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XLII     9. maj  2007. godine     Broj 5/07 
 

 64. На основу члана 26. Статута oпштине Ужице («Сл. лист oпштине Ужице» број 2/06 – пречишћен текст), члана 100. Закона 
о заштити животне средине («Сл. гласник РС» број 135/04) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању 
Привременог органа општине Ужице («Сл. гласник РС» број 104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 
9.05.2007. године, доноси 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВЕНОГ ФОНДА ЗА ЕКОЛОГИЈУ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Друштвеног фонда за екологију («Сл. лист општине Титово Ужице» број 4/90), мења се члан 1. и гласи:  

«Ради обезбеђивања финансијских средстава за подстицање заштите и унапређивања животне средине у Општини Ужице 
оснива се Фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд).  

Фонд има својство правног лица  
Седиште Фонда је у Ужицу». 

Члан 2. 
 Члан 2. се брише. 

Члан 3. 
 У члану 3. брише се став 1.  

Члан 4.  
 Члан 4. мења се и гласи:  
 « Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у 
области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, као и у области енергетске ефикасности и 
коришћења обновљивих извора енергије, а нарочито:  

- стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем  коришћењем средстава Фонда; 
- посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине и енергетске ефикасности из средстава страних 

институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица; 
- вођење базе података о програмима, пројектима и другим активностима у области заштите животне средине и енергетске 

ефикасности, као и потребним и расположивим финансијским средствима за њихово остваривање; 
- подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама  и другим 

правним и физичким лицима ради финансирања заштите животне средине и енергетске ефикасности у складу са 
Локалним еколошким акционим планом и другим стратешким плановима и програмима; 

- финансирање програма квалитета, анализа и праћења стања животне средине у Општини Ужице; 
- финансирање Програма заштите и развоја заштићених природних добара у Општини Ужице; 
- финансирање превентивних и санационих мера Програма сузбијања штеточина и паса луталица;  
- финансирање и суфинансирање Програма и пројеката заштите животне средине или инвестиција које доприносе 

смањењу загађења животне средине;  
- финансирање и суфинансирање научно истраживачких и едукативних програма и пројеката, издавања и публиковања 

радова и информативно пропагандних материјала у циљу стицања знања и подстицања развоја свести о значају заштите 
и унапређења животне средине;  

- као и друге послове у складу  са Законом. 
 

Фонд послује у складу са Законом о буџетском систему. 
 

Члан 5. 
 Члан 5. мења се и гласи:  

«Приходи Фонда остварују се из:  
- средстава буџета Општине 
- средстава остварених на основу међународне сарадње на програмима, пројектима и другим активностима у области 

заштите животне средине и енергетске ефикасности 
- прилога, донација, поклона и помоћи 
- других извора у складу са Законом». 
 

Члан 6. 
Иза члана 5. додаје се нови члан који гласи:  
«Фонд у обављању својих послвоа, а нарочито у планирању и коришћењу средстава, примењује принципе објективности, 

међународно признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука. 
Средства Фонда користе се у складу са Локалним еколошким акционим планом и другим актима, а нарочито за:  
- заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта  и шума; 
- санација одлагалишта отпада, подстицање смањења настајања отпада, рециклажу и поновну употребу отпада; 
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- подстицање чистије призводње и примену најбоље доступних техника за рад постројења и обављање активности; 
- технологије и производе који смањују оптерећење и загађење животне средине; 
- заштиту и очување биодиверзитета; 
- подстицање одрживог коришћења заштићених природних добара, 
- подстицање одрживог развоја руралног подручја; 
- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и повећану енергетску ефикасност; 
- изградњу примарних и секундарних објеката за водоснабдевање становништва и за изградњу примарних и секундарних 

објеката за канализационе системе; 
- за изградњу примарних и секундарних објеката за канализационе системе; 
- унапређење система информисања о стању животне средине, праћење и оцењивање стања животне средине, као и 

увођење система управљања животном средином; 
- подстицање образовних, истраживачких развојних студија, програма, пројеката и других активности, укључујући и 

демонстрационе активности; 
- суфинансирање превентивних и интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине  и 

оспособљавање за реаговање у случају удеса; 
Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других актовности за намене из става 2. овог члана, ако их 
организују и финансирају међународне организације, финансијске институције и тела или друга страна правна лица». 
 

