
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      12. август  2021. године     Број 37/21 

 

153. Ha основу члана 100. став 1. тачка 4. и члана 99. став 10 и 12. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник PC", број 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019, 9/2020, 52/2021),  члана 26. става 1. тачка 3. и 

члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020), члана 60. став 1, тачка 23. Статута Града Ужица („Сл.лист града Ужица“ број 4/19), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 12. августа 2021.године, доноси 

ОДЛУКУ 
 

I ОДОБРАВА СЕ пренос права јавне својине  града Ужица на  Републику Србију, без накнаде, на катастарским парцелама 

на којим је уписана јавна својина града Ужица, и то: 

 

- 1883/3, 1884/2, 1885/3, 1887/2, 1888/3, 1888/4, 1889/2, 1890/2 1892/2, 1893, 1895/2, 1898/2, 1900/3, 2257/3, 2259/2, 2260/2, 2263/3, 

2730/2 све КО Буар, уписане у лист непокретности 1113 КО Буар, 

- 2233/5, 2233/6, 2233/7, 2237/2, 2240, 2244, 2246/2, 2247/2, 2248/2, 2249/2, 2249/3, 2250/2, 2251/2, 2252/2, 2253/2, 2254/2, 2255/2, 

2256/3, 2508/4, 2508/6, 2515/2, 2526/2, 2714/2, 2715/2, 2716/3, 2731/2, 2732/2, 2784/3, 2786/2, 2788/3, 2808, 2816/3, 2824/3,  2824/4 

све КО Буар, уписане у лист непокретности 1069 КО Буар, 

- 3369/1, 3369/2, 3370/2, 3370/3, 3371, 3372/6, 3375/3, 3376/3, 3376/5, 3377/2, 3378/2, 3380/2, 3391/12 све КО Стапари, уписане  у 

лист непокретности 1558 КО Стапари,  

- 3392/2 и 3372/5 обе КО Стапари, уписане у лист непокретности 423 КО Стапари, 

- 1026, 7322, 7390 и 7452 све КО Ужице, уписане у лист непокретности 8032 КО Ужице. 

- 12470/1 КО Ужице, уписана у лист непокретности 12013 КО Ужице,  

- 12111, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12470/2, 12471, 12472, 12474, 12476, 12477, 12479, 12484, 12488/1, 12488/2 све КО 

Ужице, уписане у лист непокретности 18000 КО Ужице. 
  

II Непокретности из тачке I ове Одлуке преносе се у јавну својину Републике Србије у складу са израдом пројекта изградње 

обилазнице око града Ужица- измештање дела трасе државног пута I Б  реда бр. 28, а у вези са закључком Владе Републике Србије 05 

број 351-3887/2021 од 28.04.2021. године. 

 

III Уговором о преносу права јавне својине града Ужица у јавну својину Републике Србије, на непокретностима описаним у 

тачки I. ове Одлуке, ближе ће се  уредити права и обавезе између Републике Србије и града Ужица, који уговор ће  у име града Ужица, 

потписати  Градоначелник града Ужица, по претходно прибављеном правном мишљењу Градског правобранилаштва.   

 

IV Ова Одлука се објављује у „Службеном листу града Ужица„ и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 463-161/92, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
 
 

154. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/2009,  81/2009  - испр.,  64/2010  - 

одлука  УС,  24/2011,  121/2012,42/2013  - одлука  УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013 - решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2019, 31/2019 и 52/21), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014)) 

и чл.60.став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица на седници 

одржаној 12.августа 2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“СТАМБЕНО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ-ЈУГ“, КРЕМНА, 

ГРАД УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ“, Кремна, град Ужице, 

у даљем тексту: План. 

Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица, на подручју Таре, туристичко насеље Калуђерске 

Баре. 

Планом  је обухваћено подручје катастарских кат. парцела број 1/37 и 1/38 КО Кремна, укупне површине 30.204m2 и део кат. 

парцеле број 9846/1 КО Кремна. 

Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и 

верификације нацрта Плана. 
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Члан 3. 

