
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      6. децембар  2021. године     Број 53/21 

 

244. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон и 47/2018), члана 80. став 1. тачка 21. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19 ) и члана 36. 

Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Ужица'' број 14/08), а у вези Меморандума о разумевању између Канцеларије 

ујединјених нација за пројектне услуге UNOPS и града Ужица II број 30-3/19 од 30. маја 2019.године, Градско веће града Ужица, на 

седници одржаној дана  6.12.2021.године,  доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТОДАВНО-СТРУЧНОГ ТЕЛА  

ЗА ДОБРО УПРАВЉАЊЕ У ГРАДУ УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком се ближе уређује успостављање саветодавно-стручног тела за добро управљање у Граду Ужицу (у даљем 

тексту: Град), његове надлежности, начин функционисања, као и именовање чланова тела.  

Саветодавно-стручно тело за добро управљање оснива се као стално радно тело.  

 

Члан 2. 

Саветодавно-стручно тело за добро управљање се успоставља ради обављања следећих задатака: 

1) Успостављање и одржавање комуникације и партнерских односа са међународним и домаћим донаторима и 

представницима развојних програма чије су активности усмерене на ниво локалне самоуправе, а нарочито са онима који 

су усмерени на побошљање нивоа доброг управљања; 

2) Пружање саветодавно-стручне подршке запосленима у градској управи у области доброг управљања при изради 

пројектних предлога према домаћим и страним донаторима;  

3) Пружање саветодавно-стручне подршке запосленима у градској управи у области доброг управљања при изради 

пројектних предлога које финансира и реализује Граду; 

4) Пружање саветодавно-стручне подршке другим запосленима у градској управи при активностима у Граду као што су 

креирање локалних јавних политика и других активности као што су примена, праћење и вредновање локалних 

политика, а на захтев градског већа, са циљем унапређивања истих са аспекта доброг управљања; 

5) Учествовање на обукама које се односе на изградњу капацитета у Граду за добро управљање; 

6) Старање о и обезбеђивање хоризонталног преношења знања стеченог на обукама ка другим запосленим у Граду, по 

потреби, односно на захтев градског већа;  

7) Континуирано усавршавање кроз похађање обука, прегледање стручне литературе и кроз друге начине, у области 

побољшања нивоа доброг управљања на нивоу локалне самоуправе; 

8) Учествовање у свим активностима Града који се тичу повећања нивоа појединачног или свих принципа доброг 

управљања, као што су одговорност, транспарентност, партиципативност, ефикасност и ефективност, и 

недискриминација и једнакост; 

9) Праћење, разматрање и предлагање већу Града међуресорних мера за унапређење нивоа доброг управљања; 

10) Предлагање стратегија, планова, посебних мера, програма за повећавање учешћа грађана и удружења грађана у јавном и 

политичком животу локалне заједнице, као и оспособљавање за учешће у јавном и политичком животу; 

11) Предлагање и праћење резултата истраживања на локалном нивоу од значаја за даље успостављање и унапређење доброг 

управљања;  

12) Предлагање градском већу плана за унапређење доброг управљања на годишњем нивоу; 

13) Подноси градском већу годишњи извештај о остварењу резултата дефинисаних планом;  

14) Друге активности везане за примену принципа доброг управљања на локалном нивоу, а на захтев градском већу.  

 

Члан 3. 

Саветодавно-стручно тело у свом саставу има пет чланова, од којих је један председник.  

Одређују се чланови саветодавно-стручног тела у следећем саставу: 

 

1. Бранислав Митровић, председник Скупштине (председник саветодавно-стручног тела) 

2. Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелника (заменик председника) 

3. Слађана Станић,  секретар Скупштине (члан) 

4. Александар Тасић, руководилац одељења за управљање пројектима и локални економски развој (члан) 

5. Гордана Ђорђевић, шеф Одсека за управљање људским ресурсима, (члан) 
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Члан 4. 

Саветодавно-стручно тело може да тражи податке, документа и извештаје који су од значаја за делокруг рада саветодавно-

стручног тела од свих органа и организационих јединица градске управе.  

 

Члан 5. 

Процесно правна и материјално правна питања од значаја за рад саветодавно-стручног тела биће дефинисана Правилником о 

раду, који ће бити усвојен на првој конститутивног седници Савета.  

 

Члан 6. 

Административно-техничку подршку раду саветодавно-стручног тела за добро управљање пружа Одељење за управљање 

пројектима и локални економски развој. 

Члан 7. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 016-2/21,  6.12. 2021.године 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 

 

 

 

245. На основу члана 80.  Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19) и захтева ЈКП ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ   

УЖИЦЕ    од 26.11.  2021. године, Градско веће на седници одржаној 6.12. 2021 . године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градске топлане Ужице" од 25.11. 2021. године везано за одређивање цене 

крајњег купца топлотном енергијом.       

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III 352-1466/21, 6.12. 2021.године 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Број: 1304-1 

Датум: 25.11.2021.год. 

УЖИЦЕ 

 

 

На основу члана 42 Статута ЈКП „Градска топлана Ужице“као и члана 24 Пословника о раду Надзорног одбора,  Надзорни одбор 

Предузећа је на својој телефонској седници која је одржана дана 25.11.2021. год. донео следећу: 
 

О Д Л У К У 

 

Поступајући  по методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, предлажемо оснивачу да изврши 

промену цена услуге грејања и то при односу стамбени (1) : повлашћени (1,25) : пословни (1,25). Усваја се промена цена услуге 

грејања: 

 

За обрачун по м2: 
- Стамбени простор ...............................................108,97 дин/м2   

- Установе образовања, васпитања, здравства, 

    културе и верски објекти ....................................136,21 дин/м² 
- Пословни простор ..............................................  136,21дин/м2 

- Специфични простор .........................................  115,86 дин/м2 
 

За обрачун по утрошку: 

Варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије  износи: 

- 7,04 дин/кwh (стамбени) 

- 8,80 дин/кwh (установе образовања, васпитања, здравства, културе и верски објекти) 

- 8,80 дин/кwh (пословни) 

- 7,48 дин/кwh (просек, специфични) 
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Фиксни део код обрачуна по утрошку испоручене топлотне енергије  износи: 

- 30,42 дин/ м² или 211,48 дин/кw (стамбени) 

- 38,03 дин/ м² или 264,35 дин/кw (установе образовања, васпитања, здравства, 

културе и верски објекти) 

- 38,03 дин/ м² или 264,35 дин/кw (пословни) 

- 32,35 дин/ м² или 224,85 дин/кw (просек, специфични) 

 

 

Цена грејања за нове кориснике која се плаћа од 15. октобра до 15. априла (6 месеци, само за време грејања) износи: 
- Стамбени простор ...............................................217,94 дин/м2 

- Установе образовања, васпитања, здравства, 

    културе и верски објекти ....................................272,42  дин/м² 
- Пословни простор ............................................... 272,42  дин/м2 

- Специфични простор .......................................... 231,72  дин/м2 

 

 Цене су изражене без ПДВ. 

  

Цене по овој Одлуци примењиваће се почев од 01.01.2022.год. 

НАДЗОРНИ  ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

Јовиша Старчевић, с.р. 
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