
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      28. децембар  2021. године     Број 61/21 

 
278. На основу члана 35. став 7. 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, 9/2020 и 52/21), 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 28.12.2021. године, донела је   

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

„УЖИЦЕ-ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА 
 

Члан 1. 
Доноси се План генералне  регулације „Ужице – централни део“ III фаза  ( у даљем тексту: План),  који је одштампан уз ову 

одлуку и чини њен саставни део . 
Члан 2. 

План се састоји се из текстуалног и графичког дела.  
Члан 3. 

План представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о локацији, Урбанистичког пројекта, 
Локацијских услова, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Члан 4. 
План je израђен у три (три) примерка оригинала у аналогном облику и 4 (четири) у дигиталном облику оверен печатом 

Скупштине града и потписом председника Скупштине града. 
Члан 5. 

План је доступан  на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове просторног планирања и 
урбанизма. 

Члан 6. 
Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 
Саставни део Плана је и аналитичко-документациона основа, која се не објављује и налази се у Градској управи за урбанизам, 

изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за спровођење планова и изградњу, као органу надлежном за спровођење Плана.  
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број:350-143/2021, 28.12.2021.године 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 

279. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 28. децембра 2021.године, доноси  

 

                                                     Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице са финансијским планом за 2022. годину, који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број 09-01/16-21 од  30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-182/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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280. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице за 2022. годину, који је Надзорни одбор усвојио 

Одлуком број 09-01/16-21 од  30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-182/21-1, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

 

281. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Водовод'' Ужице са финансијским планом за 2022. годину, који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број 01-3/11 од 30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-178/21, 28.12. 2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

 

282. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП  ''Градска топлана Ужице” из Ужица са финансијским планом за 2022. годину, 

који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1319-2 од 30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-177/21, 28.12. 2021.године 

 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

 

 

 

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 61/21" 
 

 

893 

283. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Нискоградња” Ужица са финансијским планом за 2022. годину, који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-7/1 од 30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-191/21, 28.12. 2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

284. На основу члана 22. став 1. тачка 9 и став 2.  Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 

88/2019) , члана 60. Статута  града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19) и члана 46. става 1. тачка 9. и става 2. и 3.Одлуке 

о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист 

града Ужице'' број 25/16), Скупштина града Ужица на седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I  Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице број 01-9/7-2 од 30.11.2021.године о расподели 

добити по Завршном рачуну за 2020. годину у износу од 31.264.214,27 динара. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-196/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

285. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈKП ''Дубоко'' Ужице са финансијским планом за 2022. годину, који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број 15/3 од 6.12.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-190/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 
286. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Ужице развој'' Ужице са финансијским планом за 2022. годину, који је 

Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-384/3 од 26.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-187/21,  28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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287. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Стан“ Ужице са финансијским планом за 2022. годину, који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број 1165/2 од 30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-181/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

288. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице са финансијским планом за 2022. годину, који је Надзорни 

одбор усвојио Одлуком број 1037 од  30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-180/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

289. На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/2016 и 

88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2022. годину, који је Надзорни одбор усвојио 

Одлуком број 1038 од 30.11.2021.године. 

 

2.  Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-179/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 
290. На основу члана 22. став 1. тачка 9 и став 2.  Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 

88/2019) , члана 60. Статута  града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19) и члана 46. става 1. тачка 9. и става 2. и 3.Одлуке 

о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужице'' 

број 25/16), Скупштина града Ужица на седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице број 1095 од 20.11.2021.године о расподели 

добити по Завршном рачуну за 2020. годину у износу од 122.688,61 динара. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-165/21,:28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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291. На основу члана 46. и 51б. 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 

28.12.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МЕЂАЈ“ У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 

Приступа се изменама и допунама Плана детаљне регулације „Међај“, у Ужицу („Сл. лист града Ужица“ , број 5-1/13), у 

даљем тексту: План. 

                  

Члан 2. 

План из члана 1. ове одлуке обухвата део територије града Ужица у површини од  око 2ha и обухвата целе кат. парцеле број: 

8454/1, 8454/4, 8454/5 и 8454/6 и делови кат. парцела број: 8492/1 – јаз и 12090/1 – улица Међај, све у КО Ужице. 

