010,54/2011,12/2020,16/2020
и 68/2020) и члана 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној
4.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине града Ужица:
-

Драгану Катићу са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

II Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-11/21, 4.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

25. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и
6/2020), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Народног музеја Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор
Установе усвојио Одлукoм број 32-2/1 од 26.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-11/21, 4.03.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

26. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и
6/2020), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Народног позоришта Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор
Установе усвојио Одлукoм број 1-15/21 од 20.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-4/21, 4.03.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

27. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и
6/2020), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Народне библиотеке Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор
Установе усвојио Одлукoм број 29 од 19.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-5/21, 4.03.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

28

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 8/21"

28. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и
6/2020), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Историјског архива Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор
Установе усвојио Одлукoм број 01-33/3 од 18.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-3/21, 4.03.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

29. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и
6/2020), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Градског културног центра Ужице за 2021. годину коју је Управни
одбор Установе усвојио Одлукoм број 03-1-1/21 од 20.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-10/21, 4.03.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

30. На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и
6/2020), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Градске галерије Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор
Установе усвојио Одлукoм број 03/2021 од 20.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-9/21, 4.03.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

31. На основу члана 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94, 79/2005 –
др.закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор Установе усвојио Одлукoм број 298/2020 од 29.12.2020.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-162/20, 4.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

32. На основу члана 36. став 3. тачка 4. Закона о туризму (''Службени гласник РС'' број 17/2019), члана 30. и 60. став 1. тачка
54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 4.03.2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Туристичке организације Ужице за 2021. годину коју је Управни одбор
Установе усвојио Одлукoм број 10/21 од 28.01.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-14/21, 4.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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33. На основу члана 36. став 3. тачка 4. Закона о туризму (''Службени гласник РС'' број 17/2019), члана 30. и 60. став 1. тачка
54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 4.03.2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2021. годину коју је
Управни одбор Установе усвојио Одлукoм број 140/20 од 28.12.2020.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-7/21, 4.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

34. На основу члана 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94, 79/2005 –
др.закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Установе дечије одмаралиште ''Златибор'' за 2021. годину коју је
Управни одбор Установе усвојио Одлукoм број 03-240-1 од 25.11.2020.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-155/20, 4.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

35. На основу члана 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94, 79/2005 –
др.закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 4.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Годишњи програма пословања Градског центра за услуге социјалне заштите за 2021. годину коју је
Управни одбор Установе усвојио Одлукoм број 022-65/21-47 од 1.02.2021.године.
II Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-12/21, 4.03.2021.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

36. На основу члана 60. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 80. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број
4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 04.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
1.

УСВАЈА СЕ Стратегија развоја социјалне заштите града Ужица 2021-2025.

2.

Одлуку са Стратегијом развоја заштите града Ужица 2021-2025 објавити у „Службеном листу града Ужица“.

Стратегију развоја заштите града Ужица 2021-2025 можете преузети на линку http://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/03/20-1strategije-sc-Užice-2020.pdf
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 55-76/21, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

37. На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018
– други закон), члана 3. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/2018 ) и члана 60. Став 1, тачка 7. Статута
града Ужица („Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, број 400-67/20 од 17.12.2020.
године („Службени лист града Ужица“, број 58/20), у даљем тексту Одлука.
Одлука се мења тако што се члан 10. мења и гласи:

Члан 2.

'' На конкурсу може да учествује удружење:
1. које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења и чије је седиште на територији града Ужица,
као и матична удружења Ужичана, са седиштем изван територије града Ужица, а који промовишу културну традицију
града Ужица;
2. чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
3. које је регистровано најмање 2 године за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање
3 године ако конкурише за износе преко 500.000 динара, сем за удружења младих за које је услов да су регистрована
најмање 6 месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање 2 године ако
конкуришу за износе преко 500.000 динара;
4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности. ''
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке, број број 400-67/20 од 17.12.2020. године, остају непромењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу почев од првог наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 400- 4/21, 04.03. 2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

