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68. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 8. јуна 2010. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА У ОБЛАСТИ 

ИНВАЛИДНОСТИ 2010-2014. ГОДИНЕ 
 
1. Усваја се Локални акциони план у области инвалидности 2010-2014. године. 
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-49/10, 8.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

69. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 8. јуна 2010. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 

ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2010-2013. ГОДИНА 
 
1. Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица града Ужица 

 за период 2010-2013. година. 
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-49/10, 8.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
70. На основу члана 9. став 3  Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени 

гласник РС", број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001 и 84/2004), члана 32. став 1 тачка 6.  а у вези са чланом 
66. став 3  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 41/07) и на основу члана 15. став 1 тачка 18. Статута града 
Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 8.јуна 2010. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА УЖИЦА 
 

I Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се права појединца и породице у области  социјалне заштите коју у складу са Законом обезбеђује 

Град.  
Права из става 1. овог члана остварује појединац и породица у висини, под условима и на начин утврђен овом Одлуком у 

складу са материјалним  и другим могућностима Града. 
 

Члан 2. 
Средства за реализацију права у области социјалне заштите обезбеђују се:  
- у буџету града Ужица у складу са расположивим средствима 
- од локалних, националних и међународних партнера, донатора, донаторских организација и фондова  
- партиципацијом корисника у трошковима  услуге. 
 

Члан 3. 
Грађани/ке не сносе трошкове поступка за остваривање права из ове Одлуке пред органима локалне самоуправе. 
Служба правне помоћи Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, дужна је бесплатно 

пружити правну помоћ грађанима/кама при остваривању права из ове Одлуке. 
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II Права у области социјалне заштите која су у надлежности града Ужица 
 

Члан 4. 
Права у области социјалне заштите за која је Законом прописано да их обезбеђује Град су: 

− Услуга помоћи и неге у кући за стара лица и особе са инвалидитетом 
− Услуга дневног боравка  
− Услуга привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу 
− Накнада трошкова опремања корисника за смештај у установу социјалне заштите 
− Исплата једнократних помоћи у новцу и натури. 

 
1. Помоћ и нега у кући за стара лица  и особе са инвалидитетом  
 

Члан 5. 
Право на услугу помоћи у кући обезбеђује се у складу са Нацртом минимума стандарда за пружање услуге помоћи у кући 

прописаним од стране Министарства за рад и социјалну политику, а на основу индивидуалне процене потреба сваког корисника. 
 

Члан 6. 
Помоћ у кући обезбеђује се грађанима/кама у градском, приградском  и сеоском подручју који су:  
- старији од 65 година,   
- самохрани -  не живе у породичном окружењу,  
- лица са хроничним обољењима, теже и тешко покретна.  
 
Помоћ у кући обезбеђује се и грађанима/кама  са инвалидитетом, без обзира на старосну границу који су: теже и тешко 

покретни, а који су остварили право на  туђу  негу и помоћ. 
 

Члан 7. 
Пружање услуга помоћи и неге у кући, организује, координира и реализује Центар за социјални рад « Ужице» ( у даљем 

тексту: Центар).  
 
За потребе реализације услуге помоћи и неге у кући, Центар ће формирати Службу за помоћ и негу у kући, и донети 

Правилник којим ће се прецизно дефинисати сва материјално правна и процесно правна питања од значаја за реализацију услуге.  
 

Члан 8. 
Средства за реализацију услуге помоћи и неге у кући обезбеђују се: 
- у буџету града Ужица на посебној буџетској позицији  
- из  партиципације - учешћа корисника у трошковима услуге  помоћи и неге у кући, као и његових сродника 

обавезних на издржавање, а на основу мерила и критеријума које доноси  Центар  
- и из других извора ( партнерства са националним и међународним организацијама, донација, добровољних прилога 

и сл.).  
 
2. Дневни боравак 

Члан 9. 
Право на услугу дневног боравка  обезбеђује се  у складу са Нацртом минимума стандарда за пружање социјалних услуга,  

прописаним од стране Министарства за рад и социјалну политику, а на основу индивидуалне процене потреба сваког корисника. 
 
Услуга дневног боравка омогућава деци, одраслима и старима који се налазе у стању социјалног ризика и социјалне 

изолованости да остану у својој породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе у свом природном окружењу и тако 
избегну смештај у институције.  

 
Члан 10. 

Услуга дневног боравка се успоставља за следеће циљне групе:  
- деца и млади са телесним инвалидитетом, са лаким и умереним интелектуалним оштећењима, са сензорним 

оштећењима, са вишеструким оштећењима.  
 