Ближи опис граница обухвата Плана ће бити приказан у нацрту Плана. 

 

Члан 3. 

Циљ израде  Плана  је стварање планског основа за: 
- рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана; 
-реализација Одлуке о усвајању предлога концесионог акта за управљање јавним паркиралиштима на територији града Ужица 

на основу добијеног позитивног мишљења Републичке комисије за јавно приватно партнерство и концесије број 27/21 од 6. 
септембра.2021.године („Сл. лист града Ужица, број 52/2021); 

-измена општих правила парцелације, правила уређења и грађења у циљу усклађивање реалних потреба и захтева 
инвеститора са могућностима локације; 

- стварање услова за издавање неопходних дозвола. 
Члан 4. 

Финансирање израде Плана обезбедиће се у буџету града Ужица . 
Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица. 
Рок за израду нацрта Плана износи  30 дана од дана избора обрађивача Плана. 
 

Члан 5. 

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 овереним од стране овлашћеног геодетског бироа. 

 
Члан 6. 

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 генералне 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 7. 

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 

135/2004 и 88/2010). 

Члан 8. 

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 9. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:350-144/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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292. На основу члана 47. Закона о Јавно приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“ број 

88/11; 15/16 и 104/16), члана 60. став 1. тачка 45. и члана 144. став 1. тачка 7. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 

4/19)  Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.12.2021.године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН  НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 
 

 

 

1. Даје се сагласност на коначан нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на 

територији града Ужица VIII број 404-182/21. 

 

2. Одлуку  објавити у "Службеном листу града Ужица". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 404-182//21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

293. На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11), члана 20. став 1 тачка 17., а у 

вези са чланом 23. став 4 и чланом 24. став 1  Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и на основу члана 60. 

став 1 тачка 7. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28. 

децембра 2021.године, доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА УЖИЦА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о социјалној заштити града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 7/15) и 

Одлука о изменама и допунама  Одлуке о социјалној заштити града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 47/19). 

 

Члан 2. 

 Одлука о социјалној заштити града Ужица и Одлука о изменама и допунама  Одлуке о социјалној заштити града Ужица, мења 

се тако што се у Одељку II – Услуге социјалне заштите, члан 4. став 2, брише  тачка 2)  услуге смештаја, чиме тачка 3) постаје тачка 2), 

тачка 4) постаје тачка 3) и тачка 5) постаје тачка 4). 

     Члан 3. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, брише се: 

-  тачка 2. Услуге смештаја и члан 18. 

- тачка 2.3 и чланови 24. и 25. 

     Члан 4. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, у члану 38.  став 1, 

после тачке 1) додаје се нова тачка 2) Инклузивни центар. 

 

     Члан 5. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, додаје се нова 

подтачка  4.2. Инклузивни центар. 

Члан 6. 

После члана 40. додају се нови чланови од 40 а) до 40 в), који гласе: 

       '' Члан 40 а) 

Услуга Инклузивни центар, има за сврху обезбеђивање активности усмерених на развој и унапређење  самосталности и 

сигурности, самопоуздања и психофизичког, односно здравственог стања, како би се деца и млади са сметњама у развоју и особе са 

инвалидитетом, у што већој мери оспособили за самосталан живот. 
  

Члан 40 б) 

Услуга Инклузивни центар намењена је деци и младима са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом: 

- са телесним инвалидитетом, 

- са лаким и умереним интелектуалним сметњама, 

- са вишеструким сметњама. 
 
 Члан 40 в) 

Услуга инклузивни центар за подршку деци и младима са сметњама у развоју и  особама са инвалидитетом остварује се 

реализацијом следећих програмских активности које су посебно прилагођене могућностима и интересовањима корисника: 

1) Терапеутски програм (услуге физиотерапеута) 

2) Дефектолошки програм (услуге логопеда). 
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 У складу са потребама и интересовањима корисника могу се реализовати и друге програмске активности. 
 
      Члан 7. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 6. Поступак за коришћење услуга социјалне заштите, члан 47. мења се и 

гласи: 

'' Услуге социјалне заштите из ове Одлуке, пружа Градски центар за услуге социјалне заштите  Ужице, ( у даљем тексту 

Градски центар), а уколико због недостатка капацитета пружање услуге не може обезбедити Градски центар,  услугу пружа  

овлашћени пружалац  услуге изабран од стране Градског центра, у складу са Законом. 

