СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXXI

2. март 2020. године

Број 8/20

53. На основу члана 17., 18. и 19. став 1 тачка 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014, 96/2015–др. закон, 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018,41/2018–др. закон, 87/2018 i 23/2019),
члана 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину (Службени лист
града Ужица, број 44/19) и Финансијског плана рада за 2020. годину донетог од стране Градског већа, број 344-67/19 од 25.12.2019.
године, Градско веће на седници одржаној 02. 03. 2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПЛАТНОГ СЕДИШТА ЗА БЕБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи услови и начин остваривања права на доделу бесплатног седишта за бебе родитељима
са пребивалиштем на територији града Ужица.
Члан 2.
Право на