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PREDGOVOR

ГРАД УЖИЦЕ
Димитрија Туцовића 52
mail: uprava@uzice.rs
телефон - централа: 031/590-190

Vodič ‘’Ko je ko’’, je nastao na osnovu projekta
“Odgovorni prema-sebi-ka odgovornijem i
transparentnijem upravljanju prirodnim resursima
u Jugozapadnoj Srbiji’’, koji zajedno realizuju NVO
”Prijatelji Brodareva” iz Brodareva i Ekološko
udruženje ‘’Rzav-God Save Rzav’’ iz Arilja, kao
deo projekta ‘’Mreže zagovaračkih NVO za održivo
korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama
Zapadnog Balkana i Turske-ETNAR‘’.
Cilj ovog Vodiča je unapređenje transparentnosti
kroz prikaz normativnog okvira koji reguliše rad
sektora u lokalnim samoupravama, odgovornih
za zaštitu životne sredine i upravljanje prirodnim
resursima, i informisanosti organizacija civilnog
društva, građana i medija, zainteresovanih
za učešće u zakonom propisanim postupcima
odlučivanja o projektima koji imaju značajan uticaj
na životnu sredinu.
Vodič je nastao u saradnji sa opštinskim upravama
Prijepolja, Priboja, Užica, Arilja i Bajine Bašte.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић
Канцеларија број 33
Телефон: 031/513-959
Факс: 031/513-499
Лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима
и јавним гласилима су:
Верица Туцовић, verica.tucovic@uzice.rs, телефон: 590-151,
Срђан Петровић, srdjan.petrovic@uzice.rs, телефон: 590-151.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне
послове обављају се послови који се односе на:просторно
планирање, израду нацрта одлука о припремању просторног,
односно урбанистичког плана, израда концепта планских
докумената, излагање планова на јавни увид, обављање стручних
послова за потребе Комисије за планове, издавање информације
о локацији, локацијске дозволе, организовање јавне презентације
и потврђивање урбанистичких пројеката, потврђивање пројекта
парцелације и препарцелације, утврђивање услова за исправку
граница суседних парцела, издавање грађевинске дозволе и
привремене грађевинске дозволе, издавање употребне дозволе,
легализацију објеката, отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини, утврђивање земљишта за редовну

употребу објекта, доношења решења конверзије права
коришћења у право својине уз накнаду, утврђивање престанка
права својине, експропријацију, управљање отпадом, заштиту
животне средине, заштиту ваздуха, заштиту и унапређивање
зелених површина, заштиту од буке у животној средини, заштиту
природе, процену утицаја итд.
НАЧЕЛНИК
Зоран Деспић, дипл. инжењер грађевинарства
Канцеларија бр.2 031/590-116, 031/590-125

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
У Градској управи за инспекцијске послове и комуналну
полицију, у оквиру инспекцијских надлежности обављају се
послови који су на основу одговарајућих законских прописа
и градских одлука дефинисани као инспекцијски надзор у
грађевинарству, саобраћају, комуналној области и заштити
животне средине.
Комунална полиција обавља послове који се односе на
одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања
водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће;
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних
путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања;
превоза путника у градском и приградском саобраћају; аутотакси превоза; постављања привремених пословних објеката;
противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини;
контроле радног времена субјеката надзора; одржавања
комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других
јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

