
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      25. јун  2021. године     Број 30/21 

 

138. На основу члана 80. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Градско веће града Ужица, на 

седници одржаној дана 25. 6. 2021.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА 

ПРИРОДЕ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА -''ЖЕСТИВАЛ'' 
 

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са Споразумом о организовању првог ''Регионалног фестивала воћних ракија Ужице 2006'' од 

01.09.2006. године, наставља се одржавање привредно-туристичке манифестације под називом Међународни фестивал природе и 

културног наслеђа - ''Жестивал'', као стална манифестација у организацији града Ужица која има за циљ да афирмише, промовише и 

унапреди: производњу и пласман  природних,  аутентичних и традиционалних производа, туристичких и других потенцијала, 

културног наслеђа као јединствене, незаменљиве вредности једног народа, стваране генерацијама.  

У организацију, реализацију и финансирање Међународног фестивала природе и културног наслеђа - ''Жестивал'' могу се 

укључити и друге релевантне институције и организације. 

 

Члан 2. 

Привредно-туристичка манифестација Међународни фестивал природе и културног наслеђа - ''Жестивал'', (у даљем тексту: 

Фестивал) одржава се најмање једном годишње. 

Члан 3. 

Органи Фестивала су: Савет Фестивала и Организациони одбор.  

 

Члан 4. 

Председника и чланове Савета Фестивала, као и председника и чланове Организационог одбора именује Градско веће града 

Ужица.  

Члан 5. 

Савет Фестивала :  

- утврђује место, време и трајање фестивала, 

- утврђује програм фестивала,  

- доноси финасијски план за реализацију фестивала,  

- стара се о обезбеђивању средстава за организацију фестивала, 

- доноси одлуку о износу котизација, 

- доноси одлуке битне за унапређење фестивала,  

- реализује и друге одлуке по налогу Градског већа. 

 

Савет Фестивала може, ради ефикаснијих припрема, да донесе одлуку да одређени део својих права и одговорности у вези са 

програмом и организацијом пренесе на организациони одбор. 

 

Члан 6. 

Савет Фестивала ради у седницама.  

Седнице сазива и њима председава председник Савета Фестивала, а у случају његове спречености, заменик председника . 

Савет  Фестивала пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова Савета Фестивала.  

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. 

 

Члан 7. 

Организациони одбор: 

- предлаже  Савету Фестивала место, време и трајање фестивала,  

- предлаже Савету Фестивала програм фестивала, 

- предлаже финасијски план за реализацију фестивала,  

- спроводи програм фестивала, 

- именује Комисију за избор излагача, 

- ангажује Комисију за оцењивање експоната, 

- утврђује критеријуме за избор излагача, 

- предлаже Савету Фестивала одлуку о износу котизације, 

- предлаже градоначелнику набавку добара и услуга за реализацију програма фестивала, у складу са законом, 

- доноси одлуку о учешћу излагача пратећих садржаја фестивала,  

- доноси одлуку о наградама учесницима фестивала, 

- усваја сценарио официјелног дела програма фестивала, 
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- контактира са средствима јавног информисања и стара се о маркетиншкој презентацији фестивала, 

- обавља потребне активности по налогу Савета Фестивала, 

- по завршетку фестивала подноси извештај Градском већу о реализацији програма фестивала и утрошеним средствима. 

 

Члан 8. 

Организациони одбор  ради у седницама.  

Седнице сазива и њима председава председник одбора, а у случају његове спречености, заменик председника.  

Организационо одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова одбора.  

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. 

Члан 9. 

Средства за одржавање фестивала обезбеђују се:  

- из буџета града Ужица, на основу програма и предрачуна трошкова фестивала, 

- из буџета Републике Србије, 

- из средства институција и организација из члана 2. ове одлуке, 

- донација и спонзорства, 

- котизација за учешће на фестивалу, 

- и из других извора у складу са законом. 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одржавању Међународног фестивала природе и традиције 

''Жестивал'' (''Службени лист града Ужица'' број 24/18). 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивaња у „Службеном листу града Ужица”.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 332-29/21-1, 25.6.2021.године 

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                           ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 

 

139. На основу члана 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 4/19), као и члана 4. Одлуке о одржавању 

Међународног фестивала природе и културног наслеђа -''Жестивал'' (''Службени лист града Ужица'' број 30/21), Градско веће града 