Члан 7. 
Иза члана 6. Одлуке додаје се нови члан који гласи:  

 «Средства Фонда дају се правним и физичким лицима, корисницима средстава, ради финансирања намена утврђених у члану 
6. Одлуке путем зајмова, издавања гаранција и других облика јемстава, субвенција, помоћи и донација на основу јавног конкурса који 
објављује Фонд.  
 Фонд не расписује јавни конкурс ако као уговорна страна непосредно суфинансира и учествује у реализацији програма, 
пројеката и других активности, у складу са овим законом.  
 Општим актом Фонда утврђују се услови које морају испуњавати корисници средстава Фонда, услови и начин додељивања 
његових средстава, критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројеката, односно захтева за додељивање средстава, начин праћења 
наменског коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава 
Фонда». 
 

Члан 8. 
 Иза члана 7. Одлуке додаје се нови члан који гласи:  
 « Фонд: 

- доноси годишњи и средњорочни програм рада; 
- утврђује финансијски план, периодични обрачун и годишњи обрачун;  
- прати реализацију програма и врши контролу над рационалним коришћењем средстава; 
- одлучује о другим питањима и врши друге послове утврђене Статутом Фонда. 
На програме Фонда сагласнот даје Скупштина општине. 
 Фонд подноси Скупштини општине извештај о остваривању програма рада за протеклу годину најкасније до 31. марта текуће 

године.  
Извештај о остваривању програма рада Фонд доставља Скупштни и у друго време, на њен захтев».  
 

Члан 9. 
Иза члана 8. Одлуке додаје се нови члан који гласи:  
« Фонд има статут и друга општа акта у складу са Законом и Статутом. 
Статут доноси Управни одбор Фонда уз сагласност Скупштине општине.  
Статутом Фонда уређује се организација и начин пословања Фонда, надлежност и рад органа управљања, заступање и 

представљање Фонда, начин организовања послова и друга питања од значаја за рад и пословање Фонда».  
 

Члан 10. 
Иза члана 9. Одлуке додаје се нови члан који гласи:  
« Рад Фонда је јаван.  
Фонд благовремено и истинито обавештава јавност о обављању своје делатности за коју је основан, на начин прописан 

Статутом Фонда.  
Фонд може ускратити давање информације само ако је прописана као службена или пословна тајна."  

 
Члан 11.  

Чланови 6. и 7. Одлуке постају чланови  11. и 12.  
 

Члан 12.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Ужице».  

 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 025-3/2007. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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 65. На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 47/03), члана 62 Одлуке o грађевинском 
земљишту ("Сл. лист општине Ужице" 6/03), Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 2005. годину, члана 26 
Статута општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 2/06 – пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице ("Сл. гласник РС", број 104/06), Привремени орган општине 
Ужице, на седници одржаној 9.05.2007. године, доноси 

 

Д О П У Н У    П Р О Г Р А М А  
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НA ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НA ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 

(у складу сa Законом o планирању и изградњи " Сл. гласник РС" 47/03) 
 

 
СВЕСКА 1 - киосци 
 
ЛОКАЦИЈА Л 2:  Улица Н. Пашића - предвиђено јe постављање киоска типa "БЕОГРАДСКИ КИОСК" (6 м2) 

браон боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске) уз могућност постављања фрижидера зa продају безалкохолних 
пића, димензија 0.80 м x 0.80 м, у складу сa сагласностима надлежних државних органa. Рок коришћења je 1 (једна) година. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 23: Улица Михаила Пупина - код старог железничког моста - предвиђено je постављање киоска 

тип СЕВАЛ MO 3/5 црвене боје, намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске) уз могућност постављања фрижидера зa 
продају безалкохолних пића, димензија 0.80 м x 0.80 м, у складу сa сагласностима надлежних државних органа и уз могућност 
постављања столова нa површини 10.30 м x 1.5 м.  Рок коришћења je 1 (једна) godinа. 