Услуга дневног боравка ће бити проширена, у складу са капацитетима и могућностима Града и за следеће циљне групе:  
- деца и млади са тешким интелектуалним оштећењима 
- деца и млади до 21 године са проблемима у понашању  
- деца и млади у ризику од смештања у установу  
- одрасли са телесним инвалидитетом, лаким и  умереним интелектуалним оштећењима, сензорним оштећењима и 

вишеструким оштећењима; 
- старе особе којима је потребна дневна нега и надзор; 
- остале осетљиве  групе које су препознате као потенцијални корисници услуге дневног боравка. 
 

Члан 11. 
Пружање услуга помоћи и неге у кући, организује, координира и реализује установа Дом за децу и омладину « Петар 

Радовановић» Ужице. 
 

Члан 12. 
Средства за реализацију услуге дневног боравка обезбеђују се: 
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- у буџету града Ужица на посебној буџетској позицији  
- из  партиципације - учешћа корисника у трошковима услуге дневног боравка, као и његових сродника обавезних на 

  издржавање, а на основу мерила и критеријума  које доноси  Установа  
- и из других извора ( партнерства са националним и међународним организацијама, донација, добровољних прилога 

  и сл.).  
 

Члан 13. 
За потребе реализација услуге дневног боравка, пружалац услуге ће донети Правилник којим ће се прецизно дефинисати сва 

материјално правна и процесно правна питања од значаја за реализацију услуге.  
 
3. Привремени смештај у прихватилиште  
 

Члан 14. 
Право на услугу смештаја у прихватилиште обезбеђује привремени смештај, задовољавање основних потреба, приступ 

другим услугама у заједници и временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је 
потребно неодложно осигурати безбедност.  

 
Услуга смештаја у прихватилиште обухвата:  
- привремени смештај са исхраном и задовољењем других основних потреба,  
- примену здравствено-хигијенских мера,  
- утврђивање идентитета и пребивалишта,   
- сачињавање налаза о њиховом стању, на основу чега се предузимају мере за одговарајући облик трајног збрињавања. 

 
Члан 15. 

Услуга смештаја у прихватилиште успоставља се за децу и одрасле:  
- жртве насиља, злостављања или занемаривања 
- жртве трговине људима  
- са менталним здравственим проблемима – душевно оболеле  
- бескућнике. 
 
Услугу смештаја у  прихватилиште могу користи лица која испуњавају услове из Закона за смештај у установу или у другу 

породицу, под условом да  је смештај у прихватилиште за њих целисходнији, по процени Центра за социјални рад.  
 

Члан 16. 
Пружање услуге смештаја у прихватилиште организује, координира и реализује  Центар за социјални рад у сарадњи са 

Градском управом за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,  Полицијском управом Ужице и другим ресорним 
институцијама и организацијама грађанског друштва.  

 
За потребе реализације услуге смештаја у прихватилиште Центар за социјални рад ће, у сарадњи са Градском управом за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности,  донети Правилник којим ће се прецизно дефинисати сва материјално 
правна и процесно правна питања од значаја за реализацију услуге. 

 
Члан 17. 

Средства за реализацију услуге помоћи у кући обезбеђују се: 
- у буџету града Ужица  на посебној буџетској позицији  
- из партиципације - учешћа корисника у трошковима услуге смештаја прихватилиште, као и његових сродника 

обавезних на издржавање, а на основу мерила и критеријума које доноси  Градска служба;  
- из буџета општина на чијој територији корисници услуге имају пребивалиште; 
- из других извора ( партнерства са националним и међународним организацијама, донација, добровољних прилога и 

сл.). 
 

Члан 18. 
До стварања услова за образовање прихватилишта на подручју града Ужице, корисници овог права упућиваће се у најближа 

места где постоје прихватилишта и/или  прихватне станице. 
 
4. Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите 
 

Члан 19. 
Право на обезбеђење опреме за смештај у установу социјалне заштите, може остварити лице које није у могућности да од 

сопствених средстава набави опрему, нити су у могућности да је обезбеде његови сродници који су по закону дужни да га издржавају. 
 

Члан 20. 
Опрема за смештај у установу социјалне заштите обухвата набавку одеће и обуће, као и накнаду трошкова превоза корисника 

до установе у коју се смешта. 
 

Члан 21. 
Центар утврђује стварне потребе корисника, доноси одлуку о висини средстава  потребних за опремање и смештај корисника  

и  врши набавку потребне опреме. 
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5. Једнократне помоћи 
 

Члан 22. 
Право на једнократну помоћ имају појединац и породица,  који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, 

нарочито у случајевима везаним за задовољење основних животних потреба, отклањање последица елементарних непогода, тешку 
болест, прихват по престанку смештаја у установу, као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи.  