Градски центар закључује уговор са изабраним пружаоцем услуге.'' 
 

     Члан 8. 

Члан 51. Мења се и гласи: 

'' Ближи услoви, пoступaк и нaчин кoришћeњe услугa утврђуjу сe пoсeбним прaвилницимa, кoje дoнoси Грaдскo вeћe нa 

прeдлoг Грaдскe упрaвe нaдлeжнe зa пoслoвe сoциjaлнe зaштитe''. 
 
      Члан 9. 

 У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 1. члан Врсте материјалне подршке, члан 56. мења се и гласи: 

''Једнократну новчану помоћ могу користити појединац и породица, који се нађу у стању социјалне потребе због недостатка 

средстава за задовољавање основних животних потреба, последица елементарних непогода, тешке болести, престанка смештаја у 

установу, као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи јер не остварују приходе или су приходи недовољн, 

а не испуњавају Законом прописане услове за остваривање права на новчану социјалну помоћ.'' 
 
      Члан 10. 

Члан 58. мења се и гласи: 

''Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише три пута у току године, а само изузетно више пута у 

току године под условом да  укупна средства примљена по овом основу не прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у граду 

Ужицу, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.'' 
 

Члан 11.  

У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 2. Поступак за коришћење материјалне подршке,  члан 98. мења се и гласи: 

'' Грaдскo вeћe нa прeдлoг Грaдскe упрaвe нaдлeжнe зa пoслoвe сoциjaлнe зaштитe утврђује ближе услове, начин остваривања 

и висину једнократних помоћи, као и услове и поступак за остваривање других видова материјалне подршке.''  
 

Члан 12. 

У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 2. Поступак за коришћење материјалне подршке,  члан 99. брише се. 

 

Члан 13.  

Остале одредбе Одлуке о социјалној заштити града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 7/15) и Одлуке о изменама и 

допунама  Одлуке о социјалној заштити града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 47/19), остају непромењене. 

 

Члан 14.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се  у ''Службеном листу града  Ужица''.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:  55-915/21,  28.12. 2021. године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

294. На основу члана 20. став 1 тачка 4. и 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–

др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 10. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011), члана 4. Закона 

о јавним службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 79/2005 и 83/2014) и  члана 60. став 1 тачка 9. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'', број 4/2019), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28. децембра 2021.године, доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ  ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите (''Службени лист града Ужица'' број 21/19), у члану 6. 

став 1. тачка 3. после алинеје 1. додаје се нова алинеја, која гласи: 

 

''- Инклузивни центар. 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица'' 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-65/19-1, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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295. На основу члана 60. став 1. тачка 36. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града 

Ужица, на седници одржаној  28. децембра 2021.године, доноси  

 

ОДЛУКУ 
 

1. Усваја се Програм енергетске ефикасности Града Ужица 2021-2024. година. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Даном ступања на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Програм енергетске ефикасности Града Ужица 2021-2023.година 

4. Одлуку и Програм енергетске ефикасности Града Ужица 2021-2024. година  објавити у ‘’Службеном листу града 

Ужица’’. 

Програм енергетске ефикасности града Ужица 2021-2024. година можете преузети на линку  https://uzice.rs/wp-

content/uploads/2021/12/SK15-17.pdf 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 352-1474/21,  28.12. 2021. године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

 

296. На основу члана 26. став 1. тачка 3, члана 27. став 10. и члана 30. став 1. тачка 1,2 и 3 Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 100. став 1. 

тачка 7. 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, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и члана 

60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној  

дана  28.12.2021. године, доноси 

О Д Л У К У 

О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕАЛНОГ УДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 10593/1 КО 

УЖИЦЕ,  ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ РЕАЛНОГ УДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 

10593/2 КО УЖИЦЕ УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ 
  

1.Одобрава се, размена реалног удела јавне својине града Ужица, катастарске парцеле 10593/1 КО Ужице,  за реални удео 

приватне својине Неговановић Миладина из Ужица, на катастарској парцели 10593/2 КО Ужице,  уз доплату разлике површине 

између тржишних вредности непокретности које су предмет размене у новцу. 