 
ЛОКАЦИЈА Л 26:  Улица Немањина - предвиђа се постављање киоска типа СЕВАЛ MО 3/1 црвене бојe, намењен 

терцијарним делатностима (услужно-трговинске) уз могућност постављања фрижидера зa продају безалкохолних пића, димензија 0.80 
м x 0.80 м, у складу сa сагласностима надлежних државних органa. Рок коришћења je дo 3 (три) године. 
  
 
 СВЕСКА 2 - летње баште 
 
 ЛОКАЦИЈА  Л 14:  Улица Дечанска - предвиђено je постављање столова  испред ресторана ''Гранд'' нa површини 
6.00 м x 7.50 м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 15:  Улица Дечанска - предвиђено je постављање   столова испред ресторана “Два цвета'' на 
површини 6.50 м x 6.00 м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 16:  Улица Дечанска - предвиђено je постављање   столова испред пословног простора који се налази 
у приземљу објекта на површини 6.00 м x 9.00 м 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 18: Улица Димитрија Туцовића - предвиђено je постављање десет столова ∅ 60 цм испред кафеа 
''Мондо''. Простор за постављање столова може се користити и у зимском периоду. Предвиђа се застакљивање терасе у периоду од 
01.11. - 31.03.  
 ЛОКАЦИЈА Л 20: Сквер Ракијски пијац - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред ресторана 
''Конго'', на површини око 72 м2. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 22:  Улица Наде Матић - предвиђено je постављање   столова испред кафеа ''Лазић'', нa површини 
oko 37,0 м2 уз могућност постављања тенде. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 25: Улица Сланушка - нa платоу између Градске галерије и Јокановића куће планирано је 
постављање столова са сунцобранима, на површини око 75 м2. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 35:  Трг и Атријум зграде позоришта, дефинисане су зоне у оквиру којих ће се постављати столови - 
летње баште са сунцобранима (у свему према графичком прилогу). Постављање тенде могуће је само на делу Трга који је дефинисан 
графичким прилогом. Услов за додељивање локације за постављање летњих башти је да локал има санитарни чвор за посетиоце. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 63:  Улица Дечанска - предвиђено je постављање   столова испред пословног простора који се налази 
у приземљу објекта  на површини око 27 м2. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 64:  Улица Међај, уређено корито Јаза - предвиђено je постављање столова у делу корита који се 
користи за производњу рибе на површини 19.50 м х 2.20 м и киоска тип ''СЕВАЛ'' МО 3/1. Услов за постављање столова је: 
 - обезбедити санитарни чвор за посетиоце 
 - за изабрани намештај (сто и столице) потребно је прибавити сагласност стручне службе ЈП ''Дирекција за изградњу''. 
 Напомена: Киоск и столове може поставити, искључиво, лице које добије у закуп уређено корито Јаза ради производње рибе. 
Рок за коришћење је до истека Уговора склопљеног у ЈП ''Дирекција за изградњу''.    
 
 ЛОКАЦИЈА Л 65:  Улица Краља Петра Првог - предвиђено je постављање столова уз могућност постављања тенде 
испред кафеа ''Соул'' на површини око 4 м2. Није дозвољено постављање сунцобрана. 
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 ЛОКАЦИЈА Л 66:  Плажа - корито реке Ђетиње - предвиђено je постављање сплава са столовима на локацији број 
1 у оквиру мера 15.00 м х 10.00 м. Зa време oдржавања појединих програма нa простору градске плаже, уколико будe потребно, 
предвиђа се премештање сплава на локацију 2 или 3 (према графичком прилогу).  
 
 ЛОКАЦИЈА Л 67: Улица Међај - предвиђено је постављање столова испред кафеа ''Међај-М'' у оквиру мера 3.70 м 
х 0.80 м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 68:  Улица Немањина - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред СУР ''Cafe tabac'', 
у оквиру мера 1.90 х 2.00 м 
 
 СВЕСКА 2 - сладоледи 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 19:  Улица Димитрија Туцовића, преко пута Малог парка - предвиђено je постављање фрижидера 
за продају сладоледа са сунцобраном. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 20:  Улица Димитрија Туцовића, - предвиђено je постављање фрижидера за продају сладоледа са 
сунцобраном у оквиру мера 2.40 м х 2.00 м.  
 