38. На основу члана чл.35. став 7. чл.60 . и чл.215. ст.4. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/2009,
81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
129/07 и 83/2014)) и члана 60.став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица
на седници одржаној 04.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
И ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ГРАДА УЖИЦА ДО 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
До доношења Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ III фаза од дана ступања на снагу ове Одлуке,
информација о локацији и локацијски услови издају се на основу правила уређења и грађења из Генералног урбанистичког плана
града Ужица до 2020. године („Сл. лист града Ужица“ број 14/2011). Израда урбанистичког пројекта обавезна је за издавање
локацијских услова за потребе изградње и доградње објеката за које се прибавља грађевинска дозвола, осим за изградњу објеката за
које се прибавља решење о оддобрењу за извођење радова.
Члан 2.
На подручју за које није донет план генералне регулације примењиваће се регулационе линије саобраћајница из
преиспитаних планова и фактичка постојећа регулациона линија саобраћајнице уколико преиспитани план не садржи регулациону
линију, као и уколико нема преиспитаног плана.
Члан 3.
За евидентиране просторно културно-историјске целине (претходна заштита) и проглашена културна добра, локацијски
услови се издају на основу техничких услова заштите које издаје надлежни завод за заштиту споменика културе у складу са чланом 1.
и 2. ове Одлуке
Члан 4.
Обавезује се ЈП „Ужице развој“ Ужице да у поступку јавне презентације урбанистичког пројекта, на локацијама у обухвату
Генералног урбанистичког плана, за које израђује План генералне регулације Ужице – централни део“ III фаза , а чија је израда у току,
даје мишљење на урабанистички пројекат.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број:350-5/2021, 04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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39. На основу члана 26. став 1. тачка 4., члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 , 108/2016, 113/2017 и 95/2018 ) , члана 68. а у вези са чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014 и 83/18) као и члана 60. став 1. тачка
23. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
1. Одобрава се, отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, непосредном погодбом, по тржишној цени, и то:
- дела катастарске парцеле бр.9232 КО Ужице, у површини од 56,8 m2,у оквиру аналитичко геодетских
тачака1,2,3,4,5,6,7,8,31,32,33,34,35,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 и 30, чија укупна површина износи
10а65m2, како је предвиђено Пројектом геодетског обележавања за исправку граница кат. парцела број 9202/1 и 9232 обе КО Ужице,
број 248/2020 од октобра 2020 године, израђеним од стране „ ГЕОДЕТСКИ БИРО КЉАЈИЋ“ Душко Кљјић пр. из Ужица ул. Топличка
бр.1, који је у складу са Планом генералне регулације „ Ужице – централни део“ I фаза, Град Ужице ( „Сл. лист Града Ужица “ бр.
9/15, 21/15 и 4/16) .
2. Српска православна црквена општина Ужичка, Ужице ул. Трг Светог Саве бб, стиче право да непокретност ближе описану
у тачки 1. ове Одлуке, а по правоснажности исте прибави у својину непосредном погодбом, по тржишној цени закључењем Уговора о
купопродаји са Градоначелником града Ужица и овером истог код Јавног бележника.
3. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 1.680.137,75 динара, на основу одређене тржишне
вредности од 29.579,89 дин/ m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности, број 100-464-08-00210/2020 од
30.07.2020. године Пореске управе министарства финансија, Одељења за контролу издвојених активности Ужице.
Српска православна црквена општина Ужичка, има обавезу да пре овере Уговора о купопродаји, на име накнаде за
непокретност - земљиште које се отуђује из јавне својине плати износ утврђен од стране пореске управе.
4. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника, пореза на пренос апсолутних права и укњижбе
предметних непокретности код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сноси Српска православна
црквена општина Ужичка.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 463-84/20, 04.03.2021 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