        2. Пројектом препарцелације катастарских парцела 10593 и 10592  обе КО Ужице, формиране две грађевинске парцеле и две 

катастарске парцеле, обрађивача Никола Секулић пр. Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл. 

инж.арх, број лиценце 200158317, израђивач пројекта геодетског обележавања агенција „ Елипса“ геодетске услуге Ужице, који је  

потврђен од стране Градске управе за урбанизам изградњу и имовинско- правне послове града Ужица, Одењења за спровођење 

планова и изградњу, потврда VI бр. 350-12/20-02 од 16.04.2020.одине, након чега су утврђени реални удели на новоформираним 

катастарским парцелама. 

 Катастарске парцеле 10593/1 и 10593/2 обе КО Ужице, формиране су од катастарске парцеле 10593 КО Ужице, на којој је 

уписана јавна својина града Ужица, у реалном уделу 71/587 и приватна својина Неговановић Миладина из Ужица, са реалним уделом 

519/587. У скалду са напред изнетим пропорционално су утврђени реални удели катастарских парцела 10593/1 и 10593/2 обе КО 

Ужице. 

На катастарској парцели 10593/1 КО Ужице, површине 573 м2,  утврђен је реални удео града Ужица 69/573 а реални удео 

Неговановић Миладина из Ужица 504/573, а на катастарској парцели 10593/2 КО Ужице, површине 14 м2, утврђени  реални удео града 

Ужица 2/14 а реални удео Неговановић Миладина из Ужица 12/14. 

3. Тржишна цена катастарске парцеле број 10593/1 КО Ужице, утврђена је у износу од 1.078,54 динара по  Записнику о 

процени вредности непокретности  број 100-464-08-00008/2021 од 22.01.2021. године, Пореске управе министарства финансија филијале 

Ужице. Напред наведена тржишна цена  узета је и за катастарску парцелу 10593/2 КОУжице, јер се налазе у непосредној близини и све 

су обухваћење напред наведеним потврђеним пројектом препарцелације. 

4. Како је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа од тржишне вредности која се прибавља у јавну својину за  

57 м2, а за коју површину је  потребно да Неговановић Миладин из Ужица, пре закључења уговора уплати на рачун града Ужица 

износ од 61.476,78 динара. 

5. Овлашћује се градоначелник града Ужица да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва града Ужица, 

закључи уговор о размени на непокретностима из тачке 1. ове Одлуке. 

6. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника сноси Неговановић Миладин из Ужица, док обавезу 

паћања трошкова пореза на пренос апсолутних права и укњижбе предметних непокретности код Републичког геодетског завода, 

Службе за катастар непокретности Ужице, сносе власници непокретности које су предмет размене у складу са законским 

прописима који регулишу дату област. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:463-20/18-04, 28.12.2021. године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

https://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/12/SK15-17.pdf
https://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/12/SK15-17.pdf
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297. 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 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 68. а у вези са чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл.гласник РС", брoj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/2014, 83/18, 31/19), 37/19 и 9/20, као и 

члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

28.12.2021.године,  доноси 

О Д Л У К У 

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 грађевинске парцеле бр. 2, која грађевинска парцела настаје од  кат. парцеле број 9199 КО Ужице, уписане у лист 

непокретности број 18126 КО Ужице, ради припајања кат.парцели број 9198 КО Ужице, све у складу са Планом генералне регулације 

''Ужице - централни део'' I фаза, Град Ужице (''Сл.лист града Ужица'', број 9/15, 21/15 и 4/16), у оквиру  аналитичких тачака 15, 16, 17 и 

25, укупне површине 4,3 m2, који је у јавној својини Града Ужица, како је  предвиђено  Пројектом геодетског обележавања за исправку 

граница кат.парцела број 9198 и 9199, обе КО Ужице, израђеним од стране Геодетске организације "Геодетски биро Кљајић" Ужице, пр. 

Кљајић Душко Ужице. 

2. Јоксимовић Милана Стеван из Ужица ул. Жичка   бр. 35, (у даљем тексту подносилац захтева), 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 127.193,52 динара, на основу одређене тржишне 

вредности од 29.579,89  дин/ m2, све у складу са Записником о процени тржишне вредности непокретности, број 100-464-08-00233/2020 

од 12.11.2021.године Министарства финансија, Пореске управе, Одељења за контролу издвојених активности великих локација Ужице. 

