СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXX

7. фебруар 2019. године

Број 4/19

12. На основу члана 46. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 54/11) и чланом 67. Статута
града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној
07.02.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине града Ужица Љубодрагу Ђурђићу, са изборне листе са изборне листе
„ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, Активна
Србија (АС)“, због поднете оставке.

2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-3/19, 07.02.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

13. На основу чл. 48 и 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на
седници одржаној 07.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
1.

Потврђује се мандат одборника Скупштине града Ужица, Ани Виторовић, која је изабрана на изборима одржаним 24. априла
2016. године, са изборне листе Др. Војислав Шешељ - Српска радикална странка.

2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-3/19, 07.02. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

14. На основу члана 11., 32. тачка 1. и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 67. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 25/17 –
пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 07.02.2019. године, по прибављеном мишљењу Министарства за
државну управу и локалну самоуправу број 110-00-00002/2019-24 од 14.01.2019. године и број 110-00-00002/2019-24 од 29.01.2019.
године, донела је
СТАТУТ
ГРАДА УЖИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности града Ужица (у даљем тексту: Град), начин, услови и
облици њиховог остваривања, облици и инструменти остваривања људских права у Граду, број одборника Скупштине града,
организација и рад органа и служби, одређивање органа овлашћеног за покретање поступака пред Уставним, односно Управним судом,
начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности Града, услови за остваривање облика непосредне
самоуправе, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, спровођење обавезног поступка јавне расправе
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приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних
прихода, просторних и урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или
захтева једне трећине одборника, као и друга питања од значаја за Град.
Овим статутом одређују се градске општине у граду, њихова подручја, начин образовања, укидања и промене подручја
градских општина, послови из надлежности града које врше градске општине, органи и начин избора органа градске општине, као и
међусобни однос органа града и органа градске општине.
Положај Града
Члан 2.
Град је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим
статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Града управљају пословима Града у складу са законом и
овим статутом.
Право је грађана да непосредно и преко слободно изабраних представника управљају јавним пословима од непосредног,
заједничког и општег интереса за грађане Ужица, као и право и обавеза органа Града да, у складу са законом, планирају, уређују и
управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за грађане Ужица.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума и других
облика учешћа грађана у обављању послова Града.
Градске општине
Члан 3.
Ради ефикаснијег и економичнијег остваривања својих надлежности и остваривања права грађана, град образује градске
општине.
Овим статутом одређују се послови из надлежности града које врше градске општине.
Својство правног лица
Члан 4.
Град има својство правног лица.
Седиште Града је у Ужицу, улица Димитрија Туцовића број 52.
Језик и писмо
Члан 5.
На територији Града у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо.
Сви појмови употребљени у овом Статуту у мушком роду, подразумевају исте појмове у женском роду.
Симболи Града
Члан 6.
Град има грб и заставу чији се садржај и употреба ближе уређују одлукама Скупштине града.
Употреба симбола Града
Члан 7.
Застава и грб Града могу се истицати само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа Града истичу се само државни симболи, грб и застава Града.
Печат
Члан 8.
Органи Града имају печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, град Ужице, назив органа исписан на српском језику и
ћириличким писмом и грбом Републике Србије у средини.
Употреба печата уређује се посебном одлуком Скупштине града.
Празник Града
Члан 9.
Празник Града је 9. октобар, дан првог помена Ужица у историјским списима 1329. године.
Празник града утврђује се Статутом града, уз претходну сагласност министарства надлежног за локалну самоуправу.
Награде и јавна признања
Члан 10.
Град установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци,
уметности, спорту и другим друштвеним областима.
Град додељује звање „почасни грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град.
Скупштина града одлучује о додељивању звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање ''почасни грађанин'' додељују се поводом Дана Града.
Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања, као и услови и начин доделе звања почасног
грађанина, уређују се посебном одлуком.
Утврђивање назива делова насељених места
Члан 11.
Град утврђује називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Јавност рада
Члан 12.
Рад органа Града је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. издавањем службеног листа града, билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката
јавности;
2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Града;
3. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Града.
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У циљу остваривања права грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање по питањима од значаја за грађане,
Град образује званичну интернет презентацију града на коме ће објављивати информације, одлуке, извештаје и друга акта Града,
као и вести од значаја за грађане са територије града.
Обавештења и вести из става 3. овог члана, могу се реализовати и путем друштвених мрежа.
Имовина Града
Члан 13.
Град има своју имовину.
Имовином Града самостално управљају и располажу органи Града, у складу са законом.
Градска општина има право јавне својине на покретним и на непокретним стварима неопходним за рад органа и организација
градске општине, у складу са посебном одлуком Скупштине града.
II ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
Територија града
Члан 14.
Територију Града, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав,
и то:
Насељено место

Катастарска општина

- Буар
- Биоска
- Врутци
- Витаси
- Горјани
- Гостиница
- Губин До
- Добродол
- Дрежник
- Дријетањ
- Дубоко
- Збојштица
- Злакуса
- Каменица
- Бјелотићи
- Каран
- Качер
- Кесеровина
- Крвавци
- Кремна
- Котроман
- Кршање
- Радуша
- Лелићи
- Љубање
- Мокра Гора
- Пањак
- Стрмац
- Пеар
- Никојевићи
- Пониковица
- Поточање
- Потпеће
- Равни
- Рибашевина
- Севојно
- Скржути
- Стапари
- Волујац
- Ужице
- Трнава

Буар
Биоска
Врутци
Кремна
Горјани
Гостиница
Губин До
Добродол
Дрежник
Дријетањ
Дубоко
Збојштица
Злакуса
Каменица
Каменица
Каран
Качер
Биоска
Крвавци
Кремна
Мокра Гора
Мокра Гора
Кремна
Лелићи
Љубање
Мокра Гора
Мокра гора
Мокра Гора
Биоска
Никојевићи
Пониковица
Поточање
Потпеће
Равни
Рибашевина
Севојно
Скржути
Стапари
Стапари
Ужице
Трнава

У оквиру законом утврђене територије града образују се градске општине.
Подручје градске општине чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у њен састав.
Промена територијалне организације града
Члан 15.
Иницијативу за покретање поступка за оснивање, укидање и промену територије града може поднети Скупштина града или
10% бирача који имају пребивалиште на територији дела града на који се промена односи.
III ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Градска општина Севојно
Члан 16.
Подручје градске општине Севојно чини :
Насељено место
Севојно

Катастарска општина
Севојно

Седиште градске општине утврђује се статутом градске општине.

44

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 4/19"
Градска општина Ужице
Члан 17.
Подручје градске општине Ужице чини територија града Ужица, осим насељеног места и катастарске општине Севојно.
Послове градске општине Ужице врше органи града Ужицa.

Промена подручја градске општине
Члан 18.
Град може променити подручје постојеће градске општине, образовати нову или укинути постојећу градску општину, под
условима утврђеном овим статутом.
Оснивање, укидање и промена територије из става 1. овог члана врши се по поступку прописаним законом и овим Статутом.
Иницијатива за промену подручја градске општине
Члан 19.
Иницијативу за покретање поступка за оснивање, укидање и промену територије градских општина може поднети
Скупштини града: 10% бирача који имају пребивалиште на територији дела града на који се промена односи, скупштина градске
општине и 1/3 одборника Скупштине града.
Расписивање саветодавног референдума
Члан 20.
Ако оцени да је предложена промена законита и оправдана, Градско веће доставља Скупштини града предлог за
расписивање саветодавног референдума.
Скупштина града, у складу са законом, расписује саветодавни референдум на коме се грађани који имају бирачко право и
пребивалиште на територији града, на које се промена односи изјашњавају да ли су ''за'' или ''против'' промене која се иницира.
Сматра се да су грађани подржали промену која се иницира, ако се за њу изјаснила већина од оних који су гласали.
Резултати саветодавног референдума
Члан 21.
Приликом утврђивања предлога за измену Статута којим се оснива, укида или врши промена територије града, Градско веће
ће водити рачуна о резултатима спроведеног референдума.
Промена подручја постојеће градске општине издвајањем насељеног места
Члан 22.
Промена подручја постојеће градске општине врши се издвајањем насељеног места, односно подручја катастарске општине
из састава једне градске општине и његовим припајањем другој постојећој градској општини.
Подручје постојеће градске општине може се променити под условом да:
- насељено место, односно подручје катастарске општине које се издваја из састава једне градске општине, са градском
општином којој се припаја, представља географски и економски повезан простор, има изграђену комуникацију са насељеним местима
те друге градске општине и гравитира седишту те градске општине;
- обезбеђује брже, једноставније и ефикасније остваривање права грађана са тог подручја и
- доприноси равномернијем развоју градских општина на које се промена односи.
Променом подручја, у смислу одредаба овог статута, не сматра се измена граница катастарских општина извршена у складу
са законом.
Образовање нове градске општине
Члан 23.
Нова градска општина образује се оснивањем, спајањем две или више градских општина у једну градску општину или
издвајањем дела подручја из једне или више постојећих градских општина у нову градску општину.
Нова градска општина образује се под условом да:
- њено подручје представља географски и економски повезан простор, који поседује изграђену комуникацију међу насељеним
местима, са седиштем као гравитационим центром и
- степен привредног и друштвеног развоја тог подручја, материјални, технички, кадровски и други услови омогућавају
обављање послова градске општине, односно задовољавање одређених потреба од непосредног интереса за грађане са тог подручја.
Уз иницијативу се подноси Елаборат о испуњености услова из става 2. овог члана, као и графички приказ који је саставни део
овог Елабората.
Укидање градске општине
Члан 24.
Град може укинути постојећу градску општину и њено подручје припојити једној или више постојећих градских општина ако
су испуњени услови из члана 23. став 2. овог Статута.
IV НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
Надлежности града
Члан 25.
Град врши надлежности града утврђене Уставом и законом, као и друге надлежности и послове државне управе који су му
законом поверени.
Надлежности утврђене Уставом и законом
Члан 26.
Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја Града, као и стратешке планове и
програме локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и
пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и
других јавних објеката од значаја за Град;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње
образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите,
спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 4/19"

45

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих
и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за
Град;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;
10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном
информисању у Граду;
11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Града, организује службу правне помоћи
грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12) утврђује симболе Града и њихову употребу;
13) управља имовином Града и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде градских прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у
складу са Уставом, законом и овим статутом.
Послови из надлежности Града утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица
локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.
Јавне службе Града
Члан 27.
За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва Град може посебном одлуком
оснивати: предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу.
Именовање органа јавних служби Града
Члан 28.
Скупштина града именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач , осим када је законом другачије предвиђено.
Поступак именовања директора јавне службе
Члан 29.
Ако законом није уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или
већински власник Град, Скупштина града именује директоре после спроведеног јавног конкурса.
Сагласност на планове и програм пословања јавне службе
Члан 30.
Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни су да Скупштини града
достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи
програм пословања.
Подношење Скупштини града извештаја о раду јавних служби
Члан 31.
Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да, најмање једном годишње подносе Скупштини
града извештај о свом раду, најкасније до 31. маја текуће године за претходну годину.
Поверавање послова правном или физичком лицу
Члан 32.
Град може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности, ефикасности и заштите животне средине,
поверити правном или физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине града.
V ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗМЕЂУ
ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Средства за обављање послова и извори средстава
Члан 33.
За обављање послова Града утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и
дужности Републике, Граду припадају приходи и примања утврђени законом.
Послови Града финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања,
самодоприноса и других прихода и примања утврђених законом.
Средства из става 1. и 2. овог члана распоређују се Граду и градским општинама сразмерно врсти и обиму послова које
обављају, одлуком Скупштине града, која се доноси за календарску годину.
Извори средстава и ненаменски карактер средстава
Члан 34.
Приходи из члана 33. овог Статута су општи приходи буџета града и буџета градских општина и могу се користити за било
коју намену, осим оних чији је наменски карактер утврђен законом.
Средства буџета града, односно градске општине, користе се у складу са законом и одлуком о буџету града, односно градске
општине.
Одлука о буџету градске општине доноси се сходном применом закона којим се уређује доношење буџета јединице локалне
самоуправе.
Извршење прихода буџета градске општине чија је намена утврђена законом
Члан 35.
Приходи буџета градске општине чија је намена утврђена законом (у даљем тексту: наменски приходи буџета), користе се
према програму који доноси Скупштина градске општине за календарску годину (у даљем тексту: годишњи програм).
Годишњи програм мора бити усклађен са програмом развоја Града, односно одговарајуће делатности и динамиком
финансирања утврђеном тим актима Града.
Председник градске општине је дужан да градоначелнику, преко градске управе надлежне за финансије, доставља
тромесечни извештај о извршењу наменских прихода буџета.
Када градоначелник, на основу извештаја председника градске општине и мишљења градске управе из става 3. овог члана,
оцени да се наменски приходи буџета троше супротно одлуци о буџету градске општине, односно годишњем програму, наложиће
надлежној служби да изврши контролу наменског трошења тих прихода.
Када градоначелник, на основу извештаја председника градске општине и мишљења градске управе из става 3. овог члана,
оцени да се наменски приходи буџета не троше ефикасно или ефективно, упозориће на то председника градске општине и истовремено
му одредити рок у коме је дужан да обезбеди ефикасно и ефективно трошење наменских прихода буџета.
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У случају да председник градске општине и после упозорења не обезбеди ефикасно и ефективно трошење наменских прихода
буџета, градоначелник може привремено обуставити прилив наменских прихода буџета градској општини, о чему обавештава
скупштину градске општине ради предузимања одговарајућих мера.
О привременој обустави прилива наменских средстава буџета градској општини, градоначелник обавештава Скупштину
града на првој наредној седници.
Располагање приходима и примањима и задуживање
града и градских општина
Члан 36.
Град самостално располаже приходима и примањима који му припадају, у складу са одлуком о буџету града.
Град се може задуживати и закључивати уговоре о кредиту, у складу са законом.
Градска општина се може задуживати и закључивати уговоре о кредиту, у складу са законом, по претходно прибављеној
сагласности Скупштине града.
Буџет и завршни рачун буџета града
Члан 37.
Град има буџет у којем се исказују сви његови приходи и примања, расходи и издаци.
Буџет града израђује се на начин предвиђен законом и доноси се за једну календарску годину.
По истеку године за коју је буџет донет, Скупштина града доноси завршни рачун буџета града, у складу са законом.
Буџет града и завршни рачун буџета града доступни су јавности.
Одговорност за извршење буџета
Члан 38.
За извршење буџета Града, градоначелник одговара Скупштини града.
Градска управа надлежна за послове буџета, обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута
годишње информише Градско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Градско веће, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, усваја и доставља, ради информисања,
извештај Скупштини града.
Надзор над наменским коришћењем средстава корисника буџета
Члан 39.
Град врши надзор над наменским коришћењем средстава корисника буџета града.
Сагласност на број и структуру запослених код корисника буџета града
Члан 40.
Градско веће даје сагласност на опште акте јавних служби којима се уређују број и структура запослених и даје сагласност на
број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма јавних служби, у складу са
законом.
Увођење самодоприноса
Члан 41.
За задовољавање потреба грађана и реализацију одређених пројеката на територији града или на делу територије града, може
се расписати самодопринос.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са законом и овим статутом, односно статутом
градске општине.
Утврђивање предлога одлуке за увођење самодоприноса
Члан 42.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију града или за подручје више градских општина утврђује Скупштина
града.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје или део подручја градске општине утврђује скупштина градске
општине.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине града,
скупштина градске општине, Градско веће и грађани путем грађанске иницијативе.
Иницијатива за доношење одлуке из става 2. овог члана, подноси се на начин и по поступку предвиђеном статутом градске
општине.
Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских
средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи, Скупштина града одлучује о покретању поступка за увођење самодоприноса већином
гласова од укупног броја одборника.
Када Скупштина града прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси закључак којим истовремено одређује рок за
припрему нацрта одлуке о увођењу самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина града, односно скупштина градске општине утврђује већином гласова
од укупног броја одборника скупштине, по поступку предвиђеном за доношење статута, по претходно одржаној јавној расправи.
Доношење одлуке о увођењу самодоприноса
Члан 43.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на којем се средства
прикупљају.
Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на којем се средства
прикупљају ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Објављивање одлуке о увођењу самодоприноса
Члан 44.
Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују акти града и градске општине.
Одлука из става 1. овог члана, са списком грађана који су у обавези да плаћају самодопринос, доставља се исплатиоцу чије је
седиште ван подручја на којем се средства прикупљају.
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Наменски карактер средстава самодоприноса
Члан 45.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета и строго су наменског карактера.
V ОРГАНИ ГРАДА
Органи града
Члан 46.
Органи Града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градска управа.
Орган Града је и Градско правобранилаштво, у складу са посебним законом.
Презумпција надлежности
Члан 47.
Послове Града врше органи Града у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим статутом.
Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Града, све
послове који се односе на уређивање односа из надлежности Града врши Скупштина града, а послове који су по својој природи
извршни, врши градоначелник.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежно је Градско веће.
1.