40. На основу члана 26. став 1. тачка 4., члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 , 108/2016, 113/2017 и 95/2018 ), члана 100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014 и 83/18), члана 8. Закона о озакоњењу објеката ("Сл.гласник
РС", бр. 96/15 и 83/18), као и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
1. Одобрава се, отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, непосредном погодбом, по тржишној цени, и то:
- дела кат.парцеле број 5323 КО Ужице, површине од 59 m2, што представља реални удео од 59/398 предметне парцеле, који
је у јавној својини Града Ужица, све уписано у препис листа непокретности број 1430 КО Ужице.
2. Данијела Басуровић из Београд, Ул. Метохијска бр.9, стиче право да непокретност ближе описану у тачки 1. ове Одлуке, а
по правоснажности исте прибави у својину непосредном погодбом, по тржишној цени закључењем Уговора о купопродаји са
Градоначелником града Ужица и овером истог код Јавног бележника.
3. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 122.214,96 динара, на основу одређене тржишне вредности
од 2.071,44 дин/m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности број 100-464-08-00094/2020 од 03.04.2020. године
Пореске управе министарства финансија филијала Ужице, Одељења за контролу издвојених активности Ужице.
Данијела Басуровић из Београда, има обавезу да пре овере Уговора о купопродаји, на име накнаде за непокретност земљиште које се отуђује из јавне својине плати износ утврђен од стране пореске управе.
4. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника, пореза на пренос апсолутних права и укњижбе
предметних непокретности код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сноси Данијела Басуровић
из Београда.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 463-48/19, 04.03.2021 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

41. На основу члана 100. став 1. тачка 6б. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 132/14, 145/2014, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 14. Закона о основама својинско правних односа ( „Сл. лист СФРЈ“ бр.6/80, 36/90
„Сл. лист СРЈ“ бр. 26/96 и „Сл.гласник РС“ бр. 115/05) а у вези са чланом 5. Закона о промету непокретности („Сл.гласник РС“
бр.93/14, 121/14 и 6/15), члана 8. Закона о озакоњењу објеката ("Сл.гласник РС", бр. 96/15 и 83/18), као и члана 60. став 1. тачка 23.
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021.
године, доноси
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ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
1. Одобрава се, отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, непосредном погодбом, по тржишној
цени, и то:
- дела кат.парцеле број 6447 КО Ужице, површине од 48 m2, што представља реални удео од 48/261 дела
предметне парцеле, који је у јавној својини Града Ужица, све уписано у препису листа непокретности број 3466 КО
Ужице.
2. Новаковић Миле из Ужица, ул. Таковска 38, стиче право да непокретност ближе описану у тачки 1. ове
Одлуке, а по правоснажности исте прибави у својину непосредном погодбом, по тржишној цени закључењем Уговора о
купопродаји са Градоначелником града Ужица и овером истог код Јавног бележника.
3. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 720 еура, на основу одређене тржишне
вредности од 15 еур/ m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности број 100-464-08-55/2018-К4А02
од 09.08.2018.године Пореске управе министарства финансија филијала А Ужице.
Новаковић Миле из Ужица, има обавезу да пре овере Уговора о купопродаји, на име накнаде за непокретност земљиште које се отуђује из јавне својине плати износ утврђен од стране пореске управе, претворен у динарској
противредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.
4. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника и укњижбе предметне непокретности код Републичког
геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сноси Новаковић Миле из Ужица.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 463-36/18-04, 04.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