Подносилац захтева, 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 подносилац захтева. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 I Број: 463-102/19, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

298. На основу члана члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19 Одлуке о образовању Савета 

за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет (''Службени лист града Ужица''број 10/17) Скупштина Града Ужица , на 

седници одржаној 28.12.2021.  године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ 
 

I За чланове Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет (У даљем тексту: Зелени савет) именују се: 
 
1. Нада Јовичић, чланица Градског већа 

2. Светлана Дракул, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове 

3. Радмила Радосављевић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију 

4. Јелена Суботић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

5. Верица Маричић, градска општина Севојно 

6. Александар Ристић , Дом здравља Ужице 

7. Марина Туцовић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом –Женски центар Ужице 

8. Биљана Суботић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење дистрофичара Златиборског округа 

9. Жарко Крстић Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење Удружење „Клуб 3“ 

10. Саша Дрндаревић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом –  Етно удружење грађана ''Завичај'' 

11. др Весна Марјановић, Академија струковних студија „Западна Србија“ 

12. др Петровић Владимир  Завод за јавно здравље Ужице 

13. Милош Радојевић, Регионална развојна агенција ''Златибор'' Ужице 

14. Весна Ђуровић, средства јавног информисања 

15. Миланка Николић, средства јавног информисања 
 
II За обављање административних и техничких послова за потребе Савета, за секретара Савета, именује се Марија Кутлешић, 

запослена у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове – Одељење за заштиту и унапређење животне 

средине. 

II  Мандат чланова  и секретара Савета траје четири године, од дана ступања на снагу овог решења. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 503-30/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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299. На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17, 27/18-

др.закон и 6/2020), члана 3. Правилника о општинском савету родитеља (''Службени гласник РС''број 72/18) и члана 64. Статута града 

Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.12.2021.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА 
 

I Савет родитеља града Ужица (У даљем тексту: Савет) именује се у следећем саставу: 

 

1 Тијана Тодоровић, члан Савета, представник родитеља Предшколске установе ''Ужице'', 
 
 - Милан Јездић, заменик члана Савета, представник родитеља Предшколске установе ''Ужице''  

2 Небојша Радојичић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Стари град'' Ужице 
 
 - Маријана Спасојевић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Стари град'' Ужице 
 

3 Немања Краговић, члан Савета, представник родитеља Прве основне школе краља Петра II Ужице, 
 
 - Ивана Ђокић, заменик члана Савета, представник родитеља Прве основне школе краља Петра II Ужице, 
 

4 Снежана Јањић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице, 
 
 - Јован Костић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице,  

5 Весна Јаковљевић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Нада Матић'' Ужице, 
 

- Ирена Лукић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Нада Матић'' Ужице, 
 

6 Драгана Удовичић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Слободан Секулић'' Ужице, 
 

- Весна Милосављевић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Слободан Секулић'' Ужице, 
 

7 Милош Миливојевић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно, 
 

- Драгослава Драшкић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно, 

8 Зоран Радовановић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Миодраг М. Луне'' Каран, 
 

- Драгомир Вујовић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Миодраг М. Луне'' Каран,  
9 Радош Лучић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни, 

 
 - Ана Никитовић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни, 
 

10 Сања Јанковић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна, 
 
 - Горан Вујадиновић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна, 
 

11 Слађана Марковић, члан Савета, представник родитеља Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју 

''Миодраг В. Матић'' Ужице, 
 

- Надица Крсмановић, заменик члана Савета представник родитеља Основне школе за образовање ученика са сметњама у 

развоју ''Миодраг В. Матић'' Ужице,  
12 Катарина Василијевић, члан Савета, представник родитеља Ужичке гимназије, 

 
- Гордана Андрић, заменик члана Савета, представник родитеља Ужичке гимназије,  

13 Тања Леонтијевић, члан Савета, представник родитеља Економске школе, 
 

- Наташа Тодоровић, заменик члана Савета, представник родитеља Економске школе,  
14 Наташа Рашковић, члан Савета, представник родитеља Медицинске школе,  