Скупштина града

Положај Скупштине града
Члан 48.
Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим
статутом.
Састав Скупштине града
Члан 49.
Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и
овим статутом.
Сазивање конститутивне седнице
Члан 50.
Седницу новог сазива Скупштине града сазива председник Скупштине претходног сазива, у року од 15 дана од дана
објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу
новог сазива сазваће најстарији одборник новог сазива у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник новог сазива до избора председника Скупштине града.
Потврђивање мандата одборника
Члан 51.
Мандат одборника се потврђује на основу извештаја верификационог одбора.
Верификациони одбор састоји се од пет чланова које именује Скупштине града на предлог председавајућег, односно
председника Скупштине града.
Конституисање Скупштине
Члан 52.
Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.
Број одборника
Члан 53.
Скупштина града има 67 одборника.
Мандат одборника
Члан 54.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.
Заклетва одборника
Члан 55.
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине града Ужица придржавати Устава,
закона и Статута града Ужица и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.“
Неспојивост функција
Члан 56.
Одборник не може бити запослен у градској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина града у органима
Града, предузећима и установама чији је оснивач.
Ако запослени у градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов
одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина града престаје функција
на коју су именована, односно постављена.
Имунитет одборника
Члан 57.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на
седници Скупштине града и радних тела.
Права и дужности одборника
Члан 58.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине града и њених радних тела, предлаже Скупштини града
расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине града да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука
о којима одлучује Скупштина града, покреће иницијативе за доношење одлука и других аката из надлежности Скупштине града и даје
амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Града и учествује у другим активностима Скупштине града.
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Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и
служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину града.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине града, а
начелник градске управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад градске управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном применом закона којим се
уређује заштита изборног права у изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине града.
Накнада и друга примања одборника
Члан 59.
Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела,
дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине града.
Надлежност Скупштине града
Члан 60.
Скупштина града, у складу са законом:
1.доноси Статут града и пословник Скупштине града;
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3. усваја Кадровски план;
4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
5. доноси програм развоја Града, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у
складу са законом;
6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7. доноси прописе и друге опште акте;
8. расписује референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској
иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9. оснива службе, јавна предузећа, друштва капитала, установе и организације и врши надзор над њиховим радом;
10. доноси одлуку о спровођењу конкурса и именовању комисије за избор директора јавних предузећа;
11. именује и разрешава директоре и надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом.
12. именује и разрешава управне и надзорне одборе, директоре установа, организација и служби, чији је оснивач, у складу са
законом;
13. бира и разрешава локалног омбудсмана;
14. даје сагласност на статуте јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач;
15. бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине града;
16. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
17. бира и разрешава градоначелника и на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа;
18. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
19) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
20. утврђује доприносе за уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта;
21. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
22. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града;
23. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној
својини Града, о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине, у складу са законом;
24. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Града, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама чији је оснивач Град;
25. одлучује о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљиште по цени, односно закупнини која је мања од тржишне
цене, односно закупнине;
26. одлучује о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе;
27. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет
комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне
делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања
комуналног реда и мере за њихово спровођење;
28. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; може основати јавно предузеће за
припрему програма, уређивање грађевинског земљишта и старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског
земљишта;
29. утврђује тржишну вредност грађевинског земљишта на својој територији, у складу са законом;
30. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење
и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од
јавног интереса у области становања;
31. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора, за
вршење послова везаних за коришћење, управљање и надзор над коришћењем пословног простора, може основати јавно предузеће или
друштво капитала и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима града;
32. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине и додељивања стамбених зајмова запосленима
у органима Града;
33. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Града;
34. уређује организацију и начин обављања такси превоза путника;
35. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне
акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује посебну
накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
36. доноси програм и план енергетске ефикасности;
37. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и
њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
38. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом;
39. утврђује висину боравишне таксе на територији Града;
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40. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење
спровођења локалног акционог плана;
41. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих
животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
42. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
43. доноси стратегију и акциони план политике за младе, оснива канцеларију за младе;
44. одлучује о улагању ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу
са законом;
45. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на коцесиони
акт;
46. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту
јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града;
47. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
48. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи;
49. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
50. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
51. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником
Скупштине града;
52. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Града;
53. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
54. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
55. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
56. информише јавност о свом раду;
57. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује
право на локалну самоуправу;
58. организује службу правне помоћи грађанима;
59. уређује организацију и рад мировних већа;
60. утврђује празник Града;
61. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
62. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује
о додели признања ''почасни грађанин Града;
63. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
64. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или
већински власник Град;
65. разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
66. усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
67. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
68. доноси опште планове и друге опште документе укључујући и процену угрожености јединице локалне самоуправе у
вези са заштитом од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара;
69. доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште намене;
70. именује чланове Градског штаба за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
71. доноси Одлуку о организацији и раду органа Града у ратном и ванредном стању;
72. именује Изборну комисију града Ужица за спровођење избора за одборнике Скупштине града, у складу са законом;
73. доноси Одлуку о организацији и раду органа Града у ратном и ванредном стању;
74. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Скупштина града може основати више јавних предузећа и друштава капитала за обављање исте делатности, у складу са
законом, уз обавезу претходног дефинисања економске, организационе и друге оправданости и сврсисходности.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 61.
Скупштина града одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина града одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије
одређено.
Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет;
3) доноси програм развоја Града и стратегије којима се утврђују правци деловања Града у одређеној области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Града;
7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне
самоуправе у другим државама;
8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне
самоуправе;
9) одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места;
10) доноси одлуку о расписивању референдума,
11) доноси одлуку о покретању поступка за увођење самодоприноса и одлуку о увођењу самодоприноса,
12) доноси одлуку о распуштању скупштине градске општине;
13) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Града;
14) усваја Етички кодекс;
15) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Сазивање Скупштине града
Члан 62.
Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у
року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења
захтева.
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Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а
председава одборник кога одреди подносилац захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине града може заказати седницу у року који
није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 4. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и
образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине града из става 4. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине
града у условима проглашене ванредне ситуације.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у
другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина града.
Јавност рада
Члан 63.
Седнице Скупштине града су јавне.
За јавност рада Скупштине града одговоран је председник Скупштине града.
Позиви и материјал за седнице Скупштине града достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине града могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници
предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине града.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће
одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном
реду.
Скупштина града може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и одбране земље и других
посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.
Радна тела Скупштине града
Члан 64.
Скупштина града оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града и обављају друге послове утврђене
овим статутом и пословником Скупштине града.
Пословником Скупштине града утврђују се број и задаци сталних, посебних и повремених радних тела, избор, права и
дужности председника и чланова сталних, посебних и повремених радних тела, као и друга питања од значаја за њихов рад.
Актом о образовању радних теча уз става 3. овог члана тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног
тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од
значаја за рад радног тела.
Јавно слушање о предлозима одлука
Члан 65.
Стално радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других прописа о којима одлучује Скупштина
града.
Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника Скупштине града и јавности о изнетим
мишљењима и ставовима на јавном слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине града.
Обављање стручних и административно-техничких послова
за радна тела
Члан 66.
Услове за рад сталних, посебних и повремених радних тела, као и обављање стручних и административно-техничких
послова, обезбеђује надлежна градска управа.
Председник Скупштине
Члан 67.
Скупштина града има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, сарађује са органима и
јавним службама Града и другим организацијама, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина града доноси и
обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине града.
Председник Скупштине може бити на сталном раду у Граду.

Избор председника Скупштине
Члан 68.
Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се
поступак кандидовања и избора.
Разрешење председника Скупштине
Члан 69.
Председник скупштине може бити разрешен пре истека мандата:
1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Разрешење, на основу поднетог предлога, се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.
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Заменик председника Скупштине
Члан 70.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника
Скупштине може бити на сталном раду у Граду.
Секретар Скупштине
Члан 71.
Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.
Скупштина града може, на образложен предлог председника Скупштине града, разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган
Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине града.
Пословник Скупштине града
Члан 72.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине уређују се Пословником
Скупштине града.
Пословник доноси Скупштина града већином од укупног броја одборника.
2.

Извршни органи Града
Извршни органи
Члан 73.
Извршни органи Града су градоначелник и Градско веће.
2.1. Градоначелник

Избор градоначелника
Члан 74.
Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине града.
Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине града предлаже кандидата за градоначелника.
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града
на исти начин као и градоначелника.
Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду.
Неспојивост функција
Члан 75.
Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини града.
Надлежност
Члан 76.
Градоначелник:
1) представља и заступа Град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) оснива градску службу за инспекцију и службу за ревизију коришћења буџетских средстава;
5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
6) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
7) усмерава и усклађује рад градских управа;
8) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Града, као и о отказу уговора о давању
на коришћење, односно у закуп, у складу са законом и прописом Града;
9) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Града;
10) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Града (месним заједницама,
установама, јавним агенцијама) за давање у закуп тих ствари;
11) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Града;
12) одлучује о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга, добара и радова на основу Плана јавних набавки Града;
13) закључује уговоре у име Града, на основу овлашћења из закона, Статута и одлука Скупштине града;
14) у име Града закључује колективне уговоре за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Град;
15) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
16. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Града;
17) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
18) Командант је Градског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне
ситуације на предлог Градског штаба за ванредне ситуације;
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19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Граду;
20) информише јавност о свом раду;
21) покреће поступак пред Уставним, односно Управним судом, осим у случајевима предвиђеним овим Статутом;
22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
23) поставља и разрешава помоћнике градоначелника;
24) доноси акта из надлежности Скупштине града у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да
их поднесе на потврду Скупштини града чим она буде у могућности да се састане;
25) усваја План заштите и спасавања, оперативне планове и друга документа, процене угрожености за поједине опасности у
вези са заштитом од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара којима се уређује организација и начин поступања
надлежних органа, предузећа, других субјеката и грађана и стварају услови за њихово отклањање, односно ублажавање њихових
последица у складу са законом и одлукама које усваја Скупштина града;
26) усваја планове и друге документе у вези са извршавањем законских обавеза града у ратном и ванредном стању, у складу
са законом и одлукама које усваја Скупштина града;
27) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима органа Града.
Градоначелник је одговаран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган
Републике, који врши надзор над радом и актима извршних органа Града и градске управе.
Помоћници градоначелника
Члан 77.
Градоначелник може да има 3 помоћника градоначелника који обављају послове из појединих области (економски развој,
урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне делатности, развој месних
заједница и др.).
Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја
за развој Града у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу градоначелника.
Градоначелник поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове док траје дужност градоначелника.
Помоћници градоначелника постављају се у Кабинету градоначелника.
2.2. Градско веће
Састав и избор
Члан 78.
Градско веће чине: градоначелник, заменик градоначелника и 9 (девет) чланова Градског већа.
Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик градоначелника је члан Градског већа по функцији.
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика
градоначелника и чланова Градског већа, које предлаже кандидат за градоначелника.
Чланови Градског већа могу бити задужени за једну или више одређених области из надлежности града и могу бити на
сталном раду у Граду, о чему одлучује градоначелник.
Неспојивост функција
Члан 79.
Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници.
Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат.
Надлежност
Члан 80.
Градско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) усваја извештаје о извршењу буџета Града и доставља их Скупштини града;
5) врши надзор над радом градских управа, поништава или укида акте градске управе који нису у сагласности са законом,
статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација
у управним стварима из надлежности Града;
7) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
8) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из
изворне надлежности Града, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Града;
9) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Град;
10) усваја тромесечни извештај о раду јавних предузећа и доставља Скупштини града;
11) предлаже акта које доноси Скупштина града ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији
је оснивач Град;
12) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са
законом;
13) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у јавним службама чији је оснивач град
Ужице, у привредним друштвима и другим организацијама у којима је град Ужице већински власник, правним субјектима који се
финансирају из буџета Града или се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града;
14) усваја План заштите и спасавања, оперативне планове и друга документа, процене угрожености за поједине опасности у
вези са заштитом од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара којима се уређује организација и начин поступања
надлежних органа, предузећа, других субјеката и грађана и стварају услови за њихово отклањање, односно ублажавање њихових
последица у складу са законом и одлукама које усваја Скупштина града;
15) доноси интерни акт о јавним набавкама и План јавних набавки у складу са одлуком о буџету и финансијским планом;

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 4/19"

53

16) усваја планове и друге документе у вези са извршавањем законских обавеза града у ратном и ванредном стању, у складу
са законом и одлукама које усваја Скупштина града;
17) поставља и разрешава начелника градске управе;
18) поставља градског правобраниоца;
19) доноси План одбране Града који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану
правних лица у делатностима из надлежности Града са Планом одбране Републике Србије;
20) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
21) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
22) информише јавност о свом раду;
23) доноси Пословник о раду на предлог градоначелника;
24) врши и друге послове у складу са законом, овим статутом и одлукама Скупштине града.
Положај градоначелника у Градском већу
Члан 81.
Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 82.
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим статутом за поједина питања није
предвиђена друга већина.
Пословник Градског већа
Члан 83.
Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређују пословником, у складу са законом и овим
статутом.
Подношење извештаја Скупштини града
Члан 84.
Градоначелник и Градско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен
захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
Разрешење и оставка градоначелника
Члан 85.
Градоначелник може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника,
на исти начин на који је изабран и на лични захтев.
О предлогу за разрешење градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога
председнику Скупштине града.
Ако Скупштина не разреши градоначелника, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити
разрешење градоначелника, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Градоначелник може поднети оставку.
О поднетој оставци градоначелника, председник Скупштине града обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине.
У случају из става 4. овог члана, председник Скупштине града је дужан да на првој наредној седници Скупштине града
поднесе предлог за избор новог градоначелника.
Градоначелник који је разрешен или је поднео оставку, остаје на дужности и врши текуће послове, до избора новог
градоначелника.
Дејство разрешења и оставке градоначелника
Члан 86.
Разрешењем, односно оставком градоначелника престаје мандат заменика градоначелника и Градског већа.
Разрешење и оставка заменика градоначелника,
односно члана Градског већа
Члан 87.
Заменик градоначелника, односно члан Градског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог
градоначелника или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика градоначелника или члана Градског већа, градоначелник је дужан да
Скупштини града поднесе предлог за избор новог заменика градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку
о разрешењу и о избору.
Заменик градоначелника и члан Градског већа може поднети оставку.
О поднетој оставци заменика градоначелника или члана Градског већа, председник Скупштине града обавештава одборнике
на почетку прве наредне седнице Скупштине града.
У случају из става 3. овог члана, градоначелник је дужан да на првој наредној седници Скупштине града поднесе предлог за
избор новог заменика градоначелника, односно члана Градског већа.
Заменик градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше
текуће послове, до избора новог заменика градоначелника или члана Градског већа.
Престанак мандата извршних органа Града
због престанка мандата Скупштине града
Члан 88.
Престанком мандата Скупштине града престаје мандат градоначелнику и Градском већу, с тим да они врше текуће послове из
своје надлежности до ступања на дужност новог градоначелника и Градског већа, односно председника и чланова привременог органа
ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.
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Градске управе

