
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLIXII      11. фебруар 2016. године     Број 4/16 

 

15. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 54/2013-УС, 98/2013, 132/2014  и 145/2014 ), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07) и члана 67. став 1. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 16/13), Скупштина града Ужица на 
седници одржаној 11.02.2016. године, донела је  

ОДЛУКУ  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И 

ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 КV БР.116/1 ТС „КОСЈЕРИЋ“ – ТС „СЕВОЈНО“ 
(НА ТEРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА) 

 
Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ 
(на територији града Ужица), припремљен на основу Одлуке о изради „Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу 
далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“- на територији града Ужица („Сл. лист града Ужица број  13/15), који је одштампан 
уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 2. 

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на 

територији града Ужица), састоји се из текстуалног и графичког дела.  

Члан 3. 
План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на 

територији града Ужица),представља правни и плански основ за издавање и израду информације о локацији, локацијских услова, пројекта 
препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле  у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Члан 4. 
  План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на 

територији града Ужица), израђене су у 4 (четири) 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 аналогном и 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 5. 

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“(на 

територији града Ужица),  са прилозима, доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма. 

Члан 6. 

Текстуални део  План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110kv бр.116/1 ТС „Косјерић“ – ТС 

„Севојно“, објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
Члан 7. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА                                       

I број 350-7/15, 11.02.2016. године                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 16. На основу члана 92. Став 2. и 4. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 

испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15) члана 67. Статута града Ужица („Сл.лист града Ужица“ 16/13 –пречишћен текст) на седници 

Скупштине града Ужица одржаној 11.02.2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ГРАДА УЖИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 

I 

 За екстерну ревизију завршног рачуна Буџета града Ужица за 2015. годину изабраће се у складу са законом, ревизор који испуњава 

услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 
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II 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 400-14/16. 11.02.2016. године                                                                                       

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић,с.р. 
 

17. На основу члана 13. став 5. Закона о локалној самоуправе (''Службени гласник РС'' број 129/07 ) и члана 67. тачка 27. Статута града 
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.02. 2016. Године, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПИТАЊА 
ЗАЈЕДНИЦЕ НЕЗАВИСНИХ ДРЖАВА, СУНАРОДНИКА У РАСЕЈАЊУ И ЗА МЕЂУНАРОДНУ 
ДРУШТВЕНУ САРАДЊУ – ПРЕДСТАВНИШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ГРАДА УЖИЦА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком успоставља се сарадња између Федералне агенције за питања Заједнице независних држава, сународника у расејању и за 
међународну друштвену сарадњу – Представништво у Републици Србији и града Ужица. 

 
Члан 2. 

Овлашћује се градоначелник града Ужица да у име града Ужица потпише Споразум о сарадњи између Федералне агенције за питања 

Заједнице независних држава, сународника у расејању и за међународну друштвену сарадњу – Представништво у Републици Србији и града 
Ужица. 

Споразумом из става 1. овог члана, ближе се одређују видови и начини сарадње између учесника Споразума. 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 590-1/16, 11.02.2016.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
18. На основу члана 99.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 

121/2012, 132/2014 и 145/2014) ), члана 6. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене 
непокретности („Службени гласник Републике Србије“ број 61/2015) и члана 67. став 1. тачка 19. Статута Града Ужица (''Службени лист Града 
Ужица'' број 11/08, 17/11, 11/12 и 16/13 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној дана 11.02. 2016.године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3820/17 КО УЖИЦЕ 

У СВОЈИНУ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ УЖИЧКЕ 
 

1. Одобрава се пренос права јавне својине са града Ужица у својину Црквене општине ужичке, без накнаде на непокретности која се 

налази у «Касарни IV пук»Крчагово, у Ужицу и то катастарске парцеле број 3820/17 КО Ужице, површине 40ари 37м², уписане у лист 

непокретности број 12281 КО Ужице, као јавна својина града Ужица. 
2. Овлашћује се Градоначелник да прибави мишљење Комисије за контролу државне помоћи и сагласност Владе Републике Србије. 
3. Овлашћује се градоначелник да након добијања сагласности Владе Републике Србије из тачке 2. ове одлуке, а по прибављеном 

мишљењу Градског јавног правобранилаштва, закључи уговор о преносу права јавне својине у својину Црквене општине Ужичке. 
 4.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 353-30/16, 11.02.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

19. На основу члана 18. став 6. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/211, 88/2013 и 105/2014-3) и 
члана 67. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 
11.02.2016. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКТА ДОМ ВОЈСКЕ 
 

I Тачка 1. Одлуке о давању на коришћење објекта Дом војске („Службени лист града Ужица“ број 19/11) године мења се и гласи: 
„ Даје се на коришћење и управљање Градском културном центру у Ужицу и Туристичкој организацији Ужица, без права располагања, 