 
Једнократна помоћ пружа се у натури или у новцу. 
 

Члан 23. 
Једнократна помоћ у натури даје се у животним намирницама, средствима за хигијену и сл., највише два пута у току године, у 

количинама сразмерним броју чланова домаћинства. 
 

Члан 24. 
Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потребе подносиоца захтева и може износити највише до 

нивоа социјалне сигурности појединца и породица утврђених од стране ресорног Министарства, у месецу подношења захтева.  
 
Право на једнократну новчану помоћ може се признати највише три пута у току године, а изузетно и више пута у току године, 

уколико укупна средства остварена по овом основу не прелазе износ просечне месечне нето зараде по запосленом у привреди 
Републике према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева. 

 
Члан 25. 

Једнократну помоћ одобрава и исплаћује Центар за социјани рад, у партнерству са Градском управом за послове органа града, 
општу управу и друштвене делатности.  

 
III Права у области социјалне заштите која се утврђују у складу са материјалним могућностима Града 
 

Члан 26. 
Права у области социјалне заштите која се утврђују у складу са материјалним могућностима Града, а која представљају већи 

обим права од права утврђених Законом, су:  
− Право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 
− Исплата ванредне новчане помоћи 
− Услуга бесплатног оброка у Народној кухињи 
− Обезбеђење огрева за кориснике материјалног обезбеђења  
− Клубови за старе  
− Становање уз подршку за младе који се осамостаљују  
− Социјално становање у заштићеним условима  
− Пружање других облика социјалне заштите. 

 
1. Потпуно или делимично ослобађање од плаћања 
    стамбено-комуналних услуга 
 

Члан 27. 
Право на ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга имају домаћинства зависно од  месечних прихода, под условом 

да су у последње две године пре подношења захтева имали пребивалиште на територији града Ужица.   
 

Члан 28. 
Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је потпуно уколико просечни месечни приход домаћинства, у претходна 

три месеца у односу на месец подношења захтева, не прелази ниво утврђене социјалне сигурности према броју чланова домаћинства. 
 

Члан 30. 
Под стамбено-комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде, топлотне енергије, изношења смећа, одржавања 

стана и коришћења грађевинског земљишта. 
 

Члан 31. 
Право на ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга признаје се за период од једне године према одлуци Центра.  
 
1.1. Делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за чланове удружења особа са инвалидитетом 
 

Члан 32. 
Особа са инвалидитетом, која је учлањена у једно од регистрованих удружења особа са инвалидитетом који имају седиште и 

делују на територији града Ужица, као и ратни војни инвалид чији је статус утврђен  законом ( РВИ),  може остварити право на 
делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга.  

 
Члан 33. 

Право на ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у висини 50% износа обрачунатих накнада за услуге јавних 
предузећа чији је оснивач град Ужице, особа са инвалидитетом и РВИ може остварити под следећим условима: 

-   да има пребивалиште на територији града Ужица  
-    да просечни месечни приход домаћинства особе са инвалидитетом, у претходна три месеца у односу на месец подношења 

захтева, не прелази троструки износ утврђеног нивоа социјалне сигурности према броју чланова породице. 
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Члан 34. 
Право на ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у висини 25% износа обрачунатих накнада за услуге јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице, особа са инвалидитетом може остварити под следећим условима: 
-    да има пребивалиште на територији града Ужица  
-  да просечни месечни приход домаћинства особе са инвалидитетом, у претходна три месеца у односу на месец подношења 

захтева, не прелази троструки износ утврђеног нивоа социјалне сигурности према броју чланова породице увећан 50% . 
 
* Напомена: 
У укупан приход породице не урачунавају се приходи по основу социјалних примања: дечији додатак, родитељски додатак, 

додатак за помоћ и негу другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију, као 
и примања по основу ученичког и студентског стандарда. 

 
Члан 35. 

Особе са инвалидитетом, које су чланови удружења особа са инвалидитетом и РВИ, који не испуњавају услове наведене у 
члану 34. и 35. ове  Одлуке, могу остварити право на потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у 
складу са чланом 29. и 30. ове Одлуке. 

 
Члан 36. 

Особа са инвалидитетом подноси захтев за признавање права на делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних 
услуга, удружењу чији је члан, а удружење потом захтев са комплетном документацијом прослеђује Центру за социјални рад.  