Организација Градских управа
Члан 89.
За вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине,
градоначелника и Градског већа, образују се градске управе за поједине области (у даљем тексту: градске управе).
Начела деловања градских управа
Члан 90.
Градске управе поступају према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужне су да сваком омогуће
једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Градске управе дужне су да грађанима омогуће брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.
Градске управе дужне су да грађанима дају потребне податке и обавештења и пружају правну помоћ.
Градске управе дужне су да сарађују са грађанима и да поштују личност и достојанство грађана.
Када органи Града решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге
странке, градске управе по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које у
складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних
овлашћења, у складу са законом.
Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у поступку из
става 5. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 5. овог члана градске управе могу вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су
законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.
Надлежност градских управа
Члан 91.
Градске управе, у областима у којима су образоване:
1) припремају прописе и друге акте које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
2) припремају акте о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретностима које су у јавној својини града;
3) извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
4) решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из надлежности Града;
5) обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
6) обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
6) извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;
7) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
8) воде јединствену евиденцију непокретности у својини града, у складу са законом, подзаконским актима и одлукама
Скупштине града;
9) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
10) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
11) достављају извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, градоначелнику,
Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње.
Руковођење градским управама
Члан 92.
Градским управама руководе начелници градских управа (у даљем тексту: начелник).
За начелника управе за поједине области, може бити постављено лице, које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелника поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Одговорност начелника градске управе
Члан 93.
Начелник за свој рад и рад градске управе којом руководи одговара Градском већу у складу са законом, овим статутом и
одлуком о организацији градских управа.
Градско веће разрешава начелника градске управе, ако се испуне услови за његово разрешење, прописани законом.
Уређење градске управе
Члан 94.
Одлуку о организацији градских управа доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, усваја Градско веће.
Обједињени Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, припрема начелник управе у
којој се обављају општи, правни или нормативни послови, који доставља Градском већу на усвајање.
Унутрашње организационе јединице
Члан 95.
У градским управама, за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе јединице.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у градским управама распоређује начелник.
Посебне организације
Члан 96.
Скупштина града може да образује посебне организације за обављање одређених стручних и других послова и са њима
повезаних управних послова који су од значаја за остваривање послова Града, градских управа или јавних предузећа и служби чији је
оснивач Град.
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Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 97.
Градска управа у обављању управног надзора може:
1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2. изрећи новчану казну;
3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање
прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине града.
Примена прописа о управном поступку
Члан 98.
У поступку пред градском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују
се прописи о управном поступку.
Сукоб надлежности
Члан 99.
Градско веће решава сукоб надлежности између градских управа, градске управе и других предузећа, организација и установа
кад на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица у оквиру градске управе.
Услови за обављање управних послова
Члан 100.
Послове градске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица
која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у
складу са законом и другим прописом.
Изузеће начелника градске управе
Члан 101.
О изузећу начелника градске управе решава Градско веће.
О изузећу службеног лица у градској управи решава начелник.
4. Градско правобранилаштво
Члан 102.
Послове правне заштите имовинских права и интереса Града обавља Градско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Градског правобранилаштва, утврђују се одлуком
Скупштине града у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.
VI ГРАДСКА ОПШТИНА
Положај градске општине
Члан 103.
Градска општина, на свом подручју, врши послове из надлежности града одређене овим статутом.
У вршењу послова из става 1. овог члана, градска општина се стара о потребама и интересима грађана са свог подручја,
истовремено уважавајући интерес грађана са подручја других градских општина и града у целини.
Градска општина има својство правног лица.
Градска општина има статут као највиши правни акт градске општине.
Статутом градске општине, у складу са овим статутом, уређују се нарочито: права и дужности градске општине и начин,
услови и облици њиховог остваривања, симболи и празник градске општине, број одборника скупштине градске општине,
организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности градске општине, оснивање и рад месне
заједнице и других облика месне самоуправе и друга питања од значаја за градску општину.
Статут градске општине доноси скупштина градске општине већином гласова од укупног броја одборника.
Статут градске општине мора бити у сагласности са овим статутом.
Градска општина доноси прописе и друге опште акте у оквиру права и дужности градске општине утврђених овим статутом.
Акти градске општине из става 8. овог члана морају бити у складу са овим статутом и другим општим актима града.
Симболи и празник градске општине
Члан 104.
Градска општина може имати своје симболе, празник и славу градске општине.
Симболи градске општине уређују се статутом градске општине, на начин и у поступку који је законом утврђен за јединице
локалне самоуправе.
Симболи градских општина морају се међусобно разликовати.
Празник градске општине утврђује се статутом градске општине,уз претходну сагласност коју даје градоначелник.
Сарадња и удруживање градских општина
Члан 105.
Градске општине међусобно сарађују.
Градске општине могу остваривати сарадњу у областима од заједничког интереса и са градским општинама других градова и
јединицама локалне самоуправе у земљи и учлањивати се у асоцијације градских општина, односно јединица локалне самоуправе, у
складу са законом.
Градска општина може остваривати сарадњу у областима од заједничког интереса са одговарајућим територијалним
заједницама и јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, под условима и на
начин предвиђен законом за јединице локалне самоуправе.
Органи градске општине могу сарађивати са невладиним, хуманитарним и другим организацијама и удружењима грађана,
када је то у интересу градске општине и становника са њеног подручја.
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Послови градске општине
Члан 106.
Градска општина, у складу са законом и овим статутом, преко својих органа, надлежна је за :
1. Доношење статута, буџета и завршног рачуна буџета градске општине;
2. Доношење програма и спровођења пројеката развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за
привређење у градској општини, у складу са актима Града;
3. Давање сагласности на оснивање, спајање и поделу месних заједница и других облика месне самоуправе на територији
градске општине;
4. Давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а који се односе на подручје градске општине;
5. Давање сагласности на нацрт Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама јавне намене на подручју градске општине, који доноси Скупштине града Ужица (киосци, баште, покретне тезге и
слично);
6. Стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред;
7. Обезбеђује услове за обављање комуналних делатности у складу са одлукама града;
8. Стара се о еколошким питањима градске општине и еколошкој такси;
9. Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља утврђује висину накнаде за коришћење пословног
простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;
10. Стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
11. Прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и
санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за
очување, коришћење и унапређење продручја са природним и лековитим својствима;
12. Подстиче развој културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на свом пордручју, обезбеђује услове за одржавање
културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати
установе културе;
13. Прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине;
14. Спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе градске општине, у складу
са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларија за младе;
15. Стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју;
16. Спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;
17. Уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама, у складу
са одлукама Града;
18. Предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и предлаже мере за уређење
зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и слично;
19. Управља имовином градске општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у
складу са законом и Статутом града Ужица;
20. Образује органе и организације за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад у складу са Статутом
Града и Статутом градске општине;
21. Уређује организацију и рад мировних већа;
22. Помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су
суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим
социјално – хуманитарним организацијама на свом подручју;
23. Стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника
националних мањина и етничких група;
24. Стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
25. Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
26. Извршава прописе и опште акте Града и градске општине;
27. Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима
Града и Статутом градске општине.
Вршење послова градске општине
Члан 107.
Послове градске општине врше органи градске општине.
Грађани учествују у вршењу послова градске општине, преко изабраних одборника скупштине градске општине, путем
грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, овим статутом и актима градске општине.
Органи градске општине
Члан 108.
Органи градске општине су:
- Скупштина градске општине,
- председник градске општине,
- Веће градске општине,
- Управа градске општине.
Надлежност органа градске општине уређује се статутом градске општине, у складу са законом и овим Статутом.
Скупштина градске општине
Члан 109.
Скупштина градске општине има 19 одборника.
Грађани бирају одборнике скупштине градске општине на непосредним изборима, тајним гласањем, на четири године,
сходном применом закона којим се уређују локални избори.
Изборе за одборнике скупштине градске општине расписује председник Скупштине града.
Председник, заменик председника и секретар скупштине градске општине
Члан 110.
Скупштина градске општине има председника кога на предлог најмање једне трећине одборника бира из састава одборника,
на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
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Ако ниједан од предложена два кандидата не добије потребну већину, поступак избора се понавља. Ако су предложена три
кандидата, а ниједан не добије потребну већину, у другом кругу гласаће се за два кандидата која су у првом кругу добила највећи број
гласова. Ако у другом кругу ниједан кандидат не добије потребну већину, поступак кандидовања и избора се понавља.
Председник скупштине градске општине има заменика који га замењује у случају одсутности или спречености да обавља
своју дужност.
Заменик председника скупштине бира се на исти начин као председник скупштине.
Председник и заменик председника скупштине могу бити разрешени и пре истека времена на које су изабрани, на исти начин
на који су бирани.
Председник и заменик председника скупштине не могу бити на сталном раду у градској општини.
Скупштина градске општине има секретара кога, на предлог председника скупштине, поставља на четири године и може бити
поново постављен.
За секретара Скупштине градске општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање три године.
Сектретар скупштине градске општине може бити на сталном раду, о чему одлучује Скупштина градске општине.
Скупштина градске општине може, на предлог председника скупштине, разрешити секретара и пре истека времена на који је
изабран.
Извршни органи градске општине
Члан 111.
Извршни органи градске општине су председник градске општине и веће градске општине.
Председник градске општине
Члан 112.
Председника градске општине бира скупштина градске општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Председник градске општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Председник скупштине градске општине предлаже кандидата за председника градске општине.
Кандидат за председника градске општине предлаже кандидата за заменика председника градске општине из реда одборника,
кога бира скупштина градске општине на исти начин као председника градске општине.
Председнику и заменику председника градске општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини
градске општине.
Председник градске општине и заменик председника градске општине су на сталном раду у градској општини.
Веће градске општине
Члан 113.
Веће градске општине чине председник градске општине, заменик председника градске општине и до 7 чланова које бира
скупштина градске општина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине градске
општине.
Председник градске општине је председник већа градске општине.
Заменик председника градске општине је члан већа градске општине по функцији.
Кандидате за чланове већа градске општине предлаже кандидат за председника градске општине.
Када одлучује о избору председника и заменика председника градске општине скупштина општине истовремено одлучује и о
избору чланова већа градске општине.
Број чланова већа градске општине, које скупштина градске општине бира на предлог председника градске општине, утврђује
се статутом градске општине.
Чланови већа градске општине које бира скупштина градске општине не могу истовремено бити и одборници, а могу бити
задужени за једну или више области из надлежности градске општине.
Одборнику који буде изабран за члана већа градске општине престаје одборнички мандат.
Чланови већа градске општине не могу бити на сталном раду у општини.
Разрешење, оставка и престанак мандата извршних органа градске општине
Члан 114.
Председник градске општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложени предлог најмање
трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
Разрешењем или оставком председника градске општине престаје мандат заменика председника градске општине и већа
градске општине.
Заменик председника градске општине односно члан већа градске општине могу бити разрешени пре истека времена на које
су бирани, на образложени предлог председника градске општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су
изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника градске општине или члана већа градске општине,
председник градске општине је дужан да скупштини градске општине поднесе предлог за избор новог заменика председника градске
општине или члана већа градске општине, које истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.
Заменик председника градске општине или члан већа градске општине могу поднети оставку.
О поднетој оставци заменика председника градске општине или члана већа градске општине, председник Скупштине градске
општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине градске општине.
У случају из става 5. овог члана, председник градске општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине градске
општине поднесе предлог за избор новог заменика председника градске општине или члана већа градске општине.
Председник, заменик председника градске општине или члан већа градске општине који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора новог председника, заменика председника градске општине или члана
већа градске општине.
Престанком мандата скупштине градске општине престаје мандат извршних органа градске општине, с тим да они врше
текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност нових извршних органа, односно председника и чланова привременог
органа ако је скупштини градске општине мандат престао због распуштања.
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Управа градске општине
Члан 115.
Управа градске општине образује се као јединствен орган.
За вршење сродних послова, у управи градске општине могу се образовати унутрашње организационе јединице.
Управом градске општине руководи начелник.
За начелника управе градске општине управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у
струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и и радним искуством од најмање 5 година.
Начелника управе градске општине поставља веће градске општине, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник управе градске општине могу поднети оставку или бити разрешени на образложени предлог председника градске
општине или одређеног броја чланова општинског већа, у складу са статутом градске општине.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у управи градске општине распоређује начелник.
Уређење управе градске општине
Члан 116.
Организација управе градске општине, као и унутрашње уређење и систематизација управе градске општине уређује се
актима градске општине, у складу са законом, овим Статутом и статутом градске општине.
Сарадња органа града и градских општина
Члан 117.
Односи органа града и градских општина, као и међусобни односи органа градских општина у остваривању својих права и
дужности утврђених овим статутом, заснивају се на сарадњи и договарању.
У вршењу послова града, органи града:
1) обавештавају органе и службе градске општине, по сопственој иницијативи или на њихов захтев, о питањима од
непосредног интереса за остваривање локалне самоуправе у граду и за рад органа градске општине и обезбеђују учешће органа градске
општине у припреми прописа града од значаја за градску општину;
2) пружају стручну помоћ органима и службама градске општине у обављању њихових послова;
3) траже извештаје, податке и обавештења о обављању послова градске општине.
Органи градске општине, у вршењу својих послова:
1) дају органима града иницијативе за уређивање или доношење, односно измену прописа из надлежности града и за
предузимање мера од значаја за остваривање права и дужности градске општине;
2) траже мишљење од надлежног органа града о примени прописа и других општих аката града;
3) учествују у припремању прописа града чија је садржина од посебног значаја за остваривање права и дужности градске
општине и рад органа градске општине;
4) врше и друге послове у складу са овим статутом и другим прописима.
Надзор над радом и актима органа градске општине
Члан 118.
Органи града врше надзор над радом и актима органа градске општине у вршењу послова града који су овим статутом
пренети градској општини.
Надлежни орган градске општине је дужан да органу града који врши надзор над радом и актима тог органа, благовремено
достави тражене податке, списе и исправе.
За достављање тражених података, списа и исправа одговоран је председник градске општине, односно секретар скупштине
градске општине ако се надзор врши над радом и актима скупштине градске општине.
Поступање органа града у случају невршења послова градске општине
Члан 119.
Када орган градске општине не врши послове утврђене овим статутом дуже од месец дана, одговарајући орган града
упозориће на то орган градске општине.
Ако орган градске општине и даље не врши те послове дуже од месец дана од достављања упозорења, Скупштина града,
односно орган који она овласти, преузеће обављање тих послова, а градској општини ће се обуставити финансијска средства за
обављање тих послова.
Истовремено са преузимањем послова, орган града који је преузео обављање послова, са надлежним органом градске
општине, предузеће потребне мере ради стварања услова за обављање тих послова у градској општини.
Поступање органа града у случају несагласности
статута градске општине са Статутом града
Члан 120.
Када Скупштина града оцени да статут градске општине није у сагласности са Статутом града, указаће на то скупштини
градске општине и затражити да у року који утврди Скупштина града усагласи статут градске општине са Статутом града.
Ако скупштина градске општине не поступи у складу са ставом 1. овог члана, Скупштина града покренуће поступак пред
Уставним судом за оцену законитости статута градске општине и затражити обуставу од извршења појединачног акта или радње
органа градске општине донетог, односно предузете на основу тог статута, ако би њиховим извршавањем могле наступити
неотклоњиве штетне последице.
Поступање органа града у случају несагласности општег акта градске општине са Статутом града или другим општим актом
града
Члан 121.
Ако општи акт органа градске општине није у сагласности са статутом или другим општим актом града, градоначелник, на
предлог Градске управе, одборника у Скупштини града или одборника у скупштини градске општине чији се општи акт оспорава,
упозориће на то орган градске општине који је донео тај акт и затражити да га усагласи, односно стави ван снаге.
Ако орган градске општине не поступи у складу са ставом 1. овог члана у року од месец дана од дана достављања упозорења,
Скупштина града, на предлог градоначелника, обуставиће од извршења тај акт решењем које се објављује у "Службеном листу града
Ужица".
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Скупштина града, истовремено са доношењем решења из става 2. овог члана, покренуће поступак пред Уставним судом за
оцену законитости тог акта и затражити обуставу од извршења појединачног акта или радње органа градске општине донетог, односно
предузете на основу тог акта, ако би њиховим извршавањем могле наступити неотклоњиве штетне последице.
Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости
општег акта градске општине
Члан 122.
Када Градска управа сматра да општи акт органа градске општине није у складу са Уставом и законом, дужна је да иницира
покретање поступка за оцену сагласности тог акта са законом пред Уставним судом и затражи обуставу од извршења појединачног
акта или радње која је предузета на основу општег акта чија се законитост оцењује, ако би њиховим извршавањем могле наступити
неотклоњиве штетне последице.
Укидање или поништавање појединачног акта органа градске општине
Члан 123.
Када појединачни акт органа градске општине, против којег није обезбеђена судска заштита, није у сагласности са Статутом
града и другим општим актом града, градоначелник, на предлог Градске управе, предложиће скупштини градске општине да тај акт
укине или поништи.
Ако скупштина градске општине не поступи у складу са ставом 1. овог члана у року од месец дана од дана достављања
предлога, Скупштина града, на предлог градоначелника укинуће или поништити тај акт.
Распуштање скупштине градске општине
Члан 124.
Скупштина градске општине може се распустити ако:
- не заседа дуже од три месеца,
- не изабере председника градске општине и веће градске општине у року од месец дана од дана конституисања скупштине
градске општине или од дана њиховог разрешења, односно подношења оставке,
- не донесе статут у року утврђеном овим статутом и
- не донесе буџет у року утврђеном законом.
Одлуку о распуштању скупштине градске општине доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине, на предлог Градског већа.
Председник Скупштине града расписује изборе за одборнике скупштине градске општине у року од два месеца од ступања на
снагу одлуке о распуштању скупштине градске општине.
Мандат одборника изабраних на изборима из става 3. овог члана траје четири године.
До конституисања скупштине и извршних органа градске општине, текуће и неодложне послове из надлежности скупштине и
извршних органа обавља привремени орган градске општине, који чине председник и четири члана.
Привремени орган образује Скупштина града актом из става 2. овог члана водећи рачуна о политичком саставу распуштене
скупштине градске општине.
Одређивање привременог органа кад скупштина градске општине
није изабрана или конституисана
Члан 125.
Ако се у градској општини не спроведу избори за одборнике или ако се после спроведених избора не конституише скупштина
у року од два месеца од објављивања резултата избора, Скупштина града именује привремени орган из члана 94. став 5. овог статута,
који обавља текуће и неодложне послове из надлежности скупштине и извршних органа градске општине.
Председник Скупштине града доноси одлуку о расписивању нових избора за скупштину градске општине у року од месец
дана од дана одређеног за одржавање избора, односно за конституисање скупштине из става 1. овог члана.
Поступање органа градске општине кад орган града
не врши послове из своје надлежности
Члан 126.
Када орган града не врши послове утврђене овим статутом, скупштина градске општине може затражити од надлежног
органа града да поступа у складу са овим Статутом.
Ако орган града и после упозорења не врши те послове дуже од месец дана, скупштина градске општине може да затражи да
Влада Републике Србије предузме мере у складу са законом.
VII НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Облици непосредног учешћа грађана
Члан 127.
Грађани непосредно учествују у остваривању послова Града путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдумом.
Грађанска иницијатива
Члан 128.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини града доношење акта којим ће се уредити одређено питање из
надлежности Града, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и овим статутом.
Градска управа има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога садржаног у грађанској
иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 5% бирача Града, који су уписани у бирачки списак, ако законом није другачије предвиђено.
О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина града је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима
у року од 60 дана од дана добијања предлога.
Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком Скупштине града, у складу са
законом.