- Душица Влаховић, заменик члана Савета, представник родитеља Медицинске школе,  
15 Бранко Богићевић, члан Савета, представник родитеља Техничке школе, 

 
- Mарјана Јанковић, заменик члана Савета, представник родитеља Техничке школе, 

 
16 Милена Вићевић, члан Савета, представник родитеља Техничке школе ''Радоје Љубичић'', 

 
- Александар Марковић, заменик члана Савета, представник родитеља Техничке школе ''Радоје Љубичић'',  

17 Марија Петронијевић Станковић, члан Савета, представник родитеља Уметничке школе,  
- Тања Капа, заменик члана Савета, представник родитеља Уметничке школе, 

 
18 Боса Стевановић, члан Савета, представник родитеља Музичке школе ''Војислав Лале Стефановић'', 

 
- Надица Гудурић, заменик члана Савета, представник родитеља Музичке школе ''Војислав Лале Стефановић''. 

19 Ивана Петрић, члан Савета, представник родитеља Предшколске установе ''Школица коцкица'', 

  - Периша Петрић, заменик члана Савета, представник родитеља Предшколске установе ''Школица коцкица'' 
 

II Савет обавља следеће послове: 
- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања 

и безбедности деце, односно ученика у граду Ужицу;  
- учествује у утврђивању планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности 

деце, на територији града Ужица;  
- прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за 

децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији 
града Ужица;  

- пружа подршку савету родитеља свих установа на територији града Ужица у вези са питањима из њихове надлежности;  
- заступа интересе деце и ученика града Ужица у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, 

васпитања, безбедности и добробити на територији града Ужица;  
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- сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, 
културе, заштите и унапређења права детета и људских права;  

- доноси Пословник о раду;  
- сачињава полугодишњи Извештај о свом раду и доставља га Скупштини града Ужица и свим институцијама које 

имају своје представнике у Савету;  
- обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији града 

Ужица. 

  III Чланови и њихови заменици за свој рад у Савету, не примају накнаду.     

       IV Мандат Савета траје до именовања Савета за наредну радну односно школску годину. 

V Задужује се руководилац Актива директора основних школа да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења 

организује први састанак Савета. У случају  оправдане спречености, руководиоца Актива директора основних школа, први састакна 

организује руководилац Актива директора средњих школа. 

VI Административно – техничке послове потребне за рад Савета, обавља  Јасна Стаменић запослена у Градској управи за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности, а стручне послове за потребе Савета обављају секретари школа. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 610-32/21, 28.12.2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 

 

 300. На основу члана 11.Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 

(''Службени лист града Ужица'' број 11/05) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина 

града Ужица, на седници одржаној 28.12. 2021.године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ  
 

Ι  Татјана Гогић, председник Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 

именована Решењем  о именовању Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 

(''Службени лист града Ужица'' број 47/20) разрешава се функције председника Управног одбора Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању, представник оснивача. 
 
II Невена Марић, именује се за председника Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању, представник оснивача. 
 

ΙII Мандат именованог председника траје  до истека мандата Управног одбора Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању. 
 

ΙV Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-133/20-1, 28.12. 2021.године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
 

301. На основу члана 11.Одлуке о оснивању Дечијег одмаралишта “Златибор“ у Ужицу од 12.11.1992. године и члана 60. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.12.2021.године, 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА „ЗЛАТИБОР“ У УЖИЦУ 
 

Ι  Никола Станишић, члан Управног одбора Дечијег одмаралишта „Златибор“ у Ужицу, именован Решењем  о именовању 

Управног одбора дечијег одмаралишта „Златибор“ у Ужицу, (''Службени лист града Ужица'' број 47/20) разрешава се функције члана 

Управног одбора Дечијег одмаралишта „Златибор“ у Ужицу, представник оснивача. 
 
II Петрашин Друловић, именује се за члана Управног одбора Дечијег одмаралишта „Златибор“ у Ужицу, представник 

оснивача. 

ΙII Мандат именованог члана траје  до истека мандата Управног одбора Дечијег одмаралишта „Златибор“ у Ужицу,. 
 

ΙV Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-29/21, 28.12.2021. године 
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                             Бранислав Митровић, с.р. 
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