  
Центар одлучује по захтевима и списак особа са инвалидитетом и РВИ, којима је признато право на делимично ослобађање од 

плаћања стамбено-комуналних услуга доставља надлежним градским јавним предузећима и Градској управи за послове органа града, 
општу управу и друштвене делатности.  

 
2. Ванредне новчане помоћи 
 

Члан 37. 
Право на ванредну новчану помоћ могу остварити: 
- породице у којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова породичног домаћинства; 
- појединац који се разболи од тешке болести, односно породице чији се члан разболи од тешке болести: 
- појединци и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оцени стручног тима Центра. 
 

Члан 38. 
Услов за остваривање права на ванредну новчану помоћ је да просечни месечни приход породице у претходна три месеца, у 

односу на месец у коме је поднет захтев, не прелази износ просечне нето зараде у привреди Републике Србије према последњим 
објављеним подацима органа надлежног за послове статистике. 

 
Члан 39. 

Ванредна помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по  просечне нето зараде у привреди Републике Србије, 
према последњем објављеном податку о висини зараде органа надлежног за послове статистике, у моменту подношења захтева. 

 
Члан 40. 

Право на ванредну новчану помоћ може се остварити само једном у току године, без обзира на основ. 
 

Члан 41. 
О остваривању права на ванредну помоћ одлучује Центар.  
 
3. Бесплатан оброк у Народној кухињи 
 

Члан 42. 
Право на бесплатан оброк у Народној кухињи имају лица која су корисници материјалног обезбеђења у складу са Законом. 
 
Изузетно,  право на бесплатан оброк могу остварити и друга лица ако је, по оцени стручног тима Центра за социјални рад, 

коришћење услуге Народне кухиње неопходно. 
 

Члан 43. 
Организација рада Народне кухиње (припрема и дистрибуција оброка) је у надлежности Црвеног крста Ужице. 
 

Члан 44. 
Центар за социјални рад решењем утврђује право корисника на бесплатан оброк у Народној кухињи и решење о праву 

доставља Црвеном крсту Ужице,  који води евиденцију корисника овог права. 
 

Члан 45. 
Не може се користити истовремено право на бесплатан оброк у Народној кухињи и право на једнократну помоћ у натури. 
 
 
4. Обезбеђење огрева за кориснике материјалног обезбеђења  
 

Члан 46. 
Право на обезбеђење огрева за зиму могу остварити корисници материјалног обезбеђења. 
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Члан 47. 
Корисницима који остваре право на обезбеђење огрева обезбеђује се огревно дрво у количини  од 3 метра кубна. 
 
О признавању права на обезбеђење огрева одлучује Центар за социјални рад, с тим да се ово право може остварити  једном у 

току године. 
 
5. Клуб за старе  
 

Члан 48. 
Клубови за старе особе имају за сврху спречавање социјалне изолације и развијање капацитета старих особа како би се 

спречила и одложила зависност од институционалне неге.  
Услугама клубова за старе особе обезбеђује се задовољавање културно-забавних и рекреативних потреба, потреба за 

дружењем и припадношћу, и омогућава се стицање и одржавање практичних вештина неопходних за свакодневни живот. 
 

Члан 49. 
Клубови за старе пружају услуге старим особама:  
- Којима су очуване менталне способности 
- Којима је током процеса старења, умањена ментална или физичка способност, све док им не постане потребна 

специјална нега. 
 

Члан 50. 
Реализација услуга клуба/ва за старе поверава се удружењима грађана која се баве заштитом права и унапређењем положаја 

старих. 
 

Члан 51. 
Средства за рад клуба/ва за старе обезбеђују се: 
- из средстава буџета Града, по основу програма дотација за рад хуманитарним и друштвеним организацијама  
- партиципацијом корисника услуга клуба 
- из других извора ( партнерства са националним и међународним организацијама, донација, добровољних прилога и 

сл.). 
 
6. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују  
 

Члан 52. 
Право на услугу становања уз подршку за младе који се осамостаљују, првенствено обезбеђује услуге младим пунолетним 

особама који по престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској породици не могу да се врате у биолошку или 
сродничку породицу, нити су у могућности да у том моменту започну самосталан живот, али је извесно да ће уз одговарајућу припрему 
и подршку моћи да преузму одговорности и живе самостално.  

 
Члан 53. 

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују има за сврху да пружи помоћ и подршку корисницима да стекну 
потпуну самосталност и интегришу се у заједницу.  

Овом усклугом обезбеђује се за одређени временски период одговарајући смештај и стручна подршка у развијању вештина 
неопходних за њихово потпуно осамостаљивање и укључивање у заједницу.  

 
Члан 54. 