 СВЕСКА 3 - остале локације 
  
 ЛОКАЦИЈА Л 13: Улица Mихаила Пупинa - зелена површина поред паркингa - предвиђен je простор зa 
постављање "вагон" - ресторана у оквиру мера 12.00 м x 3.00 м намењен терцијарним делатностима (услужно-трговинске) у складу сa 
сагласностима надлежних државних органа уз могућност постављања столова нa површини од 20 м2, непосредно уз објекат. Тачна 
позиција столова биће одређена накнадно у зависности од врсте "вагона" који сe поставља. Рок коришћења je дo 3 (три) годинe. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 20: Улица Омладинска - предвиђено је постављање аутоматске станице за праћење квалитета 
ваздуха у оквиру мера 4.00 м х 4.00 м. 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 21: Улица Димитрија Туцовића 63, ТКР ''ГУЛИВЕР'' - дефинисана је зона у оквиру које се 
организује простор забавног карактера за децу. Није дозвољено излагање робе. 
   
 ЛОКАЦИЈА Л 22: Улица Димитрија Туцовића, СТКР ''GIFT SHOP GAP'' - дефинисана је зона у оквиру које се 
организује простор забавног карактера за децу. Није дозвољено излагање робе. 
 
 СВЕСКА 4 - телефонске говорнице 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 19:  Улица Међај, улазак у Робну пијацу ''Међај'' - предвиђено je постављање две телефонске 
говорнице (према скици).  
 
 СВЕСКА 4 - рекламе 
  
 ЛОКАЦИЈА Л 32:  Улица Димитрија Туцовића и крак Ул. Доситејеве - предвиђено je постављање 38 комада 
рекламних паноа правоугаоног облика димензија 1.70 м х 0.40 м, на постојећој ''омега'' огради 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 33:  Улица Трг Светог Саве - код парка - предвиђено je постављање 25 комада рекламних паноа 
правоугаоног облика димензија 1.70 м х 0.40 м, на постојећој ''омега'' огради 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 34:  Улица Димитрија Туцовића и део Ул. Николе Пашића - предвиђено je постављање 56 комада 
рекламних паноа правоугаоног облика димензија 1.70 м х 0.40 м, на постојећој ''омега'' огради 
 
 ЛОКАЦИЈА Л 35:  Улица Kрaља Петра Првог - предвиђено je постављање 7 комада рекламних паноа правоугаоног 
облика димензија 0.80 м х 0.60 м, на предвиђеној ''омега'' огради. 

 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ужице". 

ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 353-199/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 
66. Na osnovu ~lana 18. ta~ka 21. i ~lana 57. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, broj 9/02, 33/04 

i 135/04), ~lana 26. stav. 1. ta~ka 8. Statuta Op{tine U`ice (“Sl.list Op{tine U`ice”, broj 2/06 - pre~i{}en tekst), kao i  
~lana 3. Odluke o raspu{tawu Skup{tine op{tine U`ice i obrazovawu Privremenog organa Op{tine U`ice (“Sl.glasnik 
RS”, broj 104/06), na sednici Privremenog organa Op{tine U`ice odr`anoj  09.05.2007. godine,  doneta je  
 
  
 

O  D  L  U  K  A 
O  IZMENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH, ZANATSKIH I UGOSTITEQSKIH 
OBJEKATA NA TERITORIJI OP[TINE U@ICE  

 
^lan 1. 

U Odluci o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteqskih objekata na teritoriji Op{tine U`ice 
(“Sl.list Op{tine U`ice”, broj 3/02 i 6-1/06) u ~lanu 10. stav 1. alineja v, bri{e se re~ “diskoteka”, a u alineji g, re~ 
“barovi” mewa se i glasi: “no}ni barovi i diskoteke”.  
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^lan 2. 
^lan 11. stav 3. mewa se i glasi: 
“Ugostiteqska preduze}a i privatni preduzetnici koji obavqaju ugostiteqsku delatnost obavezni su da u 

slu~ajevima predvi|enim u stavu 1. i 2. ovog ~lana prijave komunalnoj inspekciji rad du`i od radnog vremena iz ~lana 10. 
ove Odluke”.  