објекат Дома војске који се налази на катастарској парцели број 10778 уписан у лист непокретности број 4574 КО Ужице, површине објекта 
2.482,77м² и површине земљишта 2.581м², и то: 
− Градском културном центру преноси се право коришћења на простору у приземљу и на првом спрату Дома војске, 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 4/16" 

 

 

13 

− Туристичкој организацији Ужица преноси се право коришћења на простору на другом спрату Дома војске, површине 318м². 
II Тачка 2. исте одлуке мења се и гласи: 
„Право коришћења и управљања на простору из тачке 1. даје се Градском културном центру и Туристичкој организацији Ужица за 

обављање делатности због којих су ове установе основане Одлуком Скупштине града Ужица о оснивању Градског културног центра („Службени 
лист града Ужица“ број 14/10) и Одлуком Скупштине општине Ужице о оснивању Туристичке организације општине Ужице („Службени лист 
општине Ужице“ број 11/02 и 3/05). 

III Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 464-15-1/11, 11.02.2016. године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Радиша Марјановић, с.р. 
 

 20. На основу члана 67. став 1. тачка 10. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и члана 8. 
Одлуке о начину и поступку именовања директора Јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/13), 
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 11.02.2016. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 
 

 I Драгана Каркалић, дипл.правник, разрешава се дужности секретара Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Ужица. 
  
 II Слађана Митровић, дипл.правник, именује се за секретара Комисије за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Ужица. 
 III Решење се објављује у ''Службеном листу града Ужица''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-17/13, 11.02. 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

21. На основу члана 28. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) и члана 2. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града Ужица'' број 13/13) Скупштина града Ужица на 
седници одржаној 11.02 2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ  
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Нискоградња'' Ужице.  
Члан 2. 

Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног Комуналног Предузећа ''Нискоградња'' Ужице.  
Члан 3. 

Ова Одлука објављује се у "Службеном листу града Ужица". 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 119-3/16, 11.02.2016. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
22. На основу чл. 80 и 81. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, 

на седници одржаној 11.02. 2016.године, доноси 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА 

 
 

I Маја Вермезовић, разрешава се дужности председника Комисије за сарадњу са градовима 
− Даница Марић, именује се за председника Комисије за сарадњу са градовима. 

II Миодраг Петковић, разрешава се дужности члана Комисије за сарадњу са градовима 
− Александар Печеничић, именује се за члана Комисије за сарадњу са градовима. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 06-11/16, 11.02. 2016. Године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Радиша Марјановић, с.р. 
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23. На основу члана 46. Статута Градске општине Севојно ("Службени лист града Ужица", број 20/14), и 12. и 13. Пословника већа Градске 
општине Севојно ("Службени лист града Ужица", број 29/14), Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној 08.02.2016. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
 

I За чланова Локалног савета за запошљавање Градске општине Севојно именују се: 
1. Бојана Оташевић, чланица Већа Градске општине Севојно  
2. Владе Милинковић, члан Већа Градске општине Севојно  
3. Тања Миловановић, чланица Већа Градске општине Севојно задужена за 
4. Радољуб Шуњеварић, представник Националне службе за запошљавање 
5. Марија Косић, представник незапослених са евиденције НСЗ 
6. Мудесир Кало , представник удружења Рома 
7. Саша Тодоровић, представник Асоцијације слободних независних синдиката 
8. Предраг Марковић , представник невладиног сектора 

II Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању савета за запошљавање III број 06-615/15 од 11.12.2015.године, објављено у 
„Службеном листу града Ужица“ број 32/15. 

III Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу града Ужица. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ  
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 
III број 06-71/16, 08.02.2016. године 

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ВЕЋА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

Бране Синџиревић , с.р.  
 
 

 24. По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у "Службеном листу града Ужица", број 9/15 од 9. априла 2015. 

године, поткрала техничка грешка, па се даје 

ИСПРАВКА 
 

 У "Службеном листу града Ужица", број 9/15 од 9. априла 2015. године, у текстуалном делу ПГР Централни део I фаза, 
исправља се грешка у поглављу 2.3. -Урбанистичка правила за блокове, тако што се иза блока 77. додаје блок 78. који гласи: 
"БЛОК 78 

претежна намена: комерцијалне делатности К1 са породичним становањем  
- максимални индекс изграђености "Ии": 1.8  
- максимална спратност објеката: 3 

претежна намена: мешовито становање са комерцијалним делатностима К2 
- максимални индекс изграђености "Ии": 1.8  
- максимална спратност објеката: 3 

претежна намена: вишепородично становање са комерцијалним садржајима К2 
- максимални индекс изграђености "Ии": 2.2  
- максимална спратност објеката: 5". 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ 

ОРГАНА ГРАДА 
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