Корисници услуге становања уз подршку могу бити: 
- Младе особе на узрасту  између 15 и 18 година, на смештају у установи социјалне заштите или хранитељској породици, за 

које се с обзиром на започето школовање односно радно оспособљавање и потенцијал за самостални живот, може очекивати да ће се 
после подршке оспособити за самостални живот пре или непосредно по стеченом пунолетству;  

- Младе особе на узрасту између 15 и 18 година, које немају могућност да и даље живе у биолошким или сродничким 
породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу. 

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују пружа се у трајању од 1 године, у изузетним случајевима 15 
месеци, младима за које је извесно да ће уз одговарајућу припрему и подршку, моћи да преузму одговорност и постану независни. 

 
Члан 55. 

Пружање услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују организује и реализује у Центар у партнерству са  
Домом за децу и омладину ''Петар Радовановић'' у Ужицу и Градском управом за послове органа града, општу управу и друштвене 
делатности.  

За потребе реализације услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују Центар ће донети Правилник којим ће се 
прецизно дефинисати сва материјално правна и процесно правна питања од значаја за реализацију услуге.  

 
Члан 56. 

Средства за реализацију услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују, обезбеђују се:  
- из средстава буџета града Ужица опредељена на посебној буџетској  позицији за кориснике који имају 

пребивалиште на територији града Ужица;  
- из средстава буџета општина на чијој територији корисници услуге имају пребивалиште;  
- из других извора (сарадња са међународним и националним партнерима, донације, добровољни прилози, 

партиципација корисника и сл.).  
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7. Социјално становање у заштићеним условима 
 

Члан 57. 
Услуга становања у заштићеним условима уз ангажовање породице домаћина социјалног становања, омогућава смештај 

социјално угроженим, избеглим и интерно расељеним лицима са пребивалиштем на територији града Ужица, а који су смештеним у 
колективном центру или неадекватном приватном смештају, као  и социјално угроженим лицима и породицама из домицилног 
становништва и то:  

- социјално угроженим лицима и породицама које због физичких или менталних болести, хроничне болести 
инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за живот;  

- самохраним родитељима;  
- старим лицима – самци и парови, способним да живе самостално.  
 

Члан 58. 
Корисници становања у заштићеним условима су и домаћин/ца  социјалног становања и чланови његове/њене породице.  
Домаћин/ца социјалног становања је радно способно лице, члан социјално угрожене породице избеглих и интерног 

расељених лица или породице из локалне заједнице исте категорије.  
 

Члан 59. 
Услугом социјалног становање у заштићеним условима ће управљати Центар за социјални рад у сарадњи са надлежном 

службом Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.   
 

Члан 60. 
За потребе реализације услуге социјалног становања у заштићеним условима Центар за социјални рад, ће донети Правилник 

којим ће се прецизно дефинисати сва материјално правна и процесно правна питања од значаја за реализацију услуге.  
 
8. Пружање других облика социјалне заштите 
 

Члан 61. 
Други облици социјалне заштите који се пружају корисницима су: саветодавне услуге, психосоцијалне услуге и правне 

услуге. 
Друге услуге социјалне заштите могу пружити и ресорне институције, организације грађанског друштва и приватне агенције. 
 

Члан 62. 
 Средства за реализацију других облика социјалне заштите обезбеђују се из следећих извора:  
- из средстава буџета града Ужица по основу финансирања (суфинансирања) пројеката  у оквиру Програма реформе 

социјалне политике  
- из других извора (сарадња са међународним и националним партнерима, донације, добровољни прилози, 

партиципација корисника и сл.).  
 
IV Поступак за остваривање права 
 

Члан 63. 
По захтевима за признавање права из ове Одлуке у првом степену решава Центар за социјални рад Ужице. 
По жалбама на одлуке одлучује Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.  
 

Члан 64. 
Градоначелник, на предлог Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности , доноси 

Правилник о остваривању права у области социјалне заштите, којим ће се прецизније регулисати услови и поступак остваривања права 
предвиђених овом Одлуком. 

 
Члан 65. 

По захтевима за остваривање права у социјалној заштити из надлежности града Ужица, решава се у управном поступку у 
складу са Законом, а на основу Правилника о остваривању права у области социјалне заштите. 

 
V  Завршне одредбе 
 

Члан 66. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да се примењује Одлука о остваривању права у социјалној заштити из 

надлежности општине Ужице број 55-7/07 од 9.05 2007.год., Одлука о изменама и и допунама Одлуке о остваривању права у 
социјалној заштити из надлежности општине Ужице број 55-99/08 од 7.08 2008.године. 

