СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

17. јануар 2017. године

Број 2/17

6. На основу члана 48. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица,
на седници одржаној 17.01.2017.године, доноси
ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Потврђуje се мандат одборници Скупштине града Ужица:

−

Бранки Шопаловић, са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ, СЛОЖНО
УЖИЧКИ!

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-4 /17, 17.01. 2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

7. На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014др.закон), члана 34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и 78/11), уз претходно прибављено
мишљење Министарства финансија – Управа за јавни дуг, и члана 67. тачка 18. Статута Града Ужица („Службени лист Града Ужица“,
број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 17.01.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
Члан 1.
Одобрава се задуживање Града Ужица код пословних банака за финансирање капиталних пројеката у износу од
200.000.000,00 динара.
Члан 2.
Поступак за избор пословне банке код које ће се извршити задуживање за финансирање капиталних пројекта из члана 1.
спровешће се у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Градска управа за финансије града Ужица.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник града Ужица да у име града Ужица потпише Уговор о кредиту.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број I 400-7/17, 17.01. 2017. година
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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8. На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 8 и 9. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
17.01.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
I Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( У даљем
тексту: Комисија.) у саставу:
Председник Комисије:
1. Милина Матић, дипломирани правник

2.
3.
4.
5.

Чланови Комисије:
Мирјана Станковић, професор књижевности,
Слободан Пенезић, дипломирани економиста,
Маријана Перишић, дипломирани економиста,
Зорица М. Милић, професор књижевности.

II За секретара Комисије, именује се Слађана Митровић, дипломирани правник, запослена у Градској управи за послове
органа града, општу управу и друштвене делатности.
Секретар Комисије, учествује у раду Комисије без права одлучивања.
III Мандат Комисије и секретара Комисије траје четири године, од дана ступања на снагу овог Решења.
IV Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-203/16, 17.01. 2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

9. На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 11.
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) члана 56. Одлуке о усклађивању пословања Јавно
комуналног предузећа ''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) а у вези са
чланом 2. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице ( ''Службени лист града
Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 17.01.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош''
Ужице.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице.
Члан 3.
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-1/17,: 17.01. 2017. године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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10. На основу члана 27.став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број
72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије»
број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 67. став 1.тачка 19. Статута
града Ужица («Службени лист Града Ужица» број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 17.01.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3820/17 КО УЖИЦЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1. Одобрава се отуђење непокретности путем прикупљања затворених писмених понуда и то кат.парцеле број 3820/17 КО
Ужице, која по врсти представља неизграђено градско грађевинско земљиште, површине 40ари 37м², која се налази у Ужицу, улица
Карађорђева, уписане у лист непокретности број 12281 КО Ужице као јавна својина града Ужица.
2. На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 3820/17 КО Ужице, путем прикупљања
затворених писмених понуда, у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичном сајту
града Ужица.
3. Рок за подношење пријава за поступак прикупљања затворених писмених понуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у
дневном листу.
4. Почетна цена за неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.ове Одлуке
износи 15.000.000,00 динара (словима:петнаестмилионадинара).
5. Основни критеријум за избор најповољнијег учесника прикупљања затворених писмених понуда је висина понуђене цене.
6. Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретности.
7. Овлашћује се Градско веће да именује комисију за спровођење поступка отуђења кат.парцеле број 3820/17 КО Ужице из
јавне својине града Ужица. Задатак Комисије је да у складу са овом одлуком припреми конкурсну документацију, да о току поступка
води записник и по окончаном поступку утврди предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио
најповољније услове.
8.Овлашћује се Градско веће да донесе Решење о отуђењу непокретности из тачке 1.ове Одлуке понуђачу који је понудио
најповољније услове.
9. Овлашћује се градоначелник да, по прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва, са најповољнијим понуђачем
закључи и овери уговор о купопродаји непокретности из тачке 1. ове Одлуке код надлежног јавног бележника.
10. Обавезује се Градско веће да о исходу јавног конкурса и избора најповољнијег понуђача обавести Скупштину града.
11. Саставни део ове Одлуке је јавни оглас за отуђење кат.парцеле број 3820/17 КО Ужице путем прикупљања затворених
писмених понуда, нацрт уговора о купопродаји предметне непокретности и записник Пореске управе-филијала Ужице о процени
тржишне вредности непокретности број 100-464-08-85/2016 од 13.12.2016. године.
12. Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу града Ужица» и ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-2/17, 17.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

