
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА УЖИЦА 

 
LVII      6. октобар  2022. године     Број 47/22 

 

217. На основу члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  (''Службени гласник РС'' број, 

120/04, 54/07, 104/09; 36/10 и 105/21), и члана 76. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), градоначелник града 

Ужица, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА 

СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

 

I Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Граду Ужицу 

су: 

 

- за делокруг послова органа града: Скупштине града, Градског већа и Градоначелника: 

1. Слађана Станић, секретар Скупштине града, 

2.  Наташа Вукашиновић, заменик секретара Скупштине града,  

 

- За делокруг послова Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности: 

3. Милан Станимировић, начелник Градске управе, 

4. Љиљана Јовановић, дипломирани правник, 

5. Александар Тасић, руководилац одељења. 

 

Обавезује се Тијана Костић, да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 20. јануара текуће за претходну 

годину за делокруг послова Скупштине града, Градског већа и Градоначелника и Градске управе за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности. У оквиру годишњег извештаја градоначелника обједињују се и информације из делокруга интерне 

ревизије и буџетске инспекције. 

 

 - За делокруг послова Градске управе за финансије: 

6. Мирјана Дрндаревић, начелник Градске управе, 

7. Љиљана Ристановић руководилац одељења, 

8. Гордана Караклић, руководилац одељења. 

 

Обавезује се Ана Јовановић, да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 20. јануара текуће за претходну 

годину за делокруг послова Градске управе за финансије. 

 

- За делокруг послова Градске управе управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове: 

9. Владимир Савић, в.д. начелника Градске управе, 

10. Радојла Церовац, шеф одсека 

11. Драгица Тодоровић, дипломирани правник. 

 

Обавезује се Зорица Шојић, да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 20. јануара текуће за претходну годину 

за делокруг послова Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. 

 

- За делокруг послова Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију: 

12. Зоран Милитаров, начелник Градске управе, 

13. Давор Гачић, начелник одељења за инспекцијске послове, 

14. Милица Ћосовић, начелница комуналне милиције. 

 

Обавезује се Радмила Радосављевић, да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 20. јануара текуће за 

претходну годину за делокруг послова Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију. 
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- За делокруг послова Градске управе за инфраструктуру и развој: 

15. Радмила Баћковић - Шојић, начелник Градске управе, 

16. Милица Лекић Спасојевић, руководилац одељења, 

17. Мирољуб Бранковић, шеф одсека. 

 

Обавезује се Мирољуб Бранковић, да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 20. јануара текуће за претходну 

годину за делокруг послова Градске управе за инфраструктуру и развој. 

 

- За делокруг послова Градског правобранилаштва: 

18. Светлана Кљајић, Градски правобранилац, која се обавезује и да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 

20. јануара текуће за претходну годину за делокруг послова Градског правобранилаштва. 

 

- За делокруг послова Интерне ревизије: 

19. Миломир Пантовић, руководилац службе интерне ревизије. 

 

II Задаци овлашћених лица су да: 

1. примају захтеве, обавештавају тражиоца о поседовању информација и обезбеђују увид у документ који садржи 

тражену информацију, односно достављају информацију на одговарајући начин, одбијају захтев решењем, пружају 

тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом; 

 

2.  преузимају мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, 

као и праксе њиховог чувања и обезбеђења. 

 

III Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење II број 037-15/22 од 23. фебруара 2022. године. 

 

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

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
II Број: 037-66/22, 6. октобар 2022. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
  Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
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