Иван Станисављевић
Димитрија Туцовића 52, 031 29-565, 031-511-292

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Градска управа за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности обавља послове који се односе на:
унапређење организације рада и модернизацију општинске
управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и
доставне службе, послове личних стања грађана (матичарски
послови) нормативно-правне послове за потребе органа
града, пружање правне помоћи грађанима, послове
везане за остваривање права и обавеза из радног односа
запослених, именованих и постављених лица, врши стручне и
административне послове за спровођење избора и референдума,
издавање радних књижица и вођење бирачког списка,
праћење рада и пружање помоћи месним заједницама, стручне
и административно–техничке послове везане за одржавање
седница Скупштине града, рад градоначелника и седница
Градског већа и њихових радних тела, врши обраду и чување
свих изворних аката о раду органа Града, уређење и издавање
“Службеног листа града Ужица”, послове координације, припреме
и ажурирање информација за сајт Града, послови информисања,
прати и примењује законе и друге прописе из области јавних
набавки и спроводи поступак јавних набавки у сарадњи са
комисијом за јавне набавке и израђује годишње извештаје о
уговорима о јавним набавкама за потребе државних органа,
управља имовином која је у својини и на коришћењу Града и
месних заједница.
Петар Вујадиновић, дипл. правниk
канцеларија бр. 36, 031/590-146, petar.vujadinovic@uzice.rs

Зоран Милитаров
Канцеларија бр. 18, 031/590-102, zoran.militarov@uzice.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈА,РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДЕ

ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У Градској управи за послове финансија, рачуноводства и
привреде обављају се послови који се односе на: израду одлуке
о буџету (допунски буџет, одлука о привременом финансирању
и одлука о завршном рачуну), обавештавање финансијске
службе директног корисника о одобреним апропријацијама,
прописивање методологије и рокова извршења буџета, надзор
над коришћењем буџетских средстава, прописивање квота
за свако тромесечје, доношење решења о употреби сталне и
текуће буџетске резерве, билансирање средстава за исплату
зарада и накнада, праћење нивоа зарада и финансијских
планова јавних предузећа и утврђивање дозвољеног нивоа,
праћење прилива на консолидовани рачун трезора, управљање
готовинским средствима и праћење захтева за плаћање
расхода, евидентирање тромесечних, односно месечних квота
по захтевима директних и индиректних корисника, плаћање
са трезора и проверу пријема добара и услуга за све директне
и индиректне кориснике буџетских средстава уз контролу
процедура јавних набавки, вођење главне и одабране помоћне
књиге за све директне и индиректне кориснике буџетских
средстава, управљање дугом, буџетско изврашавање (тромесечно
и годишње и израда консолидованог завршног рачуна трезора),
припремање и израду предлога финансијског плана, расподелу
средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених
апропријација, припремање и комплетирање документације за
извршење финансијског плана.

Зелени савет општине Ариље је основан у циљу унапређења
информисања грађана о стању животне средине, подстицању
учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења
спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и
унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања
услова, предлагања и предузимања мера у областима:

Мирјана Дрндаревић
канцеларија бр. 28, 031/590-141, mirjana.drndarevic@uzice.rs,

• заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
• заштите природних вредности;
• унапређења учешћа јавности у креирању политике животне
средине покретањем иницијатива;
• учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже
Општинско веће, а која се односе на животну средину, употребу
природних ресурса, израду планова и програма за управљање
енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;
• учешћа у изради планова, програма и других правних аката који
се баве унапређењем и заштитом животне средине и одрживим
развојем.
Председник Зеленог Савета
Дуња Ђенић		
064-878-62-78, dunjcilo@gmail.com
Републички водопривредни инспектор
Јасмина Спасојевић
Милосав Љујић
Карађорђева б.б., Нова Варош
064/823-5638, zokrug@open.telekom.rs, 033 62-662, 064/8235643
Републички инспектор за заштиту животне средине
Љиљана Рујевић
Димитрија Туцовића 52, Ужице, 062/886-6947

Републички санитарни инспектор
др Снежана Тадић
Димитрија Туцовића 52, Ужице,
031 513 657, rs1.uzice@open.telekom.rs
Републички ветеринарски инспектор
Вера Ђуковић
Димитрија Туцовића 52, Ужице,
+38131562767, zlatiborski@gmail.com
Републички шумарски и ловни инспектор
Одсек управне инспекције
Слободан Стефановић
Димитрија Туцовића 52, Ужице
031 514 159, 031/522-938, 064/88 18 697