Плански основ за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган – Мокра Гора“ (''Сл.гласник 

РС'', број 31/21). 

Члан 4. 

Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, 

усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације и стварање услова за израду урбанистичко- техничких 

докумената и издавање информације о локацији и локацијских услова за изградњу стамбено-туристичког комлекса. 

Члан 5. 

Финансирање израде Плана обезбедиће инвеститор „HOME VISION“ доо Бајина Башта, ул.Хајдук Вељкова бр.16, 

МБ:21440728, ПИБ:111199887. Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско- правне послове Града 

Ужица. 

Рок за израду нацрта Плана износи 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским 

синмањима.Планско решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану. 

 

Члан 7. 

Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке и израде основних концептуалних планских решења 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. 

Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању и 

изградњи, План детаљне регулације се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, 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 8. 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно 

обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 

135/2004и 88/2010). 

Члан 9. 

План ће се израдити у 3 (три) 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 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 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:350-99/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

155. На  основу  члана  46.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.  гласник  РС"  број 72/2009,  81/2009  - испр.,  64/2010  

- одлука  УС,  24/2011,  121/2012,42/2013  - одлука  УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013 - решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2019, 31/2019 и 52/21), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007 и 

83/2014) и чл.60.став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној 12. августа 2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"КОМЕРЦИЈАЛНО-СПОРТСКЕ ЗОНЕ У ТУРИЦИ", ГРАД УЖИЦЕ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Комерцијално-спортске зоне у Турици“, град Ужице, у даљем тексту: План. 
 
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке разрадиће се део територије града Ужица у насељу Турица, приближне површине 17,75ха 

.Све парцеле у обухвату Плана припадају КО Ужице. 

Граница Плана је дефинисана као прелиминарна и дата је у графичком прилогу који је саставни део ове одлуке, а коначна 

граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта Плана. 

 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације “Турица“ у Ужицу (''Сл. лист града Ужица'', број 5-

7/12 и 29/21). 

Члан 4. 

Основни циљеви израде Плана су привођење предметног простора планираним наменама утврђеним у ПГР „Турица“ у 

Ужицу, према коме се овај простор налази у склопу комерцијално-спортске зоне на потезу између железничке пруге Београд-Бар и 
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реке Ђетиње,на потезу од старог до новог железничког моста, где је могућ развој пословно-комерцијалних делатности, трговинских 

делатности, спорта и рекреације, туризма и угоститељства, као и становање у оквиру постојећих парцела намених становању 

 

Члан 5. 

Финансирање израде Плана обезбедиће се у буџету града Ужица. 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско- правне послове Града Ужица. 

Израда Плана поверава се ЈП „Ужице развој“ Ужице. 

Рок за израду Плана је девет месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

За израду Плана користиће се подлоге које су доступне у РГЗ- СКН Ужице, допуњене са потребним геодетским 

синмањима.Планско решење ће бити рађено на катастарско-топографском плану. 

 

Члан 7. 

Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке и израде основних концептуалних планских решења 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. 

Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом 49. Закона о планирању 

и изградњи, План детаљне регулације се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, 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 8. 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно 

обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 

135/2004и 88/2010). 

Члан 9. 

План ће се израдити у 3 (три) 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 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 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 350-100/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

156. Поступајући по предлогу Града Ужица, у поступку стављања ван употребе дела путног земљишта, на основу члана 16. 

Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС", број 41/2018), члана 141. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", број 

18/2016) и  члана 60. став 74. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној дана 12. августа 2021.године, доноси 

 

 

                                                    РЕШЕЊЕ 
 

1.  Ставља се ван употребе путно земљиште и то део кат.парцеле број 977 КО Никојевићи, укупне површине 2042 m2, уписане 

у листу непокретности број 118  КО Никојевићи, која по начину коришћења преставља некатегорисани пут, као јавна  својина Града 

Ужица, и то у површини од око 25 m2,  у оквиру аналитичко геодетских тачака: 

4. 7 408 199.18       4 845 534.18; 

A. 7 408 200.93       4 845 535.35; 

B. 7 408 206.20       4 845 537.18; 

C. 7 408 210.71       4 845 532.61; 

D. 7 408 210.30       4 845 531.10; 

E. 7 408 209.50       4 845 530.36; 

F. 7 408 207.06       4 845 528.13; 

3. 7 408 204.34       4 845 527.39 и тачка на правцу између тачака 4 и Е                                

                                                                        означена као тачка 4Е  

4Е. 7 408 207,44       4 845 530,73. 