^lan 3. 
U ~lanu 16. stav 1. re~i: “od 5.000 do 20.000” mewaju se i glase: “od 5.000 do 50.000”. 
U ~lanu 16. stav 2. re~i:  “od 500 do 2.000” mewaju se i glase: “od 250 do 5.000”. 
U ~lanu 16. stav 3. re~i: “od 5.000 do 20.000” mewaju se i glase: “od 2.500 do 25.000”. 
 

^lan 4. 
U ~lanu 17. stav 1. re~i: “od 10.000 do 50.000” mewaju se i glase: “od 5.000 do 500.000”. 
U ~lanu 17. stav 2. re~i: “od 3.000 do 5.000” mewaju se i glase: “od 250 do 25.000”. 
U ~lanu 17. stav 3. re~i: “od 10.000 do 50.000” mewaju se i glase: “od 2.500 do 250.000”. 
 

^lan 5. 
Mewa se ~lan 18. i glasi:  
“O sprovo|ewu ove Odluke stara}e se op{tinska komunalna inspekcija i inspekcija za za{titu `ivotne sredine.  

 
^lan 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine U`ice".  
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 130-2/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 67. На основу члана 9. 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, 84/2004, 101/2005 и 115/2005), члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа Општине Ужице ("Службени гласник РС", број 104/06) и члана 26. 
Статута општине Ужице ("Службени лист општине Ужице", број 2/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 9.05 
2007.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
 
Опште одредбе 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се права појединца и породице у области  социјалне заштите из надлежности општине Ужице, као и 
услови и начин остваривања права у складу са Законом ( у даљем тексту: Основна права). 
 Овом Одлуком утврђују се и друга права појединца и породице у области социјалне заштите у складу са материјалним  и 
другим могућностима општине ( у даљем тексту: Проширена права). 

 
Члан 2. 

 Средства потребна за реализацију права у области социјалне заштите обезбеђују се у Буџету општине Ужице у обиму који је у 
складу са расположивим средствима. 
 Средства за реализацију права у области социјалне заштите обезбеђују се и од донатора, донаторских организација, фондова у 
области социјалне заштите.  

Члан 3. 
 Грађани не сносе трошкове поступка за остваривање права из ове Одлуке пред органима локалне самоуправе. 
 Служба правне помоћи Општинске управе дужна је бесплатно пружити правну помоћ грађанима при остваривању права из 
ове Одлуке. 
 
Права у области социјалне заштите 
која су у надлежности општине Ужице 
 
 

Члан 4. 
 Основна права у области социјалне заштите за која је Законом прописано да их обезбеђује општина су: 

- помоћ у кући 
- дневни боравак 
- привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу 
- опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите 
- једнократне помоћи.  

Члан 5. 
Проширена права у области социјалне заштите су права која утврђује у складу са материјалним могућностима Општина, а која 
представљају већи обим права од права утврђених законом. То су: 
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- потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 
- ванредне новчане помоћи 
- бесплатан оброк у Народној кухињи 
- обезбеђење огрева за кориснике материјалног обезбеђења  
- пружање других облика социјалне заштите. 
 

Основна права 
1. Помоћ у кући 

Члан 6. 
 Помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим хронично оболелим особама и другим лицима која нису у стању да се сама 
старају о себи. 
 Помоћ у кући обухвата обављање неопходних кућних послова као што су: одржавање хигијене стана, набавка намирница, 
одржавање личне хигијене, плаћање рачуна и сл. 

Члан 7. 
 Учешће корисника у трошковима помоћи у кући, као и његових сродника обавезних на издржавање, утврђује се на основу 
мерила и критеријума које доноси орган управе општине надлежан за социјална питања. 
 

Члан 8. 
 Пружање услуга помоћи у кући, организује и реализује Центар за социјални рад. 
 
2. Дневни боравак 

Члан 9. 
 Право на дневни боравак имају деца ометена у психофизичком развоју, деца оболела од аутизма, деца са поремећајима у 
друштвеном понашању, као и одрасла лица која испуњавају услове за смештај у установу или у другу породицу ако је, зависно од 
степена и врсте ометености, овакав облик заштите за њих најцелисходнији. 
 