60

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 4/19"
Збор грађана
Члан 129.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Града.

Сазивање збора
Члан 130.
Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити: заселак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе.
Збор грађана сазива градоначелник, председник Скупштине града, овлашћени представник месне заједнице или другог
облика месне самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива или најмање једна четвртина
одборника, најмање осам дана пре дана одржавања.
Градска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана.
Предлог за сазивање збора може упутити орган града надлежан за одлучивање о питању које се разматра на збору.
Грађани се о збору обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, преко званичне интернет презентације
града Ужица, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести градску управу надлежну за послове органа града о одржавању збора.
Рад збора и утврђивање ставова збора
Члан 131.
Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 5% бирача према последњем званично
објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине града, са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења, имају сви пунолетни грађани
Града.
Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана доносе се већином присутних грађана са правом одлучивања.
Збор грађана већином гласова присутних грађана са правом одлучивања усваја захтеве и предлоге и упућује их надлежним
органима Града.
Градска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора
грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Града.
Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине града.
Поступање надлежног органа Града по одржаном збору
Члан 132.
Органи града дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, заузму
став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Референдум
Члан 133.
Скупштина града може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја одборника, да распише референдум о
питањима из свога делокруга.
Скупштина града дужна је да распише референдум о питању из свога делокруга на захтев грађана Града.
Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева састављена у складу са законом и ако је
исту потписало најмање 10% бирача са бирачким правом на територији Града.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од
половине укупног броја грађана са бирачким правом.
Одлука донета на референдуму је обавезујућа, а Скупштина града је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама
мењати њену суштину у периоду од годину дана од дана доношења одлуке.
Поступак и процедура спровођења референдума уредиће се посебном одлуком Скупштине града, у складу са законом.
Референдум на делу територије Града
Члан 134.
Скупштина града дужна је да распише референдум на делу територије Града о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије, ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10 одсто бирача према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за
избор одборника Скупштине града са дела територије Града за коју се тражи расписивање референдума.
Притужбе грађана
Члан 135.
Органи и службе Града дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и
обавештења.
Органи и службе Града дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад и однос запослених
у градским управама.
Органи и службе Града дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на пропусте и неправилности у
њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи и службе Града дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о томе да ли је и како по притужби
поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева.
VIII ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ГРАДА
Учешће грађана
Члан 136.
Грађани могу учествовати у пословима града преко: Савета за развој града, учешћем у јавној анкети и јавној расправи.
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Савет за развој града
Члан 137.
Оснива се Савет за развој града као самостално радно тело.
Савет за развој града:
1) иницира утврђивање приоритета у области развоја Града;
2) учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој Града;
3) подстиче развој и прати партнерства између Града и надлежних органа и организација, месних заједница и удружења
грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;
4) иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању, здравственој заштити,
запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Града;
5) предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравствене заштите, запошљавања,
одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Града;
6) иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права
грађана, која су у надлежности Града;
7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Града;
8) даје мишљење о предлозима развојних пројеката у граду који се делимично или потпуно финансирају из буџета града,
прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Града;
9) на основу одлуке надлежног органа Града учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи Град са
републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама и
партнерима.
Састав и мандат Савета за развој града
Члан 138.
Савет за развој града има председника и 14 (четрнаест) чланова.
Председник и чланови Савета за развој града бирају се на период од четири године, а по истеку мандата могу бити поново
изабрани.
Савет за развој града бира Скупштина града из редова грађана и стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу, на
предлог градоначелника, Градског већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних
удружења или јавних служби Града, водећи рачуна о родној равноправности.
За члана Савета за развој града може бити изабран кандидат који испуњава најмање један од следећих услова:
1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Града у питањима од значаја за развој Града;
2) активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности за Град;
3) вишегодишње искуство и доказана стручност у професионалном раду у установама и организацијама и удружењима
грађана у областима од значаја за Град, као што су: локални економски развој, туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и
урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална заштита и др.
Начин рада Савета за развој града
Члан 139.
Председника Савета за развој града бирају чланови Савета за развој града у складу са пословником Савета за развој града.
Седнице Савета за развој града сазива председник Савета најмање једном у три месеца или на писани захтев органа Града или
једне трећине чланова Савета за развој града у року од 15 дана од дана подношење захтева.
Стручне и административне послове у вези са радом Савета за развој града обавља Градска управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Града, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.
Начин рада Савета за развој града ближе се уређује пословником Савета за развој града.
Јавна анкета
Члан 140.
Органи Града могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.
Јавна расправа
Члан 141.
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу
прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта.
Јавна расправа се, по правилу, организује као отворени састанак представника надлежних органа Града, односно јавних
служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли столови,
трибине, презентације и сл.).
Јавна расправа може се спроводити и достављањем предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној
расправи у писаној или електронској форми.
Организатор јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова града омогући учешће у јавној расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује Пословником Скупштине града.
Време трајања јавне расправе
Члан 142.
Јавна расправа траје најмање 15 дана.
Објављивање отпочињања рада на припреми прописа
Члан 143.
Надлежни орган Града је дужан да на званичној интернет презентацији Града, односно на други примерен начин обавести
јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина града.
Обавезна јавна расправа
Члан 144.
Органи Града дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:
1) У току поступка усвајања Статута и његових измена и допуна;
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2) у поступку припреме одлуке о буџету Града (у делу планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова развоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Града;
5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
6) пре доношења одлуке о поверавању послова из надлежности Града правном или физичком лицу;
7) о садржини уговора, пре закључења уговора о поверавању послова из надлежности града, правном или физичком лицу;
8) у другим случајевима предвиђеним законом и посебном одлуком Скупштине града.
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта, а изузетно се може спровести и раније на предлог органа
надлежног за припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана организује Градско веће на начин и у време које предложи орган надлежан за
утврђивање нацрта, ако овим статутом није другачије одређено.
Јавна расправа на основу предлога, односно захтева
Члан 145.
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине града, на основу
захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким
правом на територији Града.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у складу са прописима који
уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине града одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. овог члана.
Јавна расправа из става 1. овог члана, организује са на начин и поступку предвиђеним посебном одлуком Скупштине града.
Организовање јавне расправе
Члан 146.
Градско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и време трајања јавне расправе.
Градско веће упућује јавни позив грађанима, њиховим удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет страници Града и на други погодан начин.
Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт општег акта који је предмет јавне
расправе.
Градско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним појединцима, представницима органа,
организација и удружења за које сматра да су заинтересовани за акт који се разматра.
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове
органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање,
односно неприхватање.
Извештај из става 6. oвог члана објављује се на интернет страници Града и на други погодан начин.
Утврђивање предлога акта после споведене расправе
Члан 147.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом утврђивања
предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
IX МЕСНА САМОУПРАВА
Облици месне самоуправе
Члан 148.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног подручја, у Граду се оснивају месне
заједнице и други облици месне самоуправе.
Месна заједница се оснива за једно или више села.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе (у даљем тексту: месна заједница) оснива се за: насељено место, два
или више насељених места, део насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који
представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност
њиховог организовања.
Правни статус месне заједнице
Члан 149.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених
овим Статутом и одлуком о оснивању.
Месна заједница има свој печат и рачун.
Имовина месних заједница
Члан 150.
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и права и обавезе.
Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној својини Града.
Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и располаже у складу са законом,
одлукама Скупштине града и Статутом месне заједнице.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице
Члан 151.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју
на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника Скупштине града или Градско веће.
Скупштина града, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени
подручја и укидању месних заједница.
Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из једне
или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више постојећих месних заједница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се извршеном изменом део подручја једне
месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице.
Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
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Одлука о месним заједницама
Члан 152.
Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или променa подручја месне заједнице, правни
статус месне заједнице, имовина месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне
заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета
месне заједнице, финансирање месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња месне заједнице са
другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и
фунционисање месних заједница на територији града.
Савет месне заједнице
Члан 153.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког
изборног права, у складу са актом о оснивању.
Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града;
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом града, актом о оснивању месне заједнице или
другим градским прописима.
Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова сталних о повремних радних тела месне заједнице не подразумева
стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 154.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове савета месне заједнице или од
дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине града.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на предлог Градског већа које врши надзор над
законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине града расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о
распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник Града кога
именује Скупштина града истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.
Финансирање месне заједнице
Члан 155.
Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:
1. средстава обезбеђених у буџету Града;
2. средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
3. донација;
4. прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Средства која Град преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Града посебно за сваку месну заједницу, по наменама:
- средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове;
- средства за обављање послова који су поверени месној заједници;
- средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део подручја месне заједнице;
- средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани учествују са најмање 33%
средстава, а за јавну расвету са најмање 50% средстава;
Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Градско веће, у складу са одлуком о буџету Града.
Поверавање послова месној заједници
Члан 156.
Одлуком Скупштине града може се свим или појединим месним заједницама поверити вршење одређених послова из
надлежности Града, уз обезбеђивање за то потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1. овог члана полази се од значаја тих послова за задовољавање
свакодневних и непосредних потреба грађана са одређеног подручја.
Организовање рада управе у месним заједницама
Члан 157.
За обављање одређених послова из надлежности градских управа, посебно у вези а остваривањем права грађана, може се
организовати рад управе у месним заједницама.
Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује градоначелник, на предлог начелника надлежне
градске управе.
Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 158.
Градоначелник, на предлог Градског већа покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.
Градоначелник је дужан да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или
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закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у ''Службеном листу града Ужица''.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Градско веће у року од пет дана од објављивања решења не покрене
поступак за оцену уставности и законитости општег акта.
Указивање савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера
Члан 159.
Када Градско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са Статутом града, актом о оснивању месне
заједнице или другим градским прописом, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, градоначелник ће поништити општи акт
месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у ''Службеном листу града Ужица''.
Градско веће, предлаже градоначелнику обустављање финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска
средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету Града или законом.
Органи за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Члан 160.
Органи за спровођење избора за чланове савета месних заједница су: Изборна комисија за спровођење избора за чланове
Савета месне заједнице, бирачке комисије и Другостепена изборна комисија.
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
Члан 161.
Изборну комисију за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице чине председник и шест чланова које именује
Скупштина града.
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице има секретара кога именује Скупштина града и
који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново
именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују се лица која имају стечено
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са
најмање три година радног искуства у струци.
Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на
територији Града.
Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине града којом
се уређују месне заједнице.
Задаци и овлашћења Изборне комисије
Члан 162.
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице приликом спровођења избора за Савет месне
заједнице:
1) стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месних заједница;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора за чланове савета месних заједница;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месних
заједница;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким
одборима;
9) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница;
10) подноси извештај Скупштини града о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница.
Другостепена изборна комисија
Члан 163.
Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о приговорима на решење
Изборне комисије
Другостепену изборну комисију чине председник и четири члана.
Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града и који учествује у раду Изборне комисије без
права одлучивања.
Другостепена изборна комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног
искуства у струци.
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на четири године и могу поново да буду
именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине
града којом се уређују месне заједнице.
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X САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ГРАДА
Сарадња и удруживање Града са јединицама локалне самоуправе у земљи
Члан 164.
Град, његови органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, удружују се и остварује сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог
остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу
са законом и Статутом.
Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова из надлежности Града другој јединици
локалне самоуправе или предузећу, установи и другој организацији чији је он оснивач.
Ако Град закључи споразум о сарадњи са другим јединицама локалне самоуправе ради заједничког обављања послова из
области комуналних делатности, ти послови заједнички се обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности.
Споразум о сарадњи
Члан 165.
Споразумом о сарадњи Града са другим јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и седиште заједничког органа,
предузећа, установе или друге организације, врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над
радом, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак иступања, односно одустајања од споразума, права и
обавезе запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом.
Скупштина града одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана већином гласова од укупног броја одборника и
дужна је да га достави министарству надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума.
Заједничко извршавање поверених послова
Члан 166.
Град може, заједно са једном или више јединица локалне самоуправе, предложити министарству надлежном за локалну
самоуправу заједничко извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом
Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.
Град може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном или више јединица локалне самуправе,
заједнички обезбеди извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе
Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.
Скупштина града одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана достављања предлога.
Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина града закључује са једном, односно више јединица локалне
самоуправе, споразум о сарадњи којим се уређује заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном
за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања сагласности Владе Републике Србије.
Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације
Члан 167.
Споразумом о сарадњи Града са другим јединицама локалне самоуправе, може се предвидети оснивање заједничког органа,
службе, предузећа или друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Града заједно са надлежним органом другог, односно других оснивача,
одлучује о постављењу, односно именовању руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и
њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на
територији Града у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Градско веће, у складу
са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Града, сразмерно обиму послова које за Град обавља заједнички
орган.
Уступање послова другој јединици локалне самоуправе
Члан 168.
Споразумом о сарадњи Град може уступити одређене послове из своје надлежности другој јединици локалне самоуправе.
Средства за рад органа јединице локалне самоуправе, која обавља уступљене послове, обезбеђују се у буџету Града,
сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о правима и обавезама грађана са
пребивалиштем на територији Града у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује
Градско веће, у складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за рачун Града, а за њихово обављање одговоран је Град.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 169.
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Града или друге јединице локалне самоуправе учеснице споразума.
Скупштина града упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније шест месеци пре дана са којим споразум о
сарадњи престаје да важи и истовремено о томе обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев Града престаје да важи само у делу који
се односи на Град.
Сарадња са територијалним заједницама
и јединицама локалне самоуправе других држава
Члан 170.
Град може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са одговарајућим територијалним заједницама и
општинама и градовима у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и
правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом.
Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и градовима доноси Скупштина града, уз
сагласност Владе Републике Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује градоначелник или лице које он овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује се после прибављања сагласности Владе Републике Србије.
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Удруживање у асоцијације јединица локалне самоуправе
Члан 171.
Град може бити оснивач или приступати асоцијацијама јединицама локалне самоуправе, ради унапређења развоја локалне
самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса,
Град оснива или приступа асоцијацијама јединица локалне самоуправе које заступају интересе свог чланства пред државним
органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање локалне
самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.
Сарадња са удружењима грађана и другим организацијама
Члан 172.
Органи града могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама у интересу Града и њених грађана.
Учешће у европским интеграцијама
Члан 173.
Град у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за
то потребне административне капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије.
XI ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Заштита права Града
Члан 174.
Заштита права Града обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом.
Покретање поступка за оцену уставности и законитости
Члан 175.
Скупштина града покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије
којим се повређује право на локалну самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 176.
Градоначелник има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града
онемогућава вршење надлежности Града.
Локални омбудсман
Члан 177.
У Граду се може установити локални омбудсман, у складу са посебном одлуком Скупштине града.
Локални омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда учињених од стране Градске управе као и
установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Град; контролише рад Градске управе и штити право
грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди прописа и општих аката Града.
Самосталност и независност
Члан 178.
Локални омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и
општеприхваћених правила међународног права као и Статута града.
У свом деловању локални омбудсман се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.
Поступање локалног омбудсмана
Члан 179.
О појавама незаконитог и неправилног рада Градских управа и јавних служби које врше јавна овлашћења, а чији је оснивач
Град, којима се крше права или интереси грађана, локални омбудсман упозорава ове органе и службе, упућује им критике, даје
препоруке за рад, иницира покретање поступака за отклањање повреда права и о томе обавештава јавност.
У домену заштите људских и мањинских права, локални омбудсман:
1. прати остваривање људских и мањинских права и даје препоруке за унапређење остваривања људских и мањинских права;
2. прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и права на локалну самоуправу;
3. саставља годишњи извештај о остваривању људских и мањинских права;
4. обавештава ширу јавност о кршењу људских и мањинских права;
5. прима и испитује представке које се односе на повреду људских и мањинских права;
6. посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права;
7. иницира покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима у случају кршења људских права;
8. организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и кампања информисања јавности о питањима
значајним за остваривање људских и мањинских права;
9. иницира и подстиче образовање о људским и мањинским правима;
10. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и одлуком Скупштине града.
У обављању својих надлежности локални омбудсман сарађује са локалним омбудсманима у општинама и градовима, као и са
Заштитником грађана у Републици.
Избор локалног омбудсмана
Члан 180.
Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина града већином од укупног броја одборника.
Предлог за избор локалног омбудсмана подноси одборничка група или најмање трећина одборника.
Локални омбудсман се бира на период од пет година и може још једном бити биран на тај положај.
За локалног омбудсмана може бити бирано лице које, поред општих услова за стицање бирачког права (држављанство,
пунолетство, пословна способност), има најмање пет година професионалног искуства на пословима у области заштите људских и
мањинских права, ужива морални интегритет, и није осуђивано нити се против њега води кривични поступак.
Локални омбудсман не може бити члан политичке странке и не може обављати ниједну јавну функцију нити било коју
професионалну делатност.
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Разрешење локалног омбудсмана
Члан 181.
Локални омбудсман се разрешава дужности пре истека мандата ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора, ако не
обавља послове из своје надлежности на стручан, непристрасан, независан и савестан начин или се налази на положајима
(функцијама), односно обавља послове који су неспојиви са положајем заштитника грађана.
Предлог за разрешење локалног омбудсмана може поднети одборничка група или најмање трећина одборника.
О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Скупштина града већином од укупног броја одборника.
На разрешење локалног омбудсмана сходно се примењују одредбе о разрешењу заштитника грађана.
Подношење извештаја Скупштини града
Члан 182.
Локални омбудсман доставља годишњи извештај Скупштини града.
Ако процени да је то потребно због разматрања одређених питања, локални омбудсман може Скупштини града достављати и
ванредне извештаје.
Скупштина града разматра извештаје локалног омбудсмана на првој наредној седници.
Право присуствовања седницама Скупштине града
и њених радних тела
Члан 183.
Локални омбудсман има право да присуствује седницама Скупштине града и радних тела Скупштине града, као и да
учествује у расправи када се расправља о питањима из његове надлежности.
Средства за рад локалног омбудсмана
Члан 184.
Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују се у буџету Града, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са
законом.
XII АКТИ ГРАДА
Акти Града
Члан 185.
У вршењу послова из своје надлежности Град доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и
друге акте.
Прописом из става 1. овог члана може се предвидети да поједине односе и питања, који се уређују тим прописом, градска
општина може ближе односно другачије уредити.
Град, у складу са законом, прописује прекршаје за повреде градских прописа.
Овлашћење за доношење прописа
Члан 186.
Прописе и друге опште акте, доносе Скупштина града и Градско веће у оквиру надлежности утврђених законом и овим
статутом.
Појединачне акте из надлежности града, доносе Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе, у оквиру
надлежности утврђене овим статутом.
Хијерархија аката Града
Члан 187.
Одлуке и општи акти Скупштине града морају бити сагласни са законом и овим Статутом.
Акти градоначелника и Градског већа морају бити сагласни са законом, овим Статутом, одлукама и општим актима Скупштине града.
Акти градских управа морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и општим актима органа Града.
Акти органа градске општине морају бити у сагласности са законом, овим Статутом, одлукама и другим општим актима
Скупштине града и извршних органа града.
Предлагање прописа и других општих аката Скупштине града
Члан 188.
Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине града имају: сваки одборник Скупштине
града, Градско веће, скупштина градске општине и грађани путем грађанске иницијативе.
Претходно мишљење скупштина градских општина
Члан 189.
Скупштинама градских општина обавезно се доставља на мишљење нацрт:
- Статута града,
- програма развоја града и појединих делатности,
- одлука о утврђивању прихода који припадају градским општинама.
- регионалног просторног плана, просторног плана за делове административног подручја града ван обухвата генералног
плана, односно генералног урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и програма
имплементације регионалног просторног плана,
- урбанистичких планова.
Просторни и урбанистички план из става 1. овог члана доставља се скупштини градске општине на чије подручје се односи.
Сагласност скупштина градских општина
Члан 190.
Скупштинама градских општина обавезно се доставља на сагласност нацрт :
- одлуке о оснивању, спајању и подели месних заједница и других облика месне самоуправе на територији градске општине,
- програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама јавне намене на подручју
градске општине (киосци, баште, покретне тезге и слично).
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Рок за изјашњење скупштине градске општине
Члан 191.
О нацртима аката из члана 188. и 189. овог Статута, скупштине градских општина изјашњавају се у року који се утврди
приликом утврђивања нацрта ових аката, а који не може бити дужи од 30 дана.
По истеку утврђеног рока, предлог акта се може утврдити и без мишљења, односно сагласности скупштине градске општине,
уколико оно не буде достављено.
Објављивање и ступање на снагу општих аката
Члан 192.
Одлуке, други прописи и општи акти органа града и органа градске општине објављују се у "Службеном листу града Ужица".
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако доносилац у поступку доношења
утврди да постоје оправдани разлози да тај акт ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.
Остали акти објављују се у ''Службеном листу града Ужица'', ако је то тим актима предвиђено.
XIII ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
Аутентично тумачење Статута
Члан 193.
Аутентично тумачење Статута града даје Скупштина града на предлог Градског већа.
Аутентично тумачење статута градске општине даје Скупштина градске општине на предлог Већа градске општине.
Поступак за промену или доношење Статута
Члан 194.
Предлог за доношење или промену Статута града, може поднети најмање 10% бирача Града, једна трећина одборника
Скупштине града, скупштине градских општина, градоначелник и градско веће.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника.
Када Скупштина града одлучи да се приступи доношењу или промени Статута града, истом одлуком одређује Комисију за израду нацрта Статута града, односно одлуке о промени Статута града, одређује њене задатке и рок за израду нацрта.
Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Градско веће већином гласова од укупног броја чланова Градског
већа.
О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на начин и у року који одреди Градско веће.
Градско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог Статута града, односно одлуке о промени Статута града,
већином гласова од укупног броја чланова Градског већа.
Приликом утврђивања предлога Статута града, односно одлуке о промени Статута града, Градско веће водиће рачуна о
предлозима и сугестијама датим у јавној расправи.
Скупштина града усваја Статут града, односно одлуку о промени Статута града већином гласова од укупног броја одборника.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање прописа Града са овим статутом
Члан 195.
Прописи Града ускладиће се са одредбама овог Статута у року од девет месеци од дана ступања на снагу Закона о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи.
Прописи Града остају на снази до њиховог усклађивања са овим Статутом.
Доношење прописа Града на основу овог статута
Члан 196.
Одлуке на основу овог Статута Скупштина града донеће у року од девет месеци од дана ступања на снагу Закона о изменама
и допунама Закона о локалној самоуправи.
Образовање Изборне комисије и Другостепене изборне комисије
Члан 197.
Скупштина града именоваће председника, чланове и секретара Изборне комисије и њихове заменике, у року од 60 дана од
дана ступања на снагу овог Статута.
Истовремено са именовањем из става 1. овог члана, Скупштина града именоваће председника, чланове и секретара
Другостепене изборне комисије.
Доношење планских докумената у складу са овим статутом
Члан 198.
Скупштина града донеће План развоја града Ужица најкасније до 1.1.2021. године.
Скупштина града донеће Средњорочни план у складу са законом који уређује плански систем Републике Србије, почев од
средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика ускладиће се са законом из става 2. овог члана, приликом првих измена и допуна тих
докумената.
Одложена примена појединих одредаба овог Статута
Члан 199.
Члан 77. у делу који се односи на постављење помоћника градоначелника, примењиваће се након спроведених избора за
одборнике Скупштине града одржаних после ступања на снагу овог Статута.
Члан 78. став 1. у делу који се односи на број чланова Градског већа, примењиваће се након спроведених избора за одборнике
Скупштине града одржаних после ступања на снагу овог Статута.
Члан 144. став 1. тачка 2), која се односи на спровођење обавезног поступка јавне расправе за планирање инвестиција у
одлуци о буџету, примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину.
Престанак важења Статута
Члан 200.
Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17 –
пречишћен текст).
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Ступање на снагу
Члан 201.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 110-10/18, 07.02. 2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