42. На основу члана 2. став 3. тачка 6а) и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник
Републике Србије " бр. 88/11, 46/14 - УС, 104/16 и 95/18), члана 10. и члана 11. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања
комуналне делатности ("Службени гласник Републике Србије", број 13/18, 66/18, 51/19) и члана 60. Статута града Ужица ("Службени
лист града Ужица", број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком о обављању погребне делатности на територији града Ужица (у даљем тексту: Одлука) прописују се услови
и начин обављања погребне делатности на територији града Ужица.
Члан 2.
Погребна делатност обухвата преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази
умрла особа (стан, здравствена установа, институт за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и
превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног
простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организацију сахране и испраћаја са
прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и
припремање покојника за сахрањивање.
Члан 3.
Погребну делатност могу обављати јавно предузеће и други привредни субјекти који испуњавају услове прописане Законом
о комуналним делатностима, услове у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности ("Службени гласник Републике Србије", број 13/18, 66/18,
51/19), као и услове предвиђене овом Одлуком (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).
Члан 4.
Пре почетка обављања погребне делатности вршилац комуналне делатности дужан је да о томе обавести градску управу
надлежну за комуналне делатности и уз обавештење достави копију акта надлежног министарства којим потврђује испуњеност
услова из члана 3. ове Одлуке.
Уколико вршилац комуналне делатности привремено или трајно прекине обављање комуналне делатности дужан је да о
томе обавести градску управу надлежну за комуналне делатности.
Члан 5.
Вршилац комуналне делатности дужан је да испуњава следеће услове:
1) Седиште вршиоца комуналне делатности мора бити на територији Града Ужица.
2) У погледу услова који се тиче броја запослених, вршилац делатности мора да има најмање три запослена, без обзира на
степен образовања.
3) У погледу услова који се тичу минималних техничких капацитета, вршилац делатности мора да поседује следеће:
а) најмање два атестирана возила за превоз покојника, регистрована у складу са прописима којим се уређује
безбедност саобраћаја на путевима и у власништву подносиоца захтева или се користе на основу уговора о финансијском
лизингу или се користе на основу уговора о закупу.
б) просторију за пословно-изложбени простор површине 15 m2;
в) просторију за смештај најмање три покојника (расхладна комора у власништву подносиоца захтева или
расхладна комора коју је закупио)
г) просторију за припремање покојника за погреб површине 10 m2;
д) магацински простор површине 20 m2.
ђ) обезбеђен приступ за атестирана возила просторијама за смештај, односно припремање покојника за погреб
површине 30 m2;
Простор и просторије из става 1. тачка 3. овог члана морају бити на територији Града Ужица.
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Члан 6.
Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитетно, трајно, несметано
и здравствено безбедно пружање погребних услуга свим корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и
стандардима донесеним на основу закона.
У спровођењу надзора над радом вршиоца комуналне делатности градска управа надлежна за комуналне делатности прима и
обрађује представке корисника услуга и организује изјашњавање корисника о квалитету пружања услуга путем анкете или на други
погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није задовољна пруженом комуналном
услугом надлежна градска управа покреће поступак преиспитивања рада вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.
Вршилац комуналне делатности је дужан да омогући спровођење изјашњавања корисника из става 2. овог члана.
Члан 7.
У погледу услова и начина опремања посмртних остатака умрлог лица, хигијенске обраде, начина смештања и преношења
посмртних остатака умрлог лица, превозних средстава за преношење посмртних остатака умрлог лица, дезинфекције простора и
саобраћајних средстава и друго, вршилац комуналне делатности дужан је да поступа у складу са Правилником о условима и начину
поступања са посмртним остацима умрлог лица ("Службени гласник Републике Србије ", бр. 96/2016 и 139/2020).
Вршилац комуналне делатности дужан у да обезбеди дежурну службу за превоз покојника у времену од 0-24 часа.
Члан 8.
Вршилац комуналне делатности дужан је да прибави сагласност Градског већа града Ужица на одлуку о промени цена
комуналне услуге изузев услуге превоза посмртних остатака умрлог.
Члан 9.
Градско веће може утврдити категорије корисника који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге погребна делатност
и износ субвенције за сваку категорију.
Подаци о корисницима, односно категоријама корисника из става 1. овог члана достављају се вршиоцима комуналне
делатности.
Члан 10.
Надзор над применом ове одлуке врши градска управа надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунална инспекција.
Члан 11.
Привредни субјекти већ који обављају погребну делатност на територији града Ужица дужни су да у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке градској управи надлежној за комуналне делатности доставе копију акта надлежног министарства
којим се потврђује испуњеност услова из члана 3. ове Одлуке.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица ".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 512-2 /21, 04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

43. На основу члана 60. став 1. тачка 51. и члана 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19),
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
I Усваја се Извештај о раду Савeта за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет за 2020. годину.
II Oдлуку објавити у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 503-2/20, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

44. На основу члана 60. став 1. тачка 51. и члана 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19),
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
I Усваја се Извештај о раду Савeта за здравље за 2020.годину.
II Oдлуку објавити у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 500-3/21-4, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 8/21"

34

45. На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91, 71/94, 79/2005 – др.закон,
81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр.др.закона и 83/2014 – др.закон) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 4.03. 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I

Владан Цупарић, дипломирани економиста из Ужица, именује се за директора установе Дечије одмаралиште
„Златибор“.