 
Члан 67. 

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

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 55-17/10, 8.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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 71. На основу члана 4. и 13. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 
83/2005) и члана 16. и 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), на седници Скупштине града Ужица  
одржаној 08.06. 2010. године, донета је 
 

ОДЛУКА 
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ "ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" 

 
 
I ОПШТА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

 Град Ужице оснива установу културе ради обављања делатности којима ће се створити услови за адекватан развој деце и 
омладине, али и грађана свих генерација града Ужица,  кроз организовање и промоцију афирмативних културних, образовних и 
спортских садржаја. 
 
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 2. 

 Назив установе је : "Градски културни центар" у Ужицу (у даљем тексту: Центар).                  
 Седиште установе "Градски културни центар" је у Ужицу, улица Димитрија Туцовића број 52.  

 

Члан 3. 

 Измена назива и седишта установе "Градски културни центар" у Ужицу, могу се вршити само уз сагласност оснивача.  
 

Члан 4. 

 Центар послује у складу са законом и уписује се у судски регистар. 
 Центар је правно лице са правима, обавезама и одговорностима  утврђеним законом, овом Одлуком и Статутом. 
  На оснивање, рад и организацију Центра примењују се прописи којима се уређује рад јавних служби. 
 
III ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ РАДА "ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА" 
 

Члан 5. 
 Основни циљеви које својим радом треба да постигне Центар су: 
 1. да креира квалитетне културне, образовне, забавне и друге садржаје за децу, омладину и друге грађане, 
 2.да развија и унапређује различите културне, уметничке и образовне садржаје за све грађане, 
 3. да промовише и подржава рад неафирмисаних, аматерских и других неформалних група и појединаца који су активни на 
пољу културе, уметности, неформалног образовања и спорта,  
 4. да афирмише и подржава алтернативне програме и садржаје из области културе и уметности,  
 5. да унапреди положај деце и омладине кроз обезбеђивање приступа квалитетним културним, образовним, забавним и 
другим садржајима, 
 6. да промовише афирмативне и подстицајне мере у оквиру политике локалне заједнице према деци и младима, 
 7. да развија, подстиче и промовише активизам и креативност деце и младих, толеранцију и недискриминацију, 
 8. да развија, подстиче и промовише сарадњу свих владиних и невладиних институција и организација власти, родитеља и 
бизнис сектора на пољу културе, уметности, неформалног образовања и спорта у Граду и 
 9. да развија, подстиче и промовише сарадњу са другим културним центрима у региону, земљи и иностранству. 
 

Члан 6. 
 Центар ће, приликом остваривања својих циљева и реализације активности, посебно уважавати и промовисати следеће 
принципе: 
 1. Принцип доступности - услуге и активности које Центар реализује су бесплатне за кориснике а посебно за маргинализоване 
групе деце и омладине  или, када је  неопходно, утврдиће се симболична накнада, 
 2. Принцип укључивања деце и младих и осталих грађана у креирање, имплементацију и еваулацију програма и активности 
Центра, 
 3. Принцип укључивања локалне заједнице у креирање, имплементацију и еваулацију програма и активности Центра, 
 4. Принцип инклузије - укључивање у активности Центра корисника из маргинализованих група 
 5. Принцип отворености и транспарентности и 
 6. Принцип уважавања потреба и интересовања корисника. 
 
 
IV ДЕЛАТНОСТ  

Члан 7. 

 У обављању своје делатности Центар ће обезбеђивати обављање организационих, маркентишких, административних, 
финансијских,  техничких и других послова неопходних за остваривање постављених циљева  и задатака, потребних да Центар својом 
делатности одговори на изражене потребе деце, младих и других грађана за квалитетним садржајима у области културе, уметности и 
спорта и организовати саветовања, продукцију и презентацију  пројеката из ових области.   
 За своје обавезе у правном промету Центар одговара целокупном својом имовином. 
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Члан 8. 