15. На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009,78/2011,
68/2015 и 95/2018), уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија - Управа за јавни дуг бр. 401-10/2019-001 од
16.01.2019. године, и члана 67. тачка 18. Статута Града Ужица („Службени лист Града Ужица“, број 25/17), Скупштина града Ужица на
седници одржаној 07.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
Члан 1.
Одобрава се задуживање града Ужица код пословних банака за финансирање капиталних пројеката у износу од
150.000.000,00 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
I број 400-4/19, 07.02.2019. година
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

16. На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), и члана 67. став 1. тачка 7. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица“ број 25/17пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 07.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2019. годину.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 101-11/19, 07.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јануар 2019.
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Табеларни приказ локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину
1.

УВОД

Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2019. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент
спровођења активне политике запошљавања у 2019. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и
утврђују програми и мере који ће се реализовати, ради унапређења запошљавања и смањења незапослености на територији града
Ужица.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17) и Национални акциони план запошљавања за 2019. годину„Службени гласник
РС”, брoj 105 од 29. децембра 2018. године) којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања у 2019. години. Поред
тога, приликом израде овог документа узети су у обзир и захтеви дефинисани Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом.
Чланом 60. Законa о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђена је могућност да локална самоуправа која у оквиру
свог Локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређених програма
или мера активне политике запошљавања, може поднети захтев Министарству за учешће у финансирању предвиђених програма и
мера.
У дефинисање и израду ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне институције и актери, како би се различитим
приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера остварили резултати са додатном
вредношћу.
Према Националном акционом плану запошљавања за 2019. годину услови за одобравање учешћа у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања су: да локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање, усвојен локални акциони
план запошљавања, обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере и усклађене
програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.
Локалним акционим планом за запошљавање града Ужица за 2019. годину обухваћена је и Градска општина Севојно, с тим што
постоји могућност да ова Градска општина из сопствених средстава спроводи посебне мере активне политике запошљавања, које нису
у колизији са мерама активне политике запошљавања града Ужица-односно не подразумевају укључење истих лица у планиране мере.

2.

АНАЛИЗА СТАЊА

2.1 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ
Град Ужице се налази на тромеђи Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије, у срцу југоисточне Европе, где недовољно развијена
саобраћајна инфраструктура отежава приступ домаћем и међународном тржишту.
Најзначајнији путни саобраћајни правац пролази јужно од реке Ђетиње у правцу исток-запад и преко њега се остварује веза са
саобраћајним правцем Чачак – Пожега - Вишеград (Босна и Херцеговина). Ужице је у правцу север-југ преко ДП I реда повезано са
градовима Ваљево, Косјерић у правцу севера, односно са Златибором и Црном Гором ка југу. Преко државних путева првог и другог
реда који пролазе кроз централну градску зону, остварује се веза са аеродромом Поникве и Бајином Баштом.
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И поред постојања железничке пруге Београд- Бар, недостатак ауто пута значајно утиче на локалну привреду и на потенцијалне
инвеститоре. Изградња ауто пута, реконструкција и активирање аеродрома Поникве препознати су као приоритетни пројекти не само
локалног, већ и регионалног карактера.
2.2 ДЕМОГРАФСКА СЛИКА
Према попису становништва Републичког завода за статистику из 2011. године на територији града Ужица живи 78.040 становника.
Процена становништва за послепописну 2017. годину урађена је на основу процењеног броја становника крајем претходне године (31.
децембра 2016) и резултата обраде статистике природног и механичког кретања становништва у 2017. години (механичка компонента
кретања становништва обухвата само унутрашње миграције).
Према подацима Републичког завода за статистику1у 2017. години:
-

у граду Ужицу, на површини од 667 км² живи 74.371становника, тако да је просечна густина насељености 112
становника/км²;
природни прираштај на хиљаду становника -5,1;
просечна старост становника града Ужица је 44 године;
стопа укупног фертилитета2 1,4;
морталитет на хиљаду становника је 13,4;
очекивано трајање живота мушкарца 74,4 и жена 78,7 година;
од укупног броја становника 66,4 % је радно способно;

Према попису из 2011. године на територији града Ужица живи 70 становника Ромске националности. Према подацима Удружења
Рома у 2017. години евидентирано је 135 лица Ромске националности.
У Удружењима особа са инвалидитетом на територији града Ужица регистровано је 1.600 лица;
Од укупног броја становника, 98% чини српско становништво. Поред српског становништва на подручју града Ужица живе и:
Црногорци, Југословени, Хрвати, Роми, Македонци, Муслимани, Словенци, Мађари, Руси,Бошњаци,Словаци, Буњевци, Русини,
Албанци, Немци, Украјинци и Бугари;3
У табели 1. приказана је промена броја становника у граду Ужицу, укључујући и градску општину Севојно.
Година

Укупан број становника

Променаброја становника

Индекс промене броја становника4

1981

77.049

/

/

5.254
719
-4.982
-1.676
-559
-708
-726

106,8
100,8
93,9
97,8
99.3
99,1
99

82.303
1991
83.022
2002
2011
78.040
76.364
2014
75.805
2015
75.097
2016
74.371
2017
Табела 1.Тенденције у промени броја становника
Извор:Републички завод за статистику - РЗС

Увидом у податке који говоре о процени кретања броја становника на подручју града Ужица од пописне 2011. године до 2017. године
дошло је до смањења укупног броја становника за 4,7 %.
2.3 ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТИ
2.3.1

Образовна структура становништва

У табели 2. приказана је образовна структура становништва града Ужица између два пописа.
1

Публикација: Општине и региони у Републици Србији, 2017 Попис
http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201813045.pdf
2002
Попис 2011
Коефицијент који показује број рођене деце по жени у плодном раздобљу живота(15-49). Стопа од 2,1 обезбеђује просто обнављање становништва,
укупно
мушкарци
жене
укупно
стопа од више од 2,1 доноси популациони раст, док стопа нижа од 2,1 резултује смањењем становништва, а уколико не мушкарци
постоје имиграција ижене
Укупно
становништво
15 и
емиграција,
односно уколико
је њихов салдо
једнак
нули.
69.964
33.983
35.981
67.503
32.558
34.945
2

3више година
Публикација: Општине и региони у Републици Србији, 2017;3.2. Становништво према националној припадности, по
Без
школске
3.536
466
3.070
1.574
113
1.461
попису
2011.спреме
год.
4

Индекси показују
однос нивоа једне
временске серије
период
Непотпуно
основно образовање
8.085
3.026у текућем у односу
5.059 на базни5.587

1.701

3.886
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Основно образовање
17.043
7.818
9.225
Средње образовање
32.915
18.259
14.656
Више образовање
3.682
1.875
1.807
Високо образовање
4.336
2.311
2.025
Непознато
367
228
139
Табела 2. Упоредни преглед образовне структуре становништва између два пописа
Извор:Републички завод за статистику – РЗС

13.564
35.834
4.372
6.380
192

6.265
19.365
2.094
2.944
76

7.299
16.469
2.278
3.436
116

Према расположивим подацима РЗС из 2011. године, структура становништва старог 15 и више година , према степену школске
спреме, може се закључити да је:
2,3% становништва без школске спреме
20% има само основно образовање
53% становништва је са завршеном средњом школом
6,5% има више, а 9,5% високо образовање.
69% становништва преко 15 година има средње више или високо образовање.
На основу података из пописа становништва из 2011. године 8,3% становништва града Ужица преко 15 година нема основно
образовање.
Када су у питању неписмена лица, у граду Ужицу, према попису из 2011 године, 1,44% становништва старо 10 и више година је
регистровано као неписмено.
У табели 3. приказан је капацитет образовних институција 2018/2019. године у граду Ужицу

Предшколска установа

Број установа

Број образовних профила

Број ученика/студената

10 објеката
(1 објекат у изградњи-Бела
Земља)

/

2063 уписаних

/
/
3

5063
основна
454
средња 32

1
ОШ за образовање ученика
са сметњама у развоју

/

27

6

13 подручја рада
82 образовна профила
(75+7у специјалним
одељењима техничких
школа)

3823

Основна школа

9

Mузичка школа

1

Специјализована школа

Средња школа

9 основне студије, 7
специјалистичке студије, 2
мастер струковних студија
Педагошки Факултет Ужице
2 основне студије, 2 мастер
1
(Универзитет Крагујевац)
студије, докторске студије
Табела 3. Капацитети образовних инситуција града Ужица 2018/2019. год.
Извор: Школска управа Ужице
Висока Пословно Техничка
школа струковних студија

1

1300
1000

Регионална привредна комора Златиборског управног округа активно прати потребе привреде за кадровима у Региону. С обзиром на
чињеницу да је неусклађеност понуде и тражње на тржишту радне снаге у Србији један од великих проблема који оптерећује
пословање привредних субјеката као и на неопходност унапређења струковног образовања и усклађивања квалификација и знања која
се нуде са потребама тржишта рада, Комора је активноукључена у
процес увођења дуалног модела образовања у образовни систем Србије. Покренут је низ пилот пројеката које ПКС реализује са
партнерима са циљем да постепено прерасту у систем дуалног образовања.У том процесу посебно је важна сарадња привреде и
образовног сектора и то не само у реализацији, већ и у припреми и организацији увођења дуалног образовања у школски систем
Србије, где је улога Коморе веома значајна.5
Укупан број корисника услуга који су уписани у регистар Центра за социјални рад на територији града Ужица у месецу децембру 2018.
године је 3007, од тога: одрасла лица 1079, деца 960, млади 120 и остарела лица 848. Имајући у виду да велики број становништва
остаје без посла и без перспективе за сталним радним односом, у 2017. години настављен је раст броја корисника услуга у Центру за
социјални рад на територији града Ужица. Што се тиче родне припадности број корисника мушког и женског рода је приближан. У
погледу образовне структуре, изједначава се број корисника са завршеном основном школом и број корисника са завршеном средњом
школом. По месту пребивалишта корисници из градске средине су бројнији у односу на сеоску средину.6
5
6