11. На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник републике Србије» број
72/201188/2013 и 105/2014-3) и члана 67. став 1.тачка 19. Статута града Ужица («Службени лист Града Ужица» број 16/13- пречишћен
текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 17.01.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОТУЂЕЊУ ОБЈЕКАТА И ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У УЛИЦИ
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 102 ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА
1. У тачки 1. Одлуке о отуђењу објеката и градског грађевинског земљишта у улици Димитрија Туцовића 102 путем
прикупљања затворених понуда („Службени лист града Ужица“ број 24/16) мења се укупна површина кат.парцеле број 8356 КО
Ужице, тако да уместо „површине 566 м²“ треба да стоји „571 м²“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-62/16, 17.01.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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12. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник
РС" број 68/15), тачке 2. подтачка 126. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени гласник
РС" број 101/15) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13-пречишћен текст), Скупштина града
Ужица, на седници одржаној 17.01.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ
ГРАДА УЖИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком се мења члан 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик
у систему града Ужица за 2015. годину ("Службени лист града Ужица" број 34/15, 9, 19 и 33/16), тако да гласи:
"Члан 2.
Максималан број запослених у систему града Ужица је:
1. ОРГАНИ И СЛУЖБЕ ГРАДА УЖИЦА
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ
3. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
ЈП АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ
ЈКП ДУБОКО
ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"
ЈКП БИОКТОШ
ЈКП ВОДОВОД
ЈКП НИСКОГРАДЊА
ЈП СТАН
ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ
5. ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
УСАВРШАВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ
СРБИЈЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
2

УКУПНО

1404"

78
34
30
32
24
5
1
243
17
13
46
33
4
3
4
75
29
234
165
117
56
76
69
4
5
4
1

Члан 2.
Ова одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе .
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 021-1/17, 17.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

13. На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. став 1. тачка
12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усаглашавању Одлуке
о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист
града Ужица'' број 37/16-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 17.01.2017.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ
I Тијосав Тарабић, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, из реда запослених.
II Ружа Пенезић, дипл. инг. архитектуре именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, из реда
запослених, на период до истека мандата Надзорног одбора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице.
III Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 119-1/17, 17.01. 2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

14. На основу члана 23.ст.6.Закона о водама (Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012 и 101/2016), члана 20. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 67.ст.1.тач.7. Статута града Ужица ("Службени лист града
Ужица" број 16/13-пречишћени текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 17.01.2017. године, донела је
ОДЛУКА
О УПРАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ БРАНЕ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се одржавање и управљање објектом Градске бране на Градској плажи (у даљем тексту: Градска
брана).
Члан 2.
Управљање објектом Градске бране, као делатност од општег интереса, поверава се Јавном предузећу ''Велики парк'' Ужице.
ЈП "Велики парк" прати стање устава, обалоутврда и других водних објеката на Градској плажи, као и исправност опреме за
подизање устава и о стању благовремено обавештава градску управу надлежну за послове вода.
ЈП "Велики парк" организује дежурство, обавештавање о достигнутим ниовима и предузимање и других мера на Градској
брани у случају повишених водостаја или у другим случајевима на основу наредбе лица надлежних за одбрану од поплава из надлежне
градске управе и ЈП "Србијаводе".
ЈП "Велики парк" Ужице одговорно је за правовремено подизање и спуштање устава на Градској брани у складу са одлукама
града Ужица, Планом заштите од поплава и наредбама надлежних лица која руководе одбраном од поплава.
Члан 3.
Управљање техничким и инвестиционим одржавањем врши град Ужице преко градске управе надлежне за послове вода.
Члан 4.
Купалишна сезона на Градској плажи почиње 15. јуна и траје до 01. септембра.
За време трајања купалишне сезоне организује се рад спасилачке службе.
Уставе на брани спуштају се 10. маја, а подижу 15. октобра.
Уставе се могу подићи у случајевима појаве акцидентних ситуација и потребе извођења хитних радова у кориту у периоду од
10. маја до 15. октобра одлуком ЈП
« Србијаводе» или одговорног лица града Ужица.
Члан 5.
У циљу обезбеђења услова за одржавање спорских и културних манифестација, на предлог организатора, уставе се могу
подизати и спуштати уз предходну сагласност надлежног лица града Ужица или ЈП "Србијаводе" за одбрану од поплава.
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Члан 6.
Ради одбране од поплава и консолидације водостаја реке Ђетиње уставе се могу спуштати и подизати у току целе године у
складу са Планом одбране од поплава и наредбама надлежног лица града Ужица или ЈП "Србијаводе" за одбрану од поплава.
Члан 7.
Обавезује се ЈКП ''Водовод'' да благовремено обавештава ЈП "Велики парк" и градску управу надлежну за послове вода о
свим наглим променама дотока воде на брани "Врутци", а у циљу предузимања одговарајућих мера на Градској плажи.
Обавезује се ЈП ''Велики парк'' да, без одлагања, на основу обавештења и процене из става 1. овог члана, предузме мере за
подизање или спуштање бране.
Члан 8.
ЈП ''Велики парк'' је дужно да у координацији са ЈКП ''Водовод'' врши пуњење и пражњење Градске плаже, у нивоу потребном
за регулисање биолошког минимума у речном кориту низводно од Градске плаже.
Члан 9.
Надзор над радом ЈП "Велики парк" у обављању послова управљања градском плажом прописаног овом одлуком врши
градска управа надлежна за послове вода.
Члан 10.
Градска управа надлежна за послове вода, у складу са Оперативним планом одбране од поплава за водотокове на територији
града Ужица, проценом ризика и указаном потребом за предузимање мера безбедности и заштите већег обима сарађује са градском
управом надлежном за послове ванредних ситуација и другим субјектима заштите од поплава.
Градске управе из става 1. овог члана сарађују са републичким органима, организацијама и институцијама надлежним за
воде и ванредне ситуације и дужне су да заједно одреде једно лице које ће сарађивати са наведеним субјектима.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о управљању и одржавању објектом Градске бране на Градској плажи
("Службени лист града Ужица" бр. 15/10).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 352- 19/17, 17.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