II

Мандат директора траје четири године, од дана ступања на снагу решења.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-18/21, 4.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

46. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ) члана 12. став 1. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице локалне
самоуправе и комисије за стручни контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и
начину рада комисија („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и члана 60. став 1 тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број
4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 04.03. 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Члан 1.
Образује се Комисија за планове ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената,
стручне контроле планских докумената, обављања послова јавног увида у плански документ, стручне контроле урбанистичког
пројекта, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.
Члан 2.
Комисија за планове има председника, заменика председника, секретара и четири члана, који се именују из реда стручњака за
област просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања,
уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом.
Два члана Комисије за планове именују се на предлог министра надлежног за послове урбанизма и грађевинарства.
Члан 3.
Мандат председника и чланова Комисије за планове траје четири године.
Члан 4.
Комисија за планове има техничког секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са заказивањем и
одржавањем седница Комисије и обављањем других административних послова.Технички секретар се поставља на четири године из
реда запослених у управи надлежној за послове урбанизма и изградње.
За техничког секретара Комисије за планове може бити постављено лице са стеченим високим образовањем из научне
области просторног планирања, географије, архитектонских или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и радним искуством од најмање три године.
Члан 5.
За припрему и рад у Комисији за планове члановима се исплаћује месечна накнада у износу од 20% износа републичке
просечне нето зараде према подацима за последњи месец објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Чланови Комисије имају право на накнаду путних трошкова доласка на седницу Комисије у висини цене превозне карте или
накнаде за коришћење сопственог возила у висини 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
Ступањем на снагу ове
(„Сл. лист града Ужица“,број 13/17).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 350-16 /21, 04.03.2021.године

Одлуке

престаје

да

Члан 7.
важи

Одлука

о

образовању

Комисије

за

планове

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

47. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ) члана 12. став 1. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице локалне
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самоуправе и комисије за стручни контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и
начину рада комисија („Сл. гласник РС“, број 32/2019), члана 60. став 1 тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број
4/19) и Предлога Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 350-01-00064/2021-11 од
01.02.2021.године, Скупштина града Ужица на седници одржаној 04.03. 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I У Комисију за планове именују се:
За председника
1. Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх, ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш, лиценце ИКС бр. 100 0124 08, 200 0008 03 и 300 Е
608 07.

За заменика председника:
2.Срђан Радаковић, дипл.инж.арх.“Градинжењеринг“ доо Ужице, лиценце ИКС бр. 300 1426 03,
За секретара:
3.Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, лиценце
ИКС 310 6730 04, 410 4060 03
За чланове:
4.Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије,
Сектор за контролу и надзор - Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу, лиценце ИКС бр 315 А 215 04 и 415 7360 04.
5.Никола Максимовић, дипл. маш.инж. ЈП „Ужице развој“ Ужице, лиценце ИКС бр. 332 L
6.Предраг Гавовић инж. геодез. РГЗ Служба за катастар непокретности Ужице.
7.Александар Маљевић дипл.саоб.инж. МУП РС, Полицијска управа Ужице лиценца ИКС бр.370 Ј971 11.
II Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх. и Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж. именују се у Комисију за планове као
представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије на основу Предлога Министарства број
350-01-00064/2021-11 од 01.02.2021.године.
III За техничког секретара Комисије за планове именује се Оливера Ћирковић, дипл. просторни планер, Град Ужице,
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.
IV Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
V Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Скупштине града Ужица о именовању Комисије за планове
("Сл. лист града Ужица" 13/17).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 350-17 /21, 03.04.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

48. На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 3.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије број
15/2016 и 88/2019) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 4.03. 2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ

Ι У Надзорни одбор именују се :
Председник:
1.Mарко Бошковић, представник оснивача
Чланови:
2.Ненад Стјепић, представник оснивача
3.Гордана Филиповић, представник запослених
ΙΙ Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-24/21, 4.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

49. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
саставу:

I Утврђује се престанак мандата Надзорном одбору ЈКП ''Биоктош'' Ужице, због истека периода на који су именовани, у
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ПРЕДСЕДНИК
1.

Славиша Пројевић,

ЧЛАНОВИ:
2.
3.

Радош Којадиновић,
Драган Марјановић.

II Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-11/21,:04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

50. На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 3.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије број
15/2016 и 88/2019) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 4.03.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „ВОДОВОД“ УЖИЦЕ

Ι У Надзорни одбор именују се :
Председник:
1.Миодраг Тановић, представник оснивача
Чланови:
2.Сретен Селаковић, представник оснивача
3.Славољуб Цицварић, представник запослених
ΙΙ Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-25/21, 4.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

51. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ
саставу:

I Утврђује се престанак мандата Надзорном одбору ЈКП ''Водовод'' Ужице, због истека периода на који су именовани, у
ПРЕДСЕДНИК
1.
Миодраг Тановић,
ЧЛАНОВИ:
2.
Илија Љубојевић,
3.
Јагода Миловић.

II Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-11/21, 04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

52. На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 4.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије број
15/2016 и 88/2019) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 4.03. 2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ
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Ι У Надзорни одбор именују се :
Председник:
1.Јовиша Старчевић, представник оснивача
Чланови:
2.Данијел Вукајловић, представник оснивача
3.Милован Марић, представник запослених
ΙΙ Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-23/21, 4.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

53. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈKП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ
I Утврђује се престанак мандата Надзорном одбору ЈKП ''Градска топлана Ужице'', због истека периода на који су
именовани, у саставу:
ПРЕДСЕДНИК
1.
Славенко Миликић,
ЧЛАНОВИ:
2.
Данијел Вукајловић,
3.
Бранко Филиповић.
II Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-11/21, 04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

54. На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 3.Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" број
15/2016 и 88/2019) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 4.03. 2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

Ι У Надзорни одбор именују се :
Председник:
1.Ђорђе Топаловић, представник оснивача
Чланови:
2.Лепосава Божић, представник оснивача
3. Ружа Пенезић, представник запослених
ΙΙ Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-28/21, 4.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

55. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 8/21"

38
саставу:

I Утврђује се престанак мандата Надзорном одбору ЈП ''Ужице Развој'' Ужице, због истека периода на који су именовани, у
ПРЕДСЕДНИК
1.
Ђорђе Топаловић,
ЧЛАНОВИ:
2.
Лепосава Божић,
3.
Ружа Пенезић.

II Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-11/21, 04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

56. На основу члана 16. став 2. и члана 17. став 3.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије број
15/2016 и 88/2019) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници
одржаној 4.03. 2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ

Ι У Надзорни одбор именују се :
Председник:
1.Милош Божовић, представник оснивача
Чланови:
2.Жељко Марјановић, представник оснивача
3.Светозар Никитовић, представник запослених
ΙΙ Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-26/21, 4.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

57. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 04.03.2021.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
саставу:

I Утврђује се престанак мандата Надзорном одбору ЈП ''Велики парк'' Ужице, због истека периода на који су именовани, у
ПРЕДСЕДНИК
1.
Зоран Стефановић,
ЧЛАНОВИ:
2.
Драган Боројевић,
3.
Душко Прљевић.

II Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-11/21, 04.03.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

58. На основу члана 60. став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
I У Кориснички Савет јавних служби, именују се:
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ПРЕДСЕДНИК
1.

Данијела Крошњар Сретковић, представник грађана

ЧЛАНОВИ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Љиљана Кузмановић,одборница
Јелена Кондић, одборница
Дејан Станковић, одборник
Милован Жугић, Скупштинa станара
Гордана Којадиновић, Удружењe грађана „Родитељ“
Aна Ђокић, Удружење дистрофичара Златиборског округа.
Бранко Продановић, Удружење потрошача Ужице
Даница Селаковић, Привредна комора Ужице

II Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава
Скупштину града и јавност.
Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене
комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.
III Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-14/21, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
59. На основу члана 60. став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
I У Савет за праћење примене Етичког кодекса, именују се:
ПРЕДСЕДНИК
1.

Мирјана Млађеновић, одборница.

ЧЛАНОВИ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Неђо Јовановић, одборник
Драгана Шиљак, одборница
Снежана Цветић, адвокат
Jелена Гускић Петровић, Коло Српских сестара Ужице
Срђан Страњаковић, Савез самосталних синдиката града Ужица
Илија Петронијевић, представник медија

II Савет за праћење примене етичког кодекса:

прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса;

прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким кодексом;

прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса;

промовише примену етичког кодекса у Граду и шире;

предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса;

пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног
информисања, органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса;

остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;

даје савете и смернице у вези са пријављивањем приватног интереса јавних функционера;

прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера;

обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.
Савет води регистар лица која се сматрају функционерима Града у смислу етичког кодекса који садржи податке о:
функцијама у Граду на које се етички кодекс примењује, именима и основним личним подацима функционера који те функције врше и
битним подацима који се односе на поштовање етичког кодекса од стране појединих функционера.
III Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 070-1/21, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

60. На основу члана 60. став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
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I У Савет за младе, именују се:
ПРЕДСЕДНИК
1.