Регионална привредна комора Златиборског управног округа
Центар за социјални рад Ужице, Наративни извештај о раду Центра за социјални рад за 2017. годину
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2.4 ПРИВРЕДА
На подручју града Ужица, према званичним подацима Агенције за привредне регистре (последње ажурно стање које се односи на
период од 01.01. – 30.06.2018. године) регистровано је 875 активних, 18 новооснована и 7 угашених привредних друштава. У истом
периоду 2018. године регистровано је 3003 активних предузетника, 215 новооснованих и 143 угашених предузетника).
У области привреде највећи значај за развој имају индустрија, туризам и пољопривреда.
Водеће гране су металска индустрија, прерада обојених метала, текстилна индустрија.
Носиоци привредне активности су: Ваљаоница бакра - Севојно, Импол – Севал, Јединство - Севојно, Путеви - Ужице, Први партизан,
Кадињача, Текстил.
Пољопривредно земљиште заузима око 55% територије града. У структури пољопривредних површина највеће учешће од 35%
остварују пашњаци затим њиве чије је учешће од 29%, ливаде 28% и воћњаци 8%.Оно што карактерише пољопривреду ужичког краја
су узгој воћа и поврћа.7
Према подацима Одсека за пољопривреду на територији града Ужица регистровано је 6.500 пољопривредних газдинстава.
Крајем 2014. године, Градско веће је формирало Привредни савет за велика предузећа и Привредни савет за мала и средња предузећа
Града Ужица, за потребе координације активности у спровођењу политике и пројеката локалног економског развоја. У раду
Привредних савета учествују представници привреде и локалне власти.
Почетком 2016. године, градоначелник Града Ужица формирао је радни тим за привлачење инвестиција и поспешивање запошљавања
чији је задатак да идентификује могуће инвестиционе локације и доведе их на потребан ниво употребљивости који би био
задовољавајући за могућег инвеститора. Такође, задатак радног тима је да дефинише мере и подстицаје за нова улагања који ће бити у
складу са свим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.
2.4.1 Инструменти локалног економског развоја
Одсек за локални економски развој послује у оквируГрадске управе за инфраструктуру и развој града Ужица. Задатак одсека је
првенствено сарадања са локалном привредом. На овај начин, одсек је у сваком моменту упознат са могућностима и потребама
локалне привреде и на тај начин дефинишу се планови и документи за даљи развој постојећих и привлачење нових инвеститора.
Бизнис инкубатор центар д.о.о. Ужице налази се поред магистралног пута Београд- Ужице, у Индустријској зони Л у Севојну, 5 км
од Ужица. Располаже пословним простором од 1600 м², у оквиру кога се налази двадесет пословних јединица површине од 22 м² до
116м², седам канцеларијских јединица од 15 м² до 30м², као и административни део са конференцијском салом. Тренутно у Бизнис
инкубатору послује 13 фирми, које запошљавају 160 лица.
Бизнис инкубатор обезбеђује подршку младим привредним субјектима, који су основани у протекле три године од дана конкурисања
за простор у Инкубатору. Оваква правна лица стичу право на циклус од четири године у виду субвенционисане цене закупа пословног
простора, административне и техничке помоћи и обука.Бизнис инкубатор је систем који помаже предузетницима да у првим годинама
пословања опстану на тржишту, као и у подстицају и развоју предузетничког духа код младих, ради покретања сопственог бизниса, а
све у циљу смањења незапослености.Делатности које подржава инкубатор су производне, иновативне и интелектуалне.Поред подршке
привредних субјеката у склопу инкубатора, Бизнис инкубатор центар Ужице омогућава саветовања и обуке потенцијалним
предузетницима, као и привредним субјектима који већ обављају своју делатност на тржишту. Бизнис инкубатор у оквиру својих
просторија поседује и салу за састанке и презентације, заједничке просторије за станаре, (комплет опремљене чајне кухиње,
канцеларију за станаре са рачунарима и неограничен приступ интернету, гардероба, туш кабине, као и друге заједничке просторије,
апарате и уређаје који су потребни за нормално и функционално обављање пратећих потреба стана.
Слободна зона Ужице. Као резултат ЈПП града Ужица са Ваљаоницом бакра АД Севојно и компанијом Импол Севал АД, 2010.
године формирана је Слободна зона Ужице, једна од 13 у Србији, у индустријској зони Севојно Л, поред државног пута УжицеБеоград.
У оквиру Слободне зоне постоји низ подстицаја за улагање.
У табели 4. приказане су Мере у циљу подстицања развоја привреде у граду Ужицу
Ред.број

1

2.
7

Погодности пословања у Слободној Зони Ужице
Фискалне погодности (ослобађања од свих пореских оптерећења за директне стране инвестиције, ПДВ-а,
такси и пореза локалне самоуправе)
Ослобођења од плаћања царине за увоз опреме, сировина и репроматеријала за производњу намењену
извозу, грађевинског материјала намењеном за изградњу инфраструктуре у слободној зони и др.
Ослобађање од плаћања ПДВ-а на набавку енергената (електрична енергија,гас,мазут и угаљ)
Финансијске погодности (слободан проток капитала, профита и дивиденди)
Ефикасна администрација у слободној зони
Једноставна и брза царинска процедура (у слободним зонама се налазе испоставе Управе царина)
Локалне субвенције код коришћења инфраструктура (ниске цене и јефтин сервис)
Пружање сета услуга корисницима по повлашћеним ценама (организација транспорта, претовар, утовар,
шпедитерске услуге,агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.
Опште погодности ослобађања плаћања ПДВ-а:

Одељење за привреду града Ужица, Одсек за пољопривреду
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На добра која се у оквиру царинског поступка привремено увозе и активно оплемењују са системом
одлагања
На добра која се привремено увозе и извозе у непромењеном стању
На добра за која је одобрен поступак прераде под царинском контролом
На добра за која је одобрен транзит
На добра за која је одобрен поступак складиштења
На добра која су ослобођена плаћања царине и царинских дажбина на основу царинског закона
На промет добара и услуга између корисника у оквиру зоне
Табела 4. Олакшице за инвеститоре;
Извор:Слободна Зона Ужице
Регионална развојна агенција Златибор – организација заснована на знању и катализатор процеса социо-економског развоја
Златиборске области.
Мисија РРА Златибор је да допринесе одрживом социо-економском развоју и стабилности Златиборске области, подстицањем
конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање, применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног
окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива заједнице. РРА Златибор иницира и омогућава одрживо
регионално партнерство одговорних и отворених носилаца социо-економског развоја Златиборске области. Професионалном
подршком у анализама, консултацијама са интересним групама и дискусијама, помаже у креирању приоритета и примени мера
регионалног развоја.
2.5. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
2.5.1 Кретање незапослености
У новембру месецу 2018. године према подацима Националне службе за запошљавање, на територији града Ужица, заједно са
Градском општином Севојно је евидентирано 3474 активних незапослених лица што је за 17,04% мање него крајем 2017. године.

Година

Тражиоци
запослења

Активна
незапослена
лица

2014
2015
2016
2017
20188

7016
6750
6551
5478
4834

5212
4873
5063
4188
3858

Привремено
неспособни или
неспремни за
рад
1514
1484
1018
962
974

Странци
5
6
6
4
4

Запослени
који траже
пром.
запослења
7
10
10
29
35

Новембар
4463
3474
989
2
29
2018
Табела 5. Структура лица која траже запослење у Граду Ужицу заједно са градском Општином Севојно
Извор: НСЗ, филијала Ужице

Друга лица
која траже
промену
запослења
47
62
57
41
44
44

Оно што уочавамо у табели број 5. је да се у 2018. години број активно незапослених лица смањује у односу на број незапослених у
истом периоду претходних година.
Од укупног броја активно незапослених, 202 лицасу особе са инвалидитетом (сразмеран број мушкараца и жена).
2.5.2 Старосна структура активних незапослених
На подручју града Ужица (укључујући Градску општину Севојно), посматрано према старости, највеће учешће у регистрованој
незапослености имају лица између 55-59 година (14,5%), затим 50-54 година (13,5%), затим 45-49 године (12,3%), затим 25-29 (11,8%),
затим следе лица између 40-44 година старости (11,2%), 30-34 година (11,1%), затим 35-39 година (9,8%) , 20-24 година (7,5%), 60-65
година (6,2%) и 15-19 године (2,1%).
У табели 6. приказан је упоредни преглед незапослених лица према годинама старости у граду Ужицу.
Категорија

Град Ужице
2017 (децембар)

Године старости
15-19
20-24
25-29
8

Укупно незапослених

Укупно незапослених у %

68
312
480

1,6
7,4
11,5

2018(новембар)
Укупно
Укупно
незапослених у
незапослених
%
72
2,1
262
7,5
410
11,8

*Подаци за 2018 су просек за период јануар-новембар (пошто се и подаци од предходних година односе на годишњи
просек)
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472
11,3
30-34
384
11,1
428
10,2
35-39
340
9,8
489
11,7
40-44
389
11,2
548
13,1
45-49
428
12,3
586
14
50-54
470
13,5
554
13,2
55-59
504
14,5
60-65
251
6
215
6,2
Табела 6. Упоредни преглед незапослених лица према годинама старости 2017/2018. град Ужице са Градском општином Севојно
Извор: НСЗ, филијала Ужице
У табели 7. приказана је старосна структура незапослених по полу у новембру 2018. године.
ГРАД УЖИЦЕ
Године старости
Укупно незапослених
Жене
Мушкарци
15-19
72
33
39
20-24
262
135
127
25-29
410
239
171
30-34
384
244
140
35-39
340
211
129
40-44
389
229
160
45-49
428
255
173
50-54
470
262
208
55-59
504
273
231
60-65
215
55
160
Укупно
3474
1936
1538
Табела 7. Старосна структура незапослених по полу новембар 2018. Година - Град Ужице са Градском општином Севојно
Извор: НСЗ, филијала Ужице

У 2018. години , може се закључити да се на територији града Ужица повећао број старијих незапослених лица у односу на претходне
године, што је последица слабљења привреде која доводи до великог броја технолошких вишкова. Најзаступљеније групације
незапослених по старосној структури су лица старости од 55 до 59 године, затим од 50-54 и 45-49 година старости. Од укупног броја
незапослених 55,1% су жене, од којих највеће учешће имају жене старости између 45-59 година (22,7%). Према старосној структури
назапослених мушкараца, највеће учешће имају мушкарци од 50 до 59 година живота (12,6%).
2.5.3 Активна незапослена лица према образовној структури
Ако посматрамо структуру активно незапослених лица у граду Ужицу ( укључујући Градску општину Севојно), према стручној спреми
и полу, долазимо до закључка да је у новембру месецу 2018. године:
−
− највише незапослених лица са трећим и четвртим степеном стручне спреме (56,2%),
− највећи број незапослених жена са четвртим степеном стручне спреме (19,4%),
− највећи број назапослених мушакараца са трећим степеном стручне спреме (15,8%).
−
У табели 8. Приказана је структура незапослених лица у граду Ужицу, према степену образовања у новембру 2018. године.
Незапослена лица Град Ужице
УКУПНО
Жене
Категорије
УКУПНО
3474
1936
I
524
247
II
170
110
III
923
375
IV
1029
675
Степен стручне
V
36
12
спреме
VI
305
202
VII-1
484
315
VII-2
3
0
VIII
0
0
Табела 8.Структура незапослених лица у граду Ужицу, према степену образовања у новембру 2018. години
Извор: Национална служба за запошљавање, филијала Ужице

Мушкарци
1538
277
60
548
354
24
103
169
3
0

2.5.4 Структура према дужини чекања на евиденцији
Табела 9. приказује структуру незапослених према трајању незапослености и полу уновембру 2018. године.
новембар
Од 1 до 2
До 1 год.
2-3 год.
3-5 год
5-8 год
8-10 год
2018.год
год.
Мушкарци
685
185
121
157
167
87
Жене
802
252
143
205
223
105
Укупно
1487
437
264
362
390
192
Табела 9. Структура незапослених према трајању незапослености, полу у новембру 2018. год. Град Ужице
Извор: НСЗ, филијала Ужице

Преко 10
136
206
342
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Ако посматрамо структуру незапослених, највеће учешће у регистрованој укупној незапослености према дужини чекања на запослење,
односно 42,8% имају жене и мушкарци који су на евиденцији до 1 године, док 9,8% незапослених лица чекају запослење преко 10
година.
2.6 ЗАПОСЛЕНОСТ
Према подацима Републичког завода за статистику у 2018. години, на подручју града Ужица број запослених је износио23263лица, од
којих у правним лицима 18521, приватних предузетника и запослених код њих 4437 лица и регистрованих индивидуалних
пољопривредника 305, што показује табела 11.9
На територији града Ужица у 2017. години према подацима Републичког завода за статистику (Публикација: Општине и региони у
Републици Србији, 2018.) број радно способних становника је 49.396.
У табели 10. може се видети удео запослених у правним лицима и приватним предузетницима
Град Ужице
Удео у укупном броју
2017. године
запослених (%)
Број запослених
23263
100
Запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе,
18521
79,6
задруге и друге организације)
Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и
4437
19,1
запослени код њих
Регистровани индивидуални пољопривредници
305
1,3
Број запослених на 1000 становника
307
Табела 10. Удео запослених у правним лицима и приватним предузетницима града Ужица Извор:Републички завод за статистику
(Регистрована запосленост у Републици Србији, 2017. – Годишњи просек)
У табели 11. може се видети структура запослених на територији града Ужица у 2017.години
Структуразапослених у 2017.год.
Делатност

Број запослених

Пољопривреда
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевел. Енерг
Снабдев.вод. управ. отпа
Грађевинарство
Трговина
Саобраћај
Услуге смештаја и исхране
Информисање
Финансијске делатности
Пословање са некретнинама
Наука и иновације
Административно стручне делатности
Државна управа
Образовање
Здравствена заштита
Уметност
Остале услужне делатности
Индивидуални пољопривредници
Укупно
Табела 11. Структура запослених на територији града Ужица
Извор:Републички завод за статистику (Регистрована запосленост у Републици Србији, 2017. – Годишњи просек)

114
21
7070
261
505
1782
2990
1410
750
350
494
8
639
430
1506
1367
2392
426
443
305
23263

Анализом података који говоре о структури запослених према секторима делатности, од укупног броја запослених у Граду Ужицу,
видимо да је у следећих 7 сектора делатности запослено 79,9% лица и то:
− 30,4% прерађивачкој индустрији
− 13% у трговини на велико и мало
− 10,3% у области здравствене заштите
− 7,7 % у грађевинарству
− 6,5 у државној управи (установама и предузећима)
9