 

 

2.  По правоснажности овог решења и спровођења Пројекта препарцелације  катастарских  парцела број 977 и 987, обе КО 

Никојевићи, за формирање грађевинске парцеле подстанице водовода, путно земљиште из тачке 1. овог решења има се уписати у 
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јавној књизи о евиденцији непокретности Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице, као неплодно 

земљиште у јавној својини Града Ужица. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица" 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:463-68/21-04, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

157. 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, 37/19, 9/20 и 52/21), 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 12. августа 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 4955 КО Ужице, површине од 61m2, што представља реални удео од 61/334 дела предметне парцеле,  

који  је у јавној својини Града Ужица, све уписано у препису листа непокретности број 3749 КО Ужице. 

 

2. Даничић Душан и Даничић Милош, оба из Ужица, ул. Кнегиње Љубице бр. 47, стичеу 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 155.241,00 динара, на основу одређене тржишне вредности 

од 2,544,93дин./m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности број 100-464-08-00206/20 од 30.07.2020.године 

Пореске управе министарства финансија, Одељење за контролу и издвојених активности Ужице. 

 Даничић Душан и Даничић Милош, оба из Ужица, имају 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 и укњижбе предметне непокретности код Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сносе Даничић Душан и Даничић Милош, оба 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: 463-45/20-04, 12. август 2021. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

158. На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/14-др закон, 101/16-

др закон и 47/18), члана 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС,"'број 88/17, 10/19 и 6/20), 

члана 10. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", број 18/10, 101117 и 10/19), члана 11. став 4. 

Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", број 113/7, 50/1846/21-УС,  51/21-УС, 53/21-УС и 66/21) и 

члана 60. тачка  7. Статута  града  Ужица  ("Сл. лист  града  Ужица",  број 4/19), Скупштина  града  Ужица,  на седници одржаној 

12. августа 2021.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 

лице ("Сл. лист града Ужица", број 37/18), члан 6. мења се и гласи: " Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у 

приватној предшколској  установи може износити највише до 70% од економске цене по детету која је утврђен Одлуком  о  
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утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу коју доноси Градско 

веће. 

Средства за накнаду из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету града Ужица." 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 60-4/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

159. На основу чл. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 7. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној 12. августа 2021.године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ У УЖИЦУ ПО РАДОМИРУ АНТИЋУ 
 

1. Градски стадион у Ужицу који се налази у јавној својини града Ужица, на кат.парцели број 9377 КО Ужице, носиће назив: 

СТАДИОН ''РАДОМИР АНТИЋ''. 
 

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 66-21/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
 

160. На основу члана 35. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 13/2016,  30/2016 -

 исправка 6/2020 и 47/2021), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број  129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачке 7 и 9.  и члана 80. став 1. тачке 2 и 24. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица" бр. 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 12. август 2021.године донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком се, у складу са Законом о култури, прописује обавеза управног одбора да приликом расписивања јавног 

конкурса за директора тражи претходну сагласност оснивача, поступак добијања сагласности, овлашћења других органа у поступку и 

друга значајна питања. 

Члан 2. 

Обавезују се Управни одбори установа: Народни музеј Ужице, Народно позориште Ужице, Историјски архив Ужице, Градски 

културни центар Ужице и Градска галерија Ужице, да пре расписивања конкурса за избор директора Установа, траже претходну 

сагласност Оснивача. 

Члан 3.  

 Управни одбор је у складу са Законом о култури, дужан да распише јавни конкурс  најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора. 