 Шифре деланости Центра су:  
-  92310 - Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 

    Ова делатност обухвата: 
    - извођење позоришних, балетских и фолклорних представа, концерата и   
                  других врста сценске уметности, 
    - делатност група, друштава, оркестара и бендова, 
    - делатност слободних уметника, као што су глумци, музичари, диригенти,  
                 писци, предавачи, спикери, аниматори, бакроресци, аранжери и друго; 

-  92340 Остале забавне активности на другом месту непоменуте;  
            -  92130 Приказивање филмова 
    Ова делатност обухвата: 
    - приказивање филмова и видео-трака у биоскопима, на отвореном  
                 простору или другим објектима погодним за приказивање; 
            -  92200 Радио и телевизијске активности 
    Ова делатност обухвата: 
     - производњу радио и телевизијских програма (забавних, пропагандних,  
                  информативних, образовних, за обучавање и друго); 

- 22110 Издавање књига, брошура музичких књига и осталих публикација; 
-  22130 Издавање часописа и других периодичних издања;  
-  22140 Издавање звучних записа; 
-  22150 Остала издавачка делатност; 
- 80420 Образовање одраслих и остало образовање, на другом месту непоменуто; 
- 91330 Делатност осталих организација на бази учлањења, на другом месту непоменутих 

     Ова делатност обухвата и: 
     - омладинске организације, удружења младих, студентске организације и  
                  клубови и друго, 
    - удружења за бављење културним, рекреативним и другим активностима,  
               осим такмичарским спортом и играма, нпр. песнички, књижевни,   
               читалачки, баштовански клубови, клубови за филм и фотографију,  
               музички и уметнички клубови, клубови занатлија и колекционара,  
               друштвени клубови, карневалски клубови и друго; 

- 74401 Приређивање сајмова;  
- 74402 Оостале услуге рекламе и пропаганде; 
- 74840 Остале пословне активности, на другом месту непоменуте 

    Ова делатност обухвата и: 
    - модно дизајнирање тканина, одеће, обуће, накита, намештаја и другу  
                 декорацију и дизајнирање предмета за личну употребу и домаћинство; 

- 55510 кантине 
   Ова делатност обухвата: 

- продају оброка и пића, уобичајено по нижим ценама, одређеним групама лица. 
 

Члан 9. 

 Измене делатности Центра се могу вршити само уз сагласност оснивача.  
 
  
V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 10. 

 Средства за оснивање и почетак рада Центра обезбеђује оснивач у износу 200.000, динара. 
 Оснивач обезбеђује пословни простор са неопходном опремом за почетак рада Центра. 
 Средства обезбеђена за оснивање и почетак рада су у државној својини. 
 

Члан 11. 

 Средства за рад и остваривање делатности Центра обезбеђују се из:  
 - Буџета града Ужица,  
 - из средстава републичког буџета намењених финансирању програма из области културе, уметности, спорта и образовања, 
 - прихода које установа самостално оствари, 
 - донација и спонзорства,  
 - других извора у складу са законом.  
 Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, овом Одлуком, Статутом, програмом рада и финансијским 
планом Центра. 
  
VI ОРГАНИ ЦЕНТРА  

Члан 12. 

 Органи Центра су: Управни одбор, Надзорни одбор, директор и Програмски савет. 
 

Члан 13. 

 Управни одбор је орган управљања Центром.  
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 Управни одбор има пет чланова, од којих се три именују из реда представника оснивача, а два из реда запослених у Центру. 
 Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава  оснивач, на период од четири године. 
 Чланови из реда запослених именују се на предлог већине запослених у Центру.  
 

Члан 14. 

 Управни одбор:  
 - доноси Статут Центра и Пословник о свом раду, 
 - доноси годишњи програм рада на предлог Програмског савета, 
 - доноси и друге  акте предвиђене законом и Статутом,  
 - расписује конкурс за именовање директора и предлаже оснивачу кандидата за избор директора, 
 - именује чланове Програмског савета,   
 - усваја извештај о пословању и завршни рачун,  
 - одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,  
 - одлучује о пословању Центра, 
 - доноси PR и медијску стратегију и друге стратешке пројекте, 
 - доноси одлуке о успостављању сарадње са стратешким партнерима, 
 - може оснивати савете и друга тела за обављање појединих задатака и 
 - врши друге послове утврђене законом и Статутом.  
 

Члан 15. 

 Надзорни одбор има три члана, од којих се два именују из реда представника оснивача, а један из реда запослених у Центру.   
 Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач, на период од четири године. 
 Члан из реда запослених именује се на предлог већине запослених у Центру.  
 

Члан 16. 

  Надзорни одбор:  

 - врши надзор над пословањем и законитошћу рада Центра,  
 - врши надзор над коришћењем материјалних средстава,  
 - прегледа годишњи извештај и завршни рачун,  
 - подноси извештај Управном одбору  о извршеном надзору и 
 - обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Центра.  
  

Члан 17. 

 Директор је пословодни орган Центра..  
 Директора именује и разрешава оснивач на период од четири године, на предлог Управног одбора. 
 Статутом Центра се утврђују услови које мора испуњавати кандидат за директора. 
  

Члан 18. 