РЗС – Публикација: Општине и региони у РепублициСрбији, 2018.- 4.1 Регистрована запосленост у Републици Србији,
2017. – Годишњи просек (Истраживање о регистрованој запослености засновано је на комбиновању података Централног
регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР).Годишњи просек је
израчунат
као
аритметичка
средина
броја
запослених
за
свих
12
месеци)
http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201813045.pdf
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− 6,1 % у области саобраћаја
− 5,9 % у образовању
−
Закључци:
−
− у просеку 28% лица која траже запослење се изјашњавају као привремено спречени и неспремни за рад, што може бити
показатељ њиховог ангажовања у „раду на црно“
− по годинама старости највеће учешће у броју активно незапослених, су лица старости између 50-59 година;
− сваки трећи еведентирани незапослени је старији од 50 година;
− у укупном броју незапослених жене учествују са 55,1%;
− 21,4% од укупног броја активних незапослених лица су млади до 29 година;
− у квалификационој структури незапослених најзаступљенија су лица са III и IV степеном стручности
− 22,7% активних незапослених су лица са ВШС И ВСС и у овим степенима преовлађују жене, које у односу на мушкарце
учествују са 65,3%;
− од укупног броја активно незапослених лица 5,5 % су особе са инвалидитетом;
− учешће запослених лица у радно способном становништву(стопа запослености) 10износи 47,1%;
− учешће активно незапослених лица у радно способном становништву (стопа незапослености)11 износи 7,03%;
Од укупног броја запослених:
− 19,1% су предузетници и запослени код њих, 79,6% су запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа,
установе, задруге и друге организације), 1,3% су регистровани индивидуални пољопривредници
−
3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ УЖИЦУ ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ
Град Ужице је препознао могућности да утиче на политику запошљавања на својој територији и да установљава мере за повећање
запослености образовањем Локалног савета за запошљавање и доношењем аката за спровођење активне политике запошљавања.
Циљ спровођења програма и мера запошљавања је повећање запослености односно успостављање стабилног и одрживог тренда раста
запослености на тржишту рада.
3.1 Мере активне политике запошљавања у 2016. години
За реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, град
Ужице је издвојио 11.500.000. динара, док је Национална служба за запошљавање Републике Србије суфинансирала средства у износу
од 7.445.400 динара. Расподела средстава је извршена на следећи начин:
•
• Јавни радови, укупно средстава 8.655.400 динара (буџет ЛС 5.000.000, буџет РС 3.655.400 динара);
• Субвенције за самозапошљавање, укупно издвојено из буџета ЛС 1.000.000 динара
• Стручна пракса 2 позива, укупно средстава 5.900.000 динара ( буџет ЛС 3.000.000, буџет РС 2.900.000 динара);
• Омладинско предузетништво, укупно средстава из буџета ЛС 1.000.000 динара;
• Субвенција послодавцима за отварање нових радних места из категорије теже запошљивих, укупно средстава 1.900.000
динара ( буџет ЛС 1.000.000, буџет РС 900.000 динара).
•
3.2 Мере активне политике запошљавања у 2017. години
За реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину, град
Ужице је издвојио 11.000.000 динара, док је Национална служба за запошљавање Републике Србије суфинансирала средства у износу
од 9.000.000 динара. Расподела средстава је извршена на следећи начин:
• Јавни радови, укупно средстава 7.272.727,27динара (буџет ЛС 4.000.000, буџет РС 3. 272.727,27динара);
• Субвенције за самозапошљавање, укупно средстава 5.454.545,45 динара (буџет ЛС 3.000.000, буџет РС 2.454.545,45 динара);
• Стручна пракса, укупно средстава 5.454.545,46 динара (буџет ЛС 3.000.000, буџет РС 2.454.545,46 динара);
• Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима , укупно
средстава 1.818.181,82 динара (буџет ЛС 1.000.000, буџет РС 818.181,82 динара)
•
3.3 Мере активне политике запошљавања у 2018. години
За реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину, град
Ужице је издвојио 11.000.000 динара, док је Национална служба за запошљавање Републике Србије суфинансирала средства у износу
од 9.000.000 динара. Расподела средстава је извршена на следећи начин:
• Јавни радови, укупно средстава 7.843.636,36динара (буџет ЛС 4.314.000, буџет РС 3.529.636,36динара);
• Субвенције за самозапошљавање, укупно средстава 8.883.636,36 динара (буџет ЛС 4.886.000, буџет РС 3.997.636,36 динара);
• Програм стицања практичних знања, укупно средстава 1.090.909,10 динара ( буџет ЛС 600.000, буџет РС 490.909,10 динара);
• Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, укупно
средстава 2.181.818,18 динара ( буџет ЛС 1.200.000, буџет РС 981.818,18 динара).
У табели 12. налази се упоредни приказ реализованих мера активне политике запошљавања од 2016. до 2018. године

Јавни рад
бр.захтев бр.лица

2016
10
11

број
захтева и
лица
број

29
21

139
69

Самозапошљавање
бр.захтев бр.лица

23
11

23
11

Стручна пракса
бр.захтев бр.лица

33
29

Стиц.практичних
знања
бр.захтев бр.лица

79
58

Стопа запослености - Проценат запослених у укупном становништву старом 15-65 година
Стопа незапослености – Проценат незапослених у укупном становништву старом 15-65 година

Суб.послoдавцима
бр.захтев бр.лица

15
11

20
12
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одобр.захт.
закључени
уговори
21
69
11
11
29
58
број
захтева и
лица
23
123
50
50
54
88
број
одобр.захт.
20
56
30
30
29
37
закључени
2017 уговори
20
56
30
30
29
37
број
захтева и
лица
26
111
65
65
4
број
одобр.захт.
24
62
49
49
4
закључени
2018 уговори
23
58
49
49
4
Табела 12. Реализоване мере активне политике запошљавања у 2016, 2017 и 2018.година
Извор: НСЗ, филијала Ужице

11

12

12

17

9

12

9

12

4

13

15

4

12

14

4

11

13

4. SWOT АНАЛИЗА
4.1. SWОТ анализа - процена ризика и потенцијала тржишта рада
Снаге
-

Велики број младих стручно оспособљених
Постојање стратешких докумената усвојених од
стране Скупштине Града
Постојање Локалног савета за запошљавање
Постојање Бизнис инкубатор центра
Искуство у партнерском приступу решавању
проблема на локалном нивоу
Постојање образовних институција
Издвојена средства из буџета Града за
стимулисање запошљавања
Постојање Слободне зоне Севојно

Могућности
Републички фондови за стимулисање развоја
привреде
Инвеститори који су спремни да уложе свој
капитал на територији града Ужица
Развој инфраструктуре
Поједностављење процедура за
започињањеприватног бизниса,
Смањење пореза и доприноса
Развој веза са дијаспором
Повлачење средстава из ЕУ фондова
Стипендирање студената према дефинисаним
потребама предузећа
Развијање дуалног образовања у образовним
институцијама
Табела 13. SWOTанализа
5.

Слабости
Недостатак нових инвестиција
Велики број старијих незапослених лица
Млади високо образовани се не враћају у град по
завршетку факултета
Неадекватне вештине и компетенције
незапослених лица
Образовне институције продукују кадрове
неусклађене са потребама тржишта рада
Висок ниво удела жена у укупној незапослености
Предрасуде према радној способности
незапослених лица старијих од 50 година, као и
према радној способности ОСИ
Пораст броја социјално угрожених и
злостављаних лица
Недовољно радних места за особе са
инвалидитетом
Лоша саобраћајна инфраструктура
Удаљеност од аутопута
Претње
Слабљење привредне активности-опасност од
настанка нових технолошких вишкова
Смањење броја радних места
Одлив кадрова

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Циљеви и задаци политике запошљавања на територији града за 2019. годину су:
повећање запослености,
унапређење квалитета радне снаге кроз програме обука,
подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лицаукључујући теже запошљива
повећање приступа тржишту рада за Роме
побољшање функционисања тржишта рада, уз јачање социјалног дијалога и борбе против непријављеног рада
борба против дискриминације теже запошљивих група приликом запошљавања,
отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања,
промоција и организовање јавних радова,

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 4/19"
-

79

активан приступ Града у области запошљавања,
учешће у финансирању програма и мера активне политике запошљавања из републичког буџета,
спровођење мера из Акционог плана и јачање улоге Локалног савета за запошљавање,
јачање капацитета Градске општине Севојно у циљу индивидуалног спровођења мера активне политике запошљавања.

6. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину у износу
од 11.000.000 динара.
Средства се додељују на основу јавног позива/конкурса.
Уколико до објављивања јавног позива/конкурса дође до измена у тексту редовних јавних позива/конкурса Националне службе за
запошљавање, измене ће се примењивати и на садржину јавних позива/конкурса који ће се објавити на основу овог Плана.
Средства се преносе Националној служби за запошљавање.
Праћење реализације мера активне политике запошљавања града Ужица за 2019. годину, врши Национална служба за запошљавање –
Филијала Ужице.
Национална служба за запошљавање и град Ужице закључују Споразум о начину реализације мера активне политике запошљавања
града Ужица за 2019. годину.
Кроз анализу и процену потреба на терену, а у сарадњи са НСЗ, имајући у виду искуства из претходног периода, као и кретања у
привреди града, утврђене су мере којима би се смањила незапосленост и задовољиле потребе послодаваца у смислу ангажовања
радника, оспособила лица за самостално обављање посла, унапредиле институције тржишта рада идр. Ови приоритети упућују на
посебне циљеве Локалног акционог плана за запошљавање града Ужица за 2019. годину и сагласни су са НАПЗ за 2019. годину.
Акционим планом града Ужица за 2019. годину предвиђено је суфинансирање следећих програма и мера активне политике
запошљавања за које ће локална самоуправа издвојити 9.000.000 динара:
1. програм стручне праксе,
2. програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене,
3. субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих,
4. субвенција за самозапошљавање
5. програм јавних радова
Акциони план предвиђа и могућност финансирања горе наведених програма и мера активне политике запошљавања кроз закључивање
Споразума о техничкој сарадњи са Националном службом за запошљавање, за које ће локална самоуправа издвојити 2.000.000 динара.
У том случају Локални савет за запошљавање ће након сагледавања стања и потреба локалног тржишта рада предлагати финансирање
појединих мера и програма средствима Града Ужица.
6.1 Програм стручне праксе
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање –
квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без
заснивања радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30% укупно планираних у овај програм може
ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 12 месеци.
Када се програм стручне праксе спроводи по основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, НСЗ програм
финансира у трајању:
до 6 месеци за лица са средњим образовањем
до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем
до 12 месеци за лица са високим образовањем
Током трајања програма стручне праксе НСЗ:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у месечном износу од:

2.

•

16.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

•

18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем

•

20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем и

врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.

Подносилац захтева (послодавац) мора имати седиште или регистровану организациону јединицу/огранак на територији града Ужица,
а незапослено лице које се укључује у програм стручне праксе мора бити пријављено на евиденцију незапослених Националне службе
за запошљавање - Филијала Ужице.
6.2 Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослена лица
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова по интерном програму послодаваца,
заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.
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Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац који припада приватном сектору (удео
приватног капитала у власничкој структури 100%).
Програм је намењен следећим категоријама незапослених лица, без обзира на године живота:
- лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и лицима која су завршила функционално основно образовање
одраслих, који у укупном броју планираних полазника овог програма учествују са најмање 40%;
- лицима из категорије вишкова запослених и лицима која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 18 месеци - са најмање
средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања,
вештине и компетенције за обављање специфичних послова,односно којима су потребна нова знања и вештине или прилагођавање
нивоа и садржаја знања и вештина за обављање радних задатака у складу са потребама посла који по сложености захтевају најмање
средњи ниво образовања.
Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним
пословима у трајању од 3 месеца, а реализује се кроз:
1.

заснивање радног односа на одређено време (послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у
трајању од 3 месеца, у ком случају послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка
програма (укупно 6 месеци));

2.

заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка
програма - послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на
накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци, у којим случајевима послодавац има
обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12 месеци)).

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба рефундира на
месечном нивоу нето зараду лица у износу од 28.000,00 динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци.Цена по лицу за реализацију програма од 3 месеца износи 133.700,00
динара, док је цена по лицу за реализацију програма од 6 месеци 267.400,00 динара.
Подносилац захтева (послодавац) мора имати седиште или регистровану организациону јединицу/огранак на територији града Ужица,
а незапослено лице које се укључује у програм стицања практичних знања мора бити пријављено на евиденцију незапослених
Националне службе за запошљавање - Филијала Ужице.
Анализа локалног тржишта рада:
1. лица без завршене средње школе, односно без квалификација и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих
УКУПНО

694

I степенстручнеспреме

524

II степенстручнеспреме

170

2. лица из категорије вишкова запослених
УКУПНО

359

3. лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 18 месеци - са најмање средњим образовањем
УКУПНО
831

III

IV

V

VI-1

VI-2

VII-1

VII-2

258

312

14

94

33

117

3

6.3 Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима подразумева
финансиjски подстицај у једнократном износу послодавцима (из приватног сектора) за отварање нових радних места на којима ће се
запошљавати незапослена лица из категорије теже запошљивих и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

млади до 30 година живота
вишкови запослених
старији од 50 година
лица без квалификација и нискоквалификовани
особе са инвалидитетом
Роми
радно способни корисници новчане социјалне помоћи
дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци)
млади који су имали или имају статус младих у домском смештају, младих у хранитељским породицама и младих у старатељским
породицама
10. жртве породичног насиља

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2019. години, према степену развијености
јединице локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи за прву групу12 износи 150.000,00 динара по
лицу.
12

Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, првој групи
припада Град Ужице, чији је степен развијености изнад републичког просека
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Наведени износ субвенције се за запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица:
1. особе са инвалидитетом,
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицамаи
4. жртве породичног насиља,
увећава за 20%, тако да за прву групу развијености јединице локалне самоуправе, износи 180.000,00 динара по лицу.
Реализација програма прати се 12 месеци.

Подносилац захтева (послодавац) мора имати седиште или регистровану организациону јединицу/огранак на територији града Ужица,
а незапослено лице за чије запошљавање се додељује субвенција мора бити пријављено на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање - Филијала Ужице.
Анализа локалног тржишта рада:
млади до
30
година
живота

вишкови
запослених

744

359

старији
од 50
година

1189

лица без
квалификација и
нискоквалификовани

694

особе са
инвалидитетом

Роми

202

9

радно
способни
корисници
новчане
социјалне
помоћи
32

дугорочно незапослени
(на евиденцији дуже од
12 месеци, а посебно
незапослена лица која
траже посао дуже од 18
месеци )
1987

6.4 Подршка самозапошљавању
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу са територије града Ужица у циљу обављања новорегистроване
делатности на територији града Ужица.
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљавања састоји се од информативних и саветодавних услуга,
обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке
обуке у НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2019. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у једнократном износу од
200.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенција се може одобрити лицу за обављање различитих делатности, с тим да право на субвенцију за самозапошљавање
незапослено лице не може да оствари за обављање делатности које се не финансирају, према следећем списку делатности:

Сектор

А

Група
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.19
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.41
01.42
01.43
01.44
01.45
01.46
01.47
01.49

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Назив
ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО
Гајење жита (осимпиринча), легуминоза и уљарица
Гајење пиринча
Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
Гајење шећерне трске
Гајење дувана
Гајење биљака за производњу влакана
Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
Гајење грожђа
Гајење тропског и суптропског воћа
Гајење агрума
Гајење јабучастог и коштичавог воћа
Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
Гајење уљних плодова
Гајење биљака за припремање напитака
Гајењез ачинског, ароматичног и лековитог биља
Гајење осталих вишегодишњих биљака
Гајење садног материјала
Узгој музних крава
Узгој других говеда и бивола
Узгој коња и других копитара
Узгој камила и лама
Узгој оваца и коза
Узгој свиња
Узгој живине
Узгоj осталих животиња
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01.50
01.61
01.62
01.63
01.64
35.14
35.23

Д
Х

49.32

К

66.12

Р

92.00

С

96.09

Мешовита пољопривредна производња
Услужне делатности угајењу усева и засада
Помоћне делатности у узгоју животиња
Активности после жетве
Дорада семена
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Трговина електричном енергијом
Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
Такси превоз
ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА
Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом, услуге мењачница
УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
Коцкање и клађење
ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Непоменуте услужне активности

Подносилац захтева мора бити пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање - Филијала Ужице и
приоритет код одобравања субвенције имају:
1. млади до 30 година живота
2. вишкови запослених
3. особе са инвалидитетом
4. Роми
5. жене
У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику,
ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у
њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу од 240.000,00 динара по
кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач у њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Програм се реализује у складу са расписаним јавним позивом.

Анализа локалног тржишта рада:
млади до 30
година живота
744

вишкови
запослених
359

особе са
инвалидитетом
202

Роми

Жене

9

1936

6.5 Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
У 2019. години на територији Града Ужица организоваће се јавни радови на којима се искључиво ангажују особе са инвалидитетом.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим делатностима, укључујући и област културе. На јавним радовима
се радно ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом у максималном трајању од 4 месеца.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим лицем уговор о радном ангажовању у складу са прописима о раду и
јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу уговора о привременим и
повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену
радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која
обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавцу послодавцу у свим областима спровођења јавног
рада у висини од 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају један месец, 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 2
месеца и 2.000 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца.
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у
зависности од врсте и сложености послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму
образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају: локалнa самоуправa, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
Програм се реализује у складу са расписаним јавним конкурсом.
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Анализа локалног тржишта рада:
Евиденција незапослених – Особе са инвалидитетом према степену стручне спреме
УКУПНО
202

I

II

III

IV

V

VI-1

VI-2

VII-1

42

19

59

57

1

12

5

7

Евиденција незапослених – Особе са инвалидитетом према годинама старости
Од 40-50
До 30 година
Од 30-40 година
Од 50-60 година
година
УКУПНО
202
7.

23

45

50

72

Преко 60 година
12

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА

За реализацију мера активне политике запошљавања из Локалног акционог плана за запошљавање на територији града Ужица за 2019.
годину, планирана су средства у износу од 11.000.000 динара. Реализацијом Акционог плана кренуло би се са активним решавањем
проблема незапослености у нашем граду. С обзиром да из анализе тржишта рада произилази да је незапослено 3474 лица (новембру
2018. године), мере активне политике запошљавања утицаће да се смањи број незапослених на територији града Ужица.
Запошљавање нових радника имао би огроман значај за град Ужице у смислу повећања броја запослених, смањење броја корисника
социјалне помоћи, смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ. Истовремено то би представљало подршку послодавцима који
имају потребу за ангажовањем већег броја радника кроз неку од горе наведених мера, активније учешће локалне самоуправе у развој
МСП и подршка почетницима за реализацију својих предузетничких идеја, итд.
Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђено је да локална самоуправа може да поднесе
захтев за средства Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. С обзиром да су потребе за спровођење мера активне
политике запошљавања на територији града Ужица много веће и да је у буџету града Ужица за 2019. годину издвојено 11.000.000
динара, Акционим планом је предвиђено суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања за које ће локална
самоуправа издвојити 9.000.000 динара. Имајући у виду наше досадашње резултате у области запошљавања, град Ужице ће затражити
додатна средства од Министарства у складу са законом.
Акциони план предвиђа и могућност финансирања програма и мера активне политике запошљавања кроз закључивање Споразума о
техничкој сарадњи са Националном службом за запошљавање, за које ће локална самоуправа издвојити 2.000.000 динара.
Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања града Ужица за 2019. годину може се видети у
табели 14.
Извори финансирања
ЛС
РС

Ред.бр.