Ужица, на седници одржаној дана  25.6.2021. године донело је  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ФЕСТИВАЛА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ФЕСТИВАЛА 
 

I У Савет Фестивала  именују се: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

1. Др Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница града Ужица 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

2. Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелника града Ужица 

 

ЧЛАНОВИ 

3. Слободан Кузмановић, члан Градског већа града Ужица 

4. Ана Лапчевић, председница Регионалне привредне коморе Ужице 

5. Славко Лукић, директор Регионалне развојне агенције Златибор 

6. Горан Лапчевић, Пословни клуб Западне Србије 

7. Љубодраг Пантелић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице 

8. Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија. 

 

II У Организациони одбор Фестивала именују се: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

1. Бранислав Митровић, град Ужице, 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

2. Милојка Босић, Градска управа за инфраструктуру и развој, 

 

ЧЛАНОВИ 

3. Никола Николић, Градска управа за инфраструктуру и развој 

4. Тијана Костић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,  

5. Сара Божић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,  

6. Милица Секулић, Градска управа за финансије, 

7. Новица Петровић, Градска управа за инфраструктуру и развој, 
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8. Дејан Николић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, 

9. Данијела Арсић, Туристичка организација Ужице, 

10. Биљана Радовић, Регионална развојна агенција Златибор, 

11. Невена  Деспотовић, Регионална привредна комора Ужице, 

12. Андрија Радуловић, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице, 

13. Марко Ћубић, ЈП ''Велики парк'' Ужице. 

 

III Именована лица обављају своје дужности у складу са Одлуком о одржавању Међународног фестивала природе и 

културног наслеђа -''Жестивал''. 

 

IV Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број:322-29/21-2,  25.6. 2021.године 

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

                       Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 

 

140. На основу члана 56. и 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 - 

други закон, 101/2016 и 47/2018), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", број 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 95/2018), члана 80. Статута града Ужица став.1. тачка  17. 

("Службени лист града Ужица", број 4/19) Градско веће града Ужица, на седници одржаној  25.6.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА УЖИЦА 
 

I Расписује се јавни конкурс за попуњавање положаја  начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности града Ужица, на пет година. 

 

II Саставни део ове одлуке је Јавни конкурс за попуњавање положаја  начелника Градске управе града за послове органа 

града, општу управу и друштвене  делатности града Ужица. 

 

III Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III бр.111-22/21, 25.6.2021. година 

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

                       Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 

 

 141. На основу члана 9. ст.1. тач.3. Закона о  одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр. 54/2015), члана 20. ст.1. тач.19. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007), члана 15. ст.1. тач.11. Закона о ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник РС'' бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 80. Статута Града Ужица (''Службени лист Града Ужица'' бр.4/19), Градско 

веће града Ужица на седници одржаној  25.6.2021.године донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ДОДАТНО АНГАЖОВАЊЕ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА 

РЦ ''УЖИЦЕ'' У 2021 ГОДИНИ 
 

1. Стрелцима на подручју Радарског центра Ужица, који су ангажовани на противградним станицама на територији Града 

Ужица, исплатиће се накнада за додатно ангажовање у износу од 6.500,00 динара нето, односно 10.220,13 динара бруто, месечно за 

период од 15.04.2021.год до 15.10.2021.године, по ангажованом стрелцу. 

 

2. Право на накнаду за додатно ангажовање из тачке 1. овог решења имају противградни стрелци који су са РХМЗ Србије 

закључили уговор о ангажовању. 

 

3. Исплата наканде извршиће се из буџета Града Ужица са позиције 374 Специјализоване услуге, економска класификација 

424, функција 421-Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, раздео 9. Градска управа за инфраструктуру и развој, Одлуке о буџету за 

2021.годину у укупном износу од 1.500.000,00 динара. 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 30/21" 
 

 

356 

4. Са противградним стрелцима из члана 3. ове Одлуке закључиће се Уговор о делу за додатно ангажовање на пословима 

противградне заштите. 

При закључивању уговора противградни стрелци су дужни да доставе копију уговора о ангажовању из тачке 2. овог решења. 

 

5. За спровођење овог решења задужује се Градска управа за инфраструктуру и развој. 

 

6. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III бр. 401-333/21, 25.6.2021.године 

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

                       Драгољуб Стојадиновић, с.р. 
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