Ненад Петровић, Скупштина града Ужица.

ЧЛАНОВИ
2. Стефан Грујић, Скупштина града Ужица.
3. др Ненад Антонијевић, Завод за јавно здравље Ужице
4. Милкица Гачић, Академија струковних студија Западна Србија
5. проф. др Данијела Василијевић, Педагошки факултет Ужице
6. Ивана Филиповић, Полицијска управа Ужицe
7. др Богдан Дамњановић, Дом здравља Ужице
8. Данило Старчевић, Црвени крст Ужице
9. Mаријана Селаковић, Студентски парламент Педагошког факултета
10. Тамара Стојановић, студент
11. Милица Јаблановић, Ђачки парламент Ужичке гимназије
12. Борко Васиљевић, спортиста
13. Милош Жунић, пољопривредник
14. Александар Лађевац, привредник
15. Марија Маричић, Канцеларија за младе
II Савет за младе:
иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена,
повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности
полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од
значаја за младе;

учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за
младе и прати њихово остваривање;

даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града;

даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина града у областима значајним за младе;

усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и
програма за младе и подноси их Скупштини града, градоначелнику и Градском већу;

иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и
обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града;

подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;

подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Града;

даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета града, прати
њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Града


III Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 100-1/21, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

61. На основу члана 60. став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I У Савет за родну равноправност, именују се:
ПРЕДСЕДНИК
1.
Наталија Василић, одборница
ЧЛАНОВИ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бранка Будимир, одборница
Радиша Марјановић, одборник
Иван Гујаничић, одборник
Тијана Бацетић, Народна библиотека Ужице
Драгана Дучић, Међуопштинска организација слепих
Гордана Савић, Ужички центар за људска права и демократију

II Савет за родну равноправност подстиче, унапређује и предлаже мере којима се обезбеђује родна равноправност, прати
остваривање родне равноправности , даје мишљење о предлозима одлука и других прописа које доноси Скупштина и предлаже мере и
активности које су у функцији родне равноправности и остваривања једнаких могућности, у оквиру надлежности Града.
III Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-15/21, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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62. На основу члана 60. став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
I У Савет за развој града, именују се:
ЧЛАНОВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Др Јелена Раковић Радивојевић, град Ужице
Драгољуб Стојадиновић, град Ужице
Бранислав Митровић, град Ужице
Слободан Кузмановић, град Ужице
др Љубица Диковић, Академија струковних студија Западна Србија
др Вељко М. Мијушковић доцент Економски факултет Београд
Дарко Драговић, Полицијска управа Ужице
Зорица Милошевић Национална служба за запошљавање Ужице
Никола Максимовић, ЈП „Ужице развој „ Ужице
Микица Веснић, спортиста
Жељко Марковић, Историјски архив Ужице
Ана Лапчевић, Регионална привредна комора Ужице
Бојана Оташевић, Техничка школа Ужице
Слободанка Мира Станковић Ћирковић, Коло Српских сестара Ужице
Славко Лукић, РРА „Златибор“

II Савет за развој града:

иницира утврђивање приоритета у области развоја Града;

учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој Града;

подстиче развој и прати партнерства између Града и надлежних органа и организација, месних заједница и удружења грађана,
у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;

иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању, здравственој заштити,
запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Града;

предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравствене заштите, запошљавања,
одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Града;

иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права
грађана, која су у надлежности Града;

прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Града;

даје мишљење о предлозима развојних пројеката у граду који се делимично или потпуно финансирају из буџета града, прати
њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Града;

на основу одлуке надлежног органа Града учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи Град са
републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним
организацијама и партнерима.
III Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 020-3/21, 04.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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