Имајући у виду, обавезу добијања претходне сагласности од стране оснивача, Управни одбор је дужан да благовремено 

поднесе Захтев за добијање претходне сагласности. 

Уз захтев за добијање претходне сагласности,  достављају се и предлог одлуке о расписивању јавног конкурса са 

образложењем и предлог текста јавног конкурса за избор директора. 
 

Члан 4. 

Овлашћује се Градско веће града Ужица, да у име оснивача, да претходну сагласност на расписивање јавног конкурса за 

избор директора установа из члана 2. ове Одлуке. 

Градско веће је дужно да одлучи о захтеву најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева.  

Градско веће неће дати сагласност уколико одлука и текст јавног конкурса, нису у складу са законом и статутом установе. 

Градско веће је дужно да без одлагања упути Захтев Управном одбору да усклади одлуку односно текст конкурса са законом 

и статутом, а потом да поново одлучује о давању претходне сагласности у складу са роком из става 2. овог члана.  
 

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 111-25/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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161. На основу члана 63. став 1. тачка 2. Закона о родној равноправности (''Службени гласник РС'' број 52/2021) и члана 60. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној  12. августа 

2021.године, доноси 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА 
 

I Образује се Савет за родну равноправност у следећем саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

1. Мирјана Радивојчевић, помоћница градоначелника 

 

ЧЛАНОВИ 

2. Зоран Стаматовић, директор Народног позоришта, 

3. Драгана Дучић, Међуопштинска организација слепих, 

4. Тијана Костић, Градска управа- лице задужено за родну равноправност, 

5. Гордана Савић, Ужички центар за људска права и демократију 

6. Наташа Голубовић, Полицијска управа Ужице. 

7. Зоран Цветић, директор Градске галерије Ужице, 

8. Небојша Сарван, координатор за сарадњу са цивилним друштвом, 

9. Радмила Шојић Баћковић, Градска управа за финансије. 

 

II Задатак Савета је да прати стање у области родне равноправности, иницира и предлаже мере за унапређење родне равноправности. 

Савет сарађује са Комисијом за родну равноправност града Ужица. 

 

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

 

IV Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању Савета за родну равноправност (''Службени лист града 

Ужица'' број 8/21) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 50-6/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

162. На основу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о родној равноправности (''Службени гласник РС'' број 52/2021) и члана 60. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној  12. августа 

2021.године,доноси 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА 
 

I Образује се Комисија за родну равноправност у следећем саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

1. Наталија Василић, одборница 

 

ЧЛАНОВИ 

2. Бранка Будимир, одборница 

3. Радиша Марјановић, одборник 

4. Иван Гујаничић, одборник 

5. Мирјана Млађеновић, одборница 

6. Филип Баралић, одборник 

7. Марија Благојевић, одборница 

 

II Задатак Комисије је да сва акта која се упућују Скупштини града, разматра из родне перспективе. Комисија сарађује са Саветом за 

родну равноправност града Ужица. 

 

III Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 50-7/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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163. На основу члана 116. и члана 117. Закона о основама образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 788/2017; 

27/2018-др. закон; 27/2018 (II)- други закон; 10/2019 и 6/2020 ) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 

4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 12.8.2021.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“ СЕВОЈНО 
 

 

1. Бојана Митровић разрешава се функције члана Школског  одбора Основне школе „Алекса Дејовић“ Севојно  именована 

Решењем о имеовању Школског  одбора Основне школе„Алекса Дејовић“ Севојно (''Службени лист града Ужица'' број 

47/20)-представник запослених. 

 

2. Драгица Маричић именује се за члана Школског  одбора Основне школе „Алекса Дејовић“ Севојно-представник запослених. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:610-31//20-1, 12.август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 

 
164. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07, 54/11, 

54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 21.августа 2021.године, доноси  

 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  

И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

1. Милану Курлагићу, утврђује се престанак мандата одборника и престанак функције заменика председника Скупштине  

града Ужица са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА УЖИЦЕ, због поднете оставке. 

 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Ужица'' 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 06 -49/21, 12. август 2021.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић, с.р. 
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