Мера активне политике запошљавања

Потребна средства
(РСД)

1.

Субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих

3.300.000

1.667.508,84

1.632.491,16

2.

Подршка самозапошљавању

7.350.000

3.713.996,97

3.636.003,03

3.

Јавни радови

4.

Програм
стицања
практичних
знања
за
неквалификована лица, вишкове запослених и
дугорочно незапослена лица

1.337.000

675.593,73

661.406,27

5.

Програм стручне праксе

4.474.000

2.260.737,75

2.213.262,25

6.

Програми и мере активне политике запошљавања
које ће се реализовати према потребама локалног
тржишта рада у 2019. години, а кроз техничку
сарадњу са НСЗ

2.000.000

2.000.000

19.811.000

11.000.000

Укупна потребна средства

1.350.000
682.162,71

667.837,29

/
8.811.000

Табела 14.Табеларни приказ средстава за реализацију мера запошљавања
8.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У циљу имплементације Локалног акционог плана за запошљавање, као и јасног дефинисања улога и одговорности у току процеса
примене, механизми спровођења ЛАП за запошљавање, предвиђају процедуре који ће омогућити њено успешно
спровођење.Дефинисање механизама за спровођење ЛАП за запошљавање, омогућиће да се на ефикасан начин користе постојећи и
изграде нови организациони капацитети, користећи расположиве људске ресурсе.Успостављање механизама за спровођење ЛАП-а за
запошљавање, треба да обезбеди:
- Успостављање мултисекторске сарадње између кључних актера у примени ЛАП за запошљавање;
- Коришћење организационих, људских и других ресурса у међусекторској повезаности, како би се избегла преклапања и
омогућило максимално функционисање свих расположивих ресурса;
- Успостављање механизама наручивања услуга у циљу интегративног приступа решавању проблема незапослености;
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-

Јачањење партнерства локалних институција ( управа, јавна предузећа и установе), организација грађанског друштва и
привредних субјеката у циљу примене политике запошљавања;

У оквиру локалних структура разликују се:
СТРУКТУРЕ УПРАВЉАЊА
Скупштина града Ужица

-

разматра и одлучује о усвајањуЛАП за запошљавање града Ужица
доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђене акционим плановима ( у оквиру Одуке о
буџету Града);

Локални савет за запошљавање
-

иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања
креира Локални акциони план за запошљавање и прелаже Скупштини града на усвајање
учествује у изради појединачних програма/пројеката у сагласности са Локалним акционим планом за запошљавање и
Националним акционим планом за запошљавање;
прати остваривање Локалног акционог плана и појединих пројеката/програма за запошљавање;
доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе града;
координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији њихових активности;
координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на реализацију политике запошљавања и о томе
обавештава органе града

ОПЕРАТИВНЕ СТРУКТУРЕ
Оперативне структуре за примену ЛАП за запошљавање представљају сви релевантни актери у локалној заједници, који могу да
допринесу реализацији активности предвиђених акционим плановима, на професионалан, ефикасан, ефективан и транспарентан
начин.
Оперативне структуре за израду и имплементацију ЛАП за запошљавање чине:

-

Градска управа за инфраструктуру и развој – Одсек за локални економски развој, задужено за:
- логистичку и административну подршку рада Локалног савета за запошљавање
- благовремено и континуирано информисање о свим програмима (националним и међународним) од значаја за
реализацију циљева и активности дефинисаних ЛАП за запошљавање;
- подршку у изради пројеката/програма дефинисаних ЛАП за запошљавање;

-

Национална служба за запошљавање – Филијала Ужице, преузеће одговорност за:
- благовремено информисање о програмима које реализује НСЗ
- пружање стручне и техничке подршке у припреми предлога програма/пројеката

Мрежа оперативне структуре отворена је за све институције, организације и појединце у циљу јачања регионалних и међуопштинских
веза, као и могућност да постојећи ресурси буду рационално искоришћени и доступни што већем броју незапослених.
Активности на јачању сарадње и укључивање нових актера за спровођење ЛАП за запошљавање су трајан стратешки задатак.
МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Циљ мониторинга и евалуације Локалног акционог плана за запошљавање града Ужица је систематично и редовно прикупљање
података, праћење процеса имплементације стратешких циљева и задатака и процена успешности реализације овог стратешког
документа.
Сврха мониторинга и евалуације је побољшање ефикасности и успешности ЛАП за запошљавање, али и предлагање измена на
основу извештаја о реализованим активностима.

Временски оквир

Предмет
евалуације

Индикатори

Мониторинг се спроводи у континуитету за цео период имплеметнације ЛАП за
запошљавање

Евалуација ће се спроводити једном годишње и пратиће имплеметнацију акционог плана.
Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање реализације стратешког и
оперативних циљева и приоритета кроз:
мониторинга и
- Прaћење процеса имплементације;
- Праћење резултата спроведених активности;
- Процену утицаја активности стратегије на квалитет живота корисника услуга.
Индикатори напретка и успешности остваривања ЛАП, одређени су на нивоу циљева,
програма и пројеката. У реализацији активности користиће се квалитативни и
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квантитативни индикатори.
За потребе успешне реализације мониторинга и евалуације ЛАП користиће се:
извештаји носилаца реализације програма/ пројеката
евидентирање програма, корисника и услуга;
анкете међу корисницима и пружаоцима услуга;
Методе
интервјуи;
и технике мониторинга
скале процене;
и евалуације
анализа документације;
фокус групе;
аудио и видео записи;
Мониторинг ће реализаовати Одсек за локални економски развој уз стручну
Носиоци процеса М&Е
подршку НСЗ Филијале Ужице
Носилац процеса евалуације је Локални савет за запошљавање
Основна сврха прикупљања, обраде и анализе података о реализованим активностима је
Примена резултата
оцена оправданости и реалистичности ЛАП за запошљавање као предуслова за планирање
мониторинга и евалуације
будућих активности и услуга намењених грађанима/ кама града Ужица.
Табела 15. Предвиђена методологија за спровођење Мониторинга Локалног акционог плана
9.

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМA

Реализацијом Локалног акционог плана за запошљавање на територији града Ужица за 2019. годину би се кренуло са активним
решавањем проблема незапослености у нашем граду.
Запошљавање нових радника имао би огроман значај за град Ужице у смислу повећања броја запослених, смањење броја корисника
социјалне помоћи, смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ. Истовремено то би представљало подршку послодавцима који
имају потребу за ангажовањем већег броја радника кроз неку од горе наведених мера, активније учешће локалне самоуправе у развоју
МСП и подршку почетницима за реализацију својих предузетничких идеја, итд.

Ред.
Број

6.1

6.2

6.3

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
Извори финансирања
Носиоци и Планирана
(РСД)
Мере и програми Очекивани резултати
Индикатори
партнери
средства
Буџет ЛС
Буџет РС
Број и структура лица
3.300.000
1.667.508,84 1.632.491,16
укључених у програм
Повећан број
субвенција за
запослених лица из
запошљање
категорије теже
незапослених лица из
запошљивих (млади до
категорије теже
30 година старости –
запошљивих (млади до
без квалификација/са
30 година старости –
ниским
квалификација/са
квалификацијама,млади без
ниским
у
домском
смештају,
квалификацијама,млади
Субвенције за
хранитељским
запошљавање
у домском смештају,
породицама
и
Локална
незапослених
хранитељским
старатељским
самоуправа
лица из категорије породицама;
породицама и
и НСЗ
старатељским
теже запошљивих
старији од 50 година
породицама;
који имају статус
старији од 50 година
вишка запослених;
који имају статус
Роми; особе са
вишка запослених;
инвалидитетом; радно
Роми; особе са
способни корисници
инвалидитетом; радно
новчане социјалне
способни корисници
помоћи; дугорочно
новчане социјалне
незапослени; жртве
помоћи; дугорочно
породичног насиља)
незапослени; жртве
породичног насиља)
Број
одобрених
7.350.000
3.713.996,97 3.636.003,03
субвенција
за
самозапошљавање
и
број лица која су
покренула
сопствени
Повећан број
посао, припадника теже Локална
Подршка
основаних радњи,
запошљивих
група самоуправа
самозапошљавању задруга и других
обухваћених
облика предузетништва програмом (млади до и НСЗ
30 година старости,
вишкови запослених,
Роми,
особе
са
инвалидитетом,
жене)
Организовање јавних
Број
одобрених
и Локална
1.350.000
682.162,71
667.837,29
радова од интереса за
реализованих пројекта самоуправа
Јавни радови
град Ужице и
јавних радова, број и НСЗ
побољшање услова
лица ангажованих на
квалитета живота
пословима
јавних
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незапаослених особа са
инвалидитетом

радова

Програм стицања
практичних знања
за
неквалификована
лица, вишкове
запослених и
дугорочно
незапослена лица

Повећан број лица која
су стекла практична
знања и вештине за
самосталан рад на
конкретним пословима

Број лица укључених у
програм стицања
практичних знања и
вештина за самосталан
рад на конкретним
пословима.

6.5

Програм стручне
праксе

Повећан број лица која
су стекла потребна
знања и вештине за
самосталан рад у
струци

Број и структура лица
укључених у програм
стручна пракса. Број
лица која су обавила
приправнички стаж и
стекла услов за
полагање стручног
испита.

6.6

Програми и мере
активне политике
запошљавања које
ће се реализовати
према потребама
локалног тржишта
рада у 2019.
години, а кроз
техничку сарадњу
са НСЗ

6.4

Повећан број лица
укључених у програме
и мере активне
политике запошљавања

Број лица укључених у
програме и мере
активне политике
запошљавања

УКУПНА СРЕДСТВА

1.337.000

675.593,73

661.406,27

4.474.000

2.260.737,75

2.213.262,25

2.000.000

2.000.000

/

19.811.000

11.000.000

8.811.000

Локална
самоуправа
и НСЗ

Локална
самоуправа
и НСЗ

Локална
самоуправа

17. На основу члана 100., а у вези са чланом 70. и 105. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/2014 и 83/18), члана 8. Закона о озакоњењу објеката ("Сл.гласник РС", бр. 96/15 и 83/18), као и члана 67.
став 1. тачка 19. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 25/17- пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној дана 07.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
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 кат.парцеле број 5650 КО Севојно, укупнe површинe 779м2, и то реалног дела у површини од 375 m2, који је у јавној
својини Града Ужица.
2. Вукосав Митровић из Ужица, ул. Вујића брдо бр. 13, 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 12.000 еура, на основу одређене тржишне вредности од
32 еур/ m2, све у складу са Записником о процени вредности непокретности број 100-464-08-00079/2018-К4А02 од 05.11.2018. године
Пореске управе министарства финансија филијале Ужице.
Вукосав Митровић из Ужица, 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, претворен у динарској противредности на дан
исплате по средњем курсу Народне банке Србије.
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 Вукосав Митровић из
Ужица.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 463-42/15, 07.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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18. 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 25/17-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 07.02. 2019.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 119- 3/19, 07.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

19. На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/17 и 27/18др.закон), члана 3. Правилника о општинском савету родитеља (''Службени гласник РС''број 72/18) и члана 67. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 07.02. 2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА

1.
-

I Савет родитеља града Ужица (У даљем тексту: Савет) именује се у следећем саставу:
Катарина Ристовић, члан Савета, представник родитеља ''Предшколске установе'' Ужице,
Радоје Станисављевић, заменик члана Савета, представник родитеља ''Предшколске установе'' Ужице

2.
-

Милош Радојевић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Стари град'' Ужице
Јелена Мијатовић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Стари град'' Ужице

3.
-

Дејан Тејић, члан Савета, представник родитеља Прве основне школе Краља Петра II Ужице,
Љубомир Поповић, заменик члана Савета, представник родитеља Прве основне школе Краља Петра II Ужице,

4.
-

Зоран Ђокић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице,
Катарина Василијевић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Душан Јерковић'' Ужице,

5.
-

Бојана Маринчић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Нада Матић'' Ужице,
Бојана Благојевић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Нада Матић'' Ужице,

6.
-

Александра Матовић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Слободан Секулић'' Ужице,
Марија Ерић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Слободан Секулић'' Ужице,

7.
-

Александар Ћалдовић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно,
Славица Суботић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Алекса Дејовић'' Севојно,

8.
-

Зоран Радовановић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Миодраг М. Луне'' Каран,
Гојко Петковић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Миодраг М. Луне'' Каран,
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9.
-

Данка Лукић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни,
Радош Лучић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Ђура Јакшић'' Равни,

10. Видан Стаменић, члан Савета, представник родитеља ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна,
Сања Радивојевић, заменик члана Савета, представник родитеља ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна,
11. Душко Маџаревић, члан Савета, представник родитеља Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју
''Миодраг В. Матић'' Ужице,
Јелена Деспић, заменик члана Савета представник родитеља Основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју
''Миодраг В. Матић'' Ужице,
12. Грујица Копуновић, члан Савета, представник родитеља Ужичке гимназије,
Софија Шевердија, заменик члана Савета, представник родитеља Ужичке гимназије,
13.
14.
-

Славица Радосављевић, члан Савета, представник родитеља Економске школе,
Наташа Стаматовић Јоковић, заменик члана Савета, представник родитеља Економске школе,
Оливера Бајић, члан Савета, представник родитеља Медицинске школе,
Јелена Николић, заменик члана Савета, представник родитеља Медицинске школе,

15. Слободан Петровић, члан Савета, представник родитеља Техничке школе,
Јелена Антонић, заменик члана Савета, представник родитеља Техничке школе,
16. Славица Грујић, члан Савета, представник родитеља Техничке школе ''Радоје Љубичић'',
Данка Петровић, заменик члана Савета, представник родитеља Техничке школе ''Радоје Љубичић'',
17. Милош Савичић, члан Савета, представник родитеља Уметничке школе,
Марко Зубац, заменик члана Савета, представник родитеља Уметничке школе,
18. Татјана Миловић Делић, члан Савета, представник родитеља Музичке школе ''Војислав Лале Стефановић'',
Жељко Алексић, заменик члана Савета, представник родитеља Музичке школе ''Војислав Лале Стефановић''.
II Савет обавља следеће послове:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и
безбедности деце, односно ученика у граду Ужицу;
2) учествује у утврђивању планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце,
на територији града Ужица;
3) 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;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији града Ужица у вези са питањима из њихове надлежности;
5) 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;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе,
заштите и унапређења права детета и људских права;
7) доноси Пословник о раду;
8) сачињава полугодишњи Извештај о свом раду и доставља га Скупштини града Ужица и свим институцијама које имају
своје представнике у Савету;
9) 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 текућу радну односно школску годину.
V Административно – техничке послове потребне за рад Савета, обавља Градска управа за послове органа града, општу
управу и друштвене делатности - служба надлежна за послове Скупштине града.
VI Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 610-3/19, 07.02. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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20. На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана
67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
07.02.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТАРИ ГРАД'' УЖИЦЕ

I Марија Ненадић, члан Школског одбора, представник града, именована Решењем о именовању Школског одбора Основне школе
''Стари град'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора.
II Владан Чумић, именује се за члана Школског одбора Основне школе ''Стари град'' Ужице, представник града.
III Мандат именованог члана, траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 610-27/16-1, 07.02. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

21. На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017) и члана
67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној
07.02.2019.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' УЖИЦЕ
I Стефан Максимовић, члан Школског одбора, представник града, именован Решењем о именовању Школског одбора Техничке школе
''Радоје Љубичић'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) разрешава се дужности члана Школског одбора, због поднете
оставке.
II Никола Арсић, именује се за члана Школског одбора Техничке школе ''Радоје Љубичић'' Ужице, представник града.
III Мандат именованог члана, траје до истека мандата Школског одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 611-3/16-1, 07.02. 2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.

22. На основу чл.71, 73 и 75. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17-пречишћен текст) Скупштина
града Ужица на седници одржаној 07.02.2019.године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈE ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Ι У Одлуци о избору Комисије за пољопривреду (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) Марко Стевановић, разрешава се
функције члана Комисије за пољопривреду, због престанка мандата одборника.
II Сандра Мелентијевић, именује се за члана Комисије за пољопривреду.
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III Мадат члана Комисије траје до истека мандата Комисије.
IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Ι број 06-39/2016-1, 07.02.2019.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић, с.р.
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