Члан 10. 
Право на дневни боравак обезбеђује се упућивањем корисника у одговарајућу установу социјалне заштите која пружа услугу 

дневног збрињавања . 
 

Члан 11. 
 Лице се упућује у установу која пружа услугу дневног збрињавања на основу одлуке Центра за социјални рад. 
 

Члан 12. 
 Учешће корисника у трошковима дневног боравка, као и његових сродника обавезних на издржавање, утврђује се на основу 
мерила и критеријума које доноси орган управе општине надлежан за социјална питања. 
 
3. Привремени смештај у прихватилиште 
и прихватну станицу 
 

Члан 13. 
 Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу имају деца и омладина без родитељског старања, деца и 
омладина чији је развој ометен породичним приликама и одрасла лица која испуњавају услове из Закона за смештај у установу или у 
другу породицу, ако је овај облик заштите за њих најцелисходнији. 
 

Члан 14. 
 У прихватилишту се деци и омладини обезбеђује привремени смештај са исхраном и задовољењем других основних потреба, 
примена здравствено-хигијенских мера, утврђивање идентитета и пребивалишта и  сачињавање налаза о њиховом стању  на основу 
чега се предузимају мере за одговарајући облик трајног збрињавања. 
 

Члан 15. 
 Прихватна станица обезбеђује одраслим лицима збрињавање до повратка у место пребивалишта или до утврђивања 
одговарајућег облика заштите. 
 
 

Члан 16. 
 До стварања услова за образовање прихватилишта и прихватних станица на подручју општине Ужице, корисници овог права 
упућиваће се у најближа места где постоје прихватилишта и прихватне станице. 
 
4. Опремање корисника за смештај 
у установу социјалне заштите 

Члан 17. 
 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 18. 
 Опрема за смештај у установу социјалне заштите обухвата набавку одеће и обуће, као и накнаду трошкова превоза корисника 
до установе у коју се смешта. 
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Члан 19. 
 Центар за социјални рад утврђује стварне потребе корисника, доноси одлуку о висини средстава  потребних за опремање и 
смештај корисника  и  врши набавку потребне опреме. 
 
5. Једнократне помоћи 

Члан 20. 
 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 установи, као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи.  
 Једнократна помоћ пружа се у натури или у новцу. 
 

Члан 21. 
 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 22. 
 Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потребе подносиоца захтева и може износити највише до 
нивоа социјалне сигурности појединца – када је појединац подносилац захтева, односно до нивоа социјалне сигурности породице, у 
складу са бројем чланова породице која је поднела захтев. 

Право на једнократну 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 23. 

Једнократну помоћ одобрава и  исплаћује Центар за социјални рад. 
 
Проширена права 
 
1. Потпуно или делимично ослобађање 
од плаћања стамбено-комуналних услуга 

Члан 24. 
 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 општине Ужице.   
 

Члан 25. 
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 26. 

Право на делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга имају домаћинства чији је просечни месечни 
приход домаћинства, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, до 50% изнад нивоа утврђене социјалне 
сигурности према броју чланова домаћинства. 

Члан 27. 
 Под стамбено-комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде, испоруке топлотне енергије, изношења смећа, 
одржавања станова и коришћења грађевинског земљишта. 

Члан 28. 
 Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга остварује се за период од једне године према одлуци Центра за 
социјални рад. 
 
2. Ванредне новчане помоћи 

Члан 29. 
 Право на ванредну 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 30. 

 Услов за остваривање права је да просечни месечни приход појединца или породице у претходна три месеца, у односу на 
месец у коме је поднет захтев, не прелази износ од 50% просечне нето зараде у општини Ужице према последњим објављеним 
подацима органа надлежног за послове статистике. 

Члан 31. 
 Ванредна помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по  просечне нето зараде исплаћене у општини Ужице према 
последњем објављеном податку о висини зараде органа надлежног за послове статистике.  
 

Члан 32. 
 Право на ванредну помоћ може се остварити једном у току године, без обзира на основ. 

 
Члан 33. 