  Директор:  

 - организује и руководи радом Центра,  
 - представља и заступа Центар,   
 - одговоран је за законитост рада и пословања Центра,   
 - доноси акт о систематизацији и организацији послова, уз сагласност градоначелника,   
 - одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених,  
 - предлаже Управном одбору пословну политику, годишњи план и програм рада, нове програме и пројекте и предузима мере 
за њихово спровођење,  
 - извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,   
 - подноси извештај о раду и финансијском пословању Управном одбору,  
 - обавља и друге послове у складу са законом и Статутом центра.  
 
 

Члан 19. 
 Програмски савет именује и разрешава Управни одбор на време од четири године. 
 Програмски савет има 9 чланова који се бирају тако што су: 
 - 3 члана  преставници институција културе и образовања, кога предлаже Градско веће 
 - 3 члана  представници удружења грађана која се баве културом, образовањем и спортом,  
 - 1 члан је лице од угледа, стручњак у пољу културе и уметности, кога предлаже Градско веће, 
 - 1 члан је представник ученичких парламената и  
 - 1 члан је представник удружења студената. 
 Програмски савет има стручни карактер и обавеза је свих предлагача да о томе воде рачуна приликом  предлагања чланова. 
 

Члан 20. 
 Програмски савет: 
 - предлаже Управном одбору програм рада, нове програме и пројекте, партнере уз чију сарадњу ће Центар остварити своју 
делатност и циљеве, 
 - врши еваулацију програма и пројеката 
 - обавља и друге послове у складу са Статутом. 
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VII ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД РАДОМ ЦЕНТРА 
  

Члан 21. 

 Оснивач: 
 - даје сагласност на Статут, програме и завршни рачун Центра, 
 - усваја извештај Центра, 
 - има право да директору и Управном одбору налаже мере ради несметаног функционисања Центра и обављања делатности за 
коју је основан, 
 - има право да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја који се односе на рад и пословање, 
 - да предузима друге мере којима се обезбеђују услови за рад и да врши контролу пословања Центра.   
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 22. 

 Послове органа управљања, до именовања Управног одбора Центра, обављаће Привремени управни одбор у саставу:  
-  Немања Ранковић, председник  
-  Милица Тимотијевић, члан и  
-  Данка Каримановић,  члан. 

 
 

Члан 23. 
 Привремени управни одбор: 
 - доноси Статут Центра у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и 
 - обавља и друге послове у складу са законом, овом Одлуком и Статутом. 
 

Члан 24. 

 До именовања директора, послове директора ће обављати вршилац дужности директора Милош Милојевић, дипломирани 
менаџер економије.  
 Овлашћује се вршилац дужности да предузме све радње у вези са уписом Центра у судски регистар. 
 Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже  годину дана.  
 

Члан 25. 

 Оснивач ће у року од 60 дана од почетка рада Центра именовати Управни и Надзорни одбор. 

 

Члан 26. 

 Обавезује се Управни одбор да у року од 30 дана од дана именовања распише конкурс за избор директора. 
 

Члан 27. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном листу града Ужица".  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 022-23/2010, 8.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 
72. На основу члана 2, 3 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 16/97 и 42/98) и члана 41. тачка 

7. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 8. јуна 2010. 
године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о комуналном уређењу ("Службени лист града Ужица" број 6-1/08) мења се члан 41. и гласи: 
 

"Члан 41. 
Дрвеће и шибље у двориштима за индивидуално и колективно становање и у двориштима пословних зграда (државни органи, 

организације, удружења, тржни центри и сл.) које својим гранама и корењем угрожава пролазнике, суседне објекте и инсталације, 
безбедност саобраћаја или омета нормалан развој дрворедних и других садница, мора се на одговарајући начин формирати или 
уклонити. 

Комунална инспекција ће својим решењем наложити формирање или уклањање дрвећа и шибља из става 1. овог члана, на 
основу мишљења стручне комисије из члана 40. ове Одлуке. 

Радове наложене решењем из става 2. овог члана изводи власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац 
објекта из става 1. овог члана. 
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Уколико власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац објекта из става 1. овог члана, не поступи по 
решењу комуналног инспектора, радове ће извести предузеће, односно предузетник коме су поверени послови одржавања јавних 
зелених површина, о трошку лица из става 3. овог члана.". 

 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 355-148/10-08, 8.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 

73. На основу члана 49. и 56. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 8. јуна 2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 
I Ђорђе Топаловић, разрешава се дужности члана Комисије за буџет и финансије, због престанка мандата. 
II Горан Бурилић, именује се за члана Комисије за буџет и финансије. 
III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-49/10, 8.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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