15. На основу члана 219. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС,'' број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и
45/13) и члана 28. став 1 тачка 6. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 16/13), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној дана, 17.01.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се организација, начин рада и друга питања од значаја за стручно утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти, на територији града Ужица.
Члан 2.
Утврђивање времена и узрока смрти лица која су умрла изван здравствене установе и издавање потврде о смрти, може
вршити лице које :
- је доктор медицине
- има положен стручни испит
- има најмање годину дана искуства на пословима утврђивања времена и узрока смрти лица
- има пребивалиште на територији града Ужица.
Члан 3.
Градско веће града Ужица, одређује докторе медицине који ће обављати послове утврђивања времена и узрока смрти лица
која су умрла изван здравствене установе на територији града Ужица, на предлог Дома здравља Ужице.
Доктори медицине одређују се на период од 2 године.
На основу наведеног акта Град Ужице закључује са докторима медицине појединачне уговоре о утврђивању времена и узрока
смрти лица.
Члан 4.
Међусобна права и обавезе града Ужица и Дома здравља у обављању послова утврђивања времена и узрока смрти лица
умрлих изван здравствене установе на територији града Ужица, регулисаће се уговором.
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Члан 5.
Доктор медицине дужан је да, у року од 12 сати од примљеног позива, изврши непосредан преглед, утврди време и узрок
смрти лица и изда потврду о смрти.
Утврђивање времена и узрока смрти лица и издавање потврде о смрти, доктор медицине врши по службеној дужности или на
захтев лица која су по закону дужна да пријаве чињеницу смрти.
Члан 6.
Потврда о смрти је јавна исправа на основу које се врши упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих.
Потврда о смрти саставља се у три истоветна примерка, од којих један остаје у здравственој установи а два примерка се
достављају матичару.
Члан 7.
Доктори медицине дужни су да уредно евидентирају све случајеве утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе.
Дом здравља дужан је да месечно поднесе извештај о раду на пословима утврђивања времена и узрока смрти лица, и то
најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
Извештај се доставља градској управи надлежној за финансије и на основу њега се врши обрачун накнаде за рад доктора
медицине.
Члан 8.
Средства за рад доктора медицине на пословима који су предмет ове одлуке обезбеђују се у буџету града Ужица.
Висину накнаде за рад доктора за календарску годину утврђује Градско веће града Ужица.
Накнада се исплаћује непосредно докторима медицине.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 512-3 /16, 17.01.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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