 О остваривању права на ванредну помоћ одлучује Центар за социјални рад. 
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3. Бесплатан оброк у Народној кухињи 
Члан 34. 

 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 35. 
 Организација рада Народне кухиње (припрема и дистрибуција оброка) је у надлежности Општинске организације Црвеног 
крста Ужице. 

Члан 36. 
 Обавеза је Центра за социјални рад да Црвеном крсту доставља списак лица која су остварила право на бесплатан оброк у 
Народној кухињи. 

Члан 37. 
 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 38. 
 Право на набавку огрева могу остварити корисници материјалног обезбеђења. 
 

Члан 39. 
 Корисницима који остваре право на огрев исплаћује се новчани износ у висини цене коштања две тоне угља. 
 

Члан 40. 
 О остваривању права на огрев одлучује Центар за социјални рад, с тим да се ово право може остварити  једном у току године. 
 
5. Пружање других облика социјалне заштите 

Члан 41. 
 Други облици социјалне заштите који се пружају корисницима су саветодавне услуге, психосоцијалне услуге и правне услуге. 
 Наведене услуге пружају се кроз посебне пројекте који се реализују у области социјалне заштите од стране Општине, Центра 
за социјални рад и партнерских организација. 
 
Поступак за остваривање права 

Члан 42. 
 По захтевима за остваривање права из ове Одлуке у првом степену решава Центар за социјални рад Ужице. 
 По жалбама на одлуке Центра донете у првом степену одлучује Одељење друштвених делатности Општинске управе општине 
Ужице. 

Члан 43. 
 Председник општине, на предлог стручне службе Одељења друштвених делатности Општинске управе, донеће Правилник о 
остваривању права у области социјалне заштите, којим ће се прецизније регулисати услови и поступак остваривања права предвиђених 
овом Одлуком. 

Члан 44. 
 По захтевима за остваривање права у социјалној заштити из надлежности општине Ужице, решава се у управном поступку у 
складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, а на основу Правилника о остваривању права у 
области социјалне заштите. 
 
Обезбеђивање средстава 

Члан 45. 
 Средства за реализацију основних и проширених права у социјалној заштити из надлежности општине Ужице, обезбеђују се у 
буџету општине Ужице и наменски се преносе Центру за социјални рад Ужице или установи у којој се права непосредно остварују. 
 

Члан 46. 
Буџетом се обезбеђују и средства за  зараду и материјалне трошкове запосленог стручног радника Центра за социјални рад 

који обавља послове везане за остваривање права у социјалној заштити из надлежности општине Ужице.  
 
Завршне одредбе 

Члан 47. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да се примењује Одлука о остваривању права у социјалној заштити из 

надлежности општине Ужице број 55-2/96 од 20.09 1996.год., Одлука о измени и допуни одлуке о остваривању права у социјалној 
заштити из надлежности општине Ужице број 55-2/2000 од 20.04 2000.год, Правилник о условима и поступку за остваривање права на 
ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга број 55-1/97 од 20.05 1997.год. и Правилник о коришћењу социјалне кухиње за 
социјално угрожена лица општине Ужице од 1.08 1997.год. 

Члан 48. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу oпштине Ужице''. 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 55-7/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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68. На основу члана 65. и 80. Закона  о буџетском систему («Службени гласник РС» број 9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 66/05, 
101/05-др.закон, 62/06-др.закон, 63-06-испр.др.закона и 85/06), члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
9/02, 33/04 и 135/04), члана 14. Статута општине Ужице («Сл.лист Општине Ужице 2/06) и Мишљења Министарства финансија 06 Број 
401-00-226/2007. године, Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 9.05.2007. године, доноси  
 

О Д Л У К У  
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ЗА 2006. ГОДИНЕ 

 
I 

 У условима када још није конституисана Државна ревизорска институција, Привремени орган општине Ужице неће 
ангажовати ревизора за завршни рачун буџета општине Ужице за 2006. годину.  

 
II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Ужице».  
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 400-35/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
 

 

69. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити («Сл. Гласник РС», број 107/05) и члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа Општине Ужице («Сл. Гласник РС» број, 104/06), Привремени орган 
Општине Ужице на седници одржаној 9.05.2007. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АПОТЕКЕ «УЖИЦЕ» 

 
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Апотеке «Ужице» број 0104/1-225 од 12. фебруара 2007. године.    
2.Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Ужице». 

ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 022-20/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

70. На основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гласник РС», број 49/92) и члана 
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл. гласник РС» број, 
104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 9.05.2007. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

" ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА" 
 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора "Градске галерије" Ужице, од 8.06.2005. године о усвајању Статута 
Установе за галеријске послове "Градска галерија" Ужице.    

2.Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Ужице». 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 022-14/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 

71. На основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гласник РС», број 49/92) и члана 
3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Сл. Гласник РС» број, 
104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 9.05.2007. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
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1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Народног музеја 04 број 1407 од 07.12.2006. године, о изменама и 
допунама Статута Народног музеја.    

2.Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Ужице». 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 022-33/06. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 
 

72. На основу члана 24. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" број 42/91 и 71/94), члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Службени гласник РС» број 104/06), члана 8.став 1. 
Одлуке о организовању Туристичке организације општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице" број 11/03)  и члана 26. Статута 
општине Ужице («Службени лист општине Ужице» број 2/06- пречишћен текст), Привремени орган општине Ужице на седници 
одржаној  09. маја 2007. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ  

СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
 

1. Даје се сагласност на измену Статута Туристичке организације општине Ужице број 110-212/06 од 18.12.2006. године, коју 
је донео Управни одбор Туристичке организације општине Ужице. 

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Ужице". 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 022-2/07. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
 

73. На основу члана 27. Закона о о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", број 
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 3. Одлуке  распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине 
Ужице ("Сл. гласник РС", број 104/06), Привремени орган општине Ужице, на седници одржаној 9.05.2007. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ЈП  "СТАН" УЖИЦЕ 
 

1.Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП "Стан" Ужице, број 170/2 од 28. фебруара 2007. године. 
 2. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Ужице». 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 023-16/07. године, 9.05.2007.године  

PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 

 
74. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Апотеке "Ужице" у Ужицу  ("Сл. лист општине Ужице" број 22/06), члана 3. 

Одлуке о распуштању Скупштине општине Ужице и образовању Привременог органа општине Ужице («Службени гласник РС» број 
104/06),  и члана 26. Статута општине Ужице («Службени лист општине Ужице» број 2/06- пречишћен текст), Привремени орган 
општине Ужице, на седници одржаној  09. маја 2007. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗЕРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

АПОТЕКЕ "УЖИЦЕ" У УЖИЦУ 
 

1. Славица Остојић и Гордана Ђурић, разрешавају се дужности чланова Управног одбора Апотеке "Ужице", као представници 
запослених, на лични захтев. 

2. Снежана Милић, дипл. фармацеут, именује се за члана Управног одбора, као представник запослених. 
3. Зорица Ристановић, именује се за члана Управног одбора, као представник запослених. 
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 

 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
01 број 23-92/06. године, 9.05.2007.године 

    
PREDSEDNIK 

Nedeqko Milosavqevi}, s.r. 
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75. На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 16/97 и 42/98), и члана 15. Одлуке о 
организовању ЈКП "Водовод" Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 2/05), Општинско веће општине Ужице, на седници одржаној  
20. априла 2007. године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП "Водовод" Ужице на цене производње и испоруке воде и одвођења отпадних вода, и то: 
 

- за домаћинства...................................................................... 17,25 дин/м3 
- за повлашћене потрошаче (основне и средње школе, 

дечије установе и сл)............................................................. 8,60 дин/м3 
- за привреду и остале потрошаче.......................................... 54,07 дин/м3 

 
 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу општине Ужице". 
 
ОПШТИНA УЖИЦЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
11 број 352-22/07. године, 20.04.2007.године 

    
PREDSEDAVAJU]I 
Tihomir Petkovi} 

predsednik Op{tine, s.r. 
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urednik Sr|an Petrovi} - Redakcija i administracija: Slu`ba za zajedni~ke poslove op{tine U`ice - Telefon 590-150- Teku}i ra~un za 
pretplatu: 840-93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - 
Godi{wa akontaciona pretplata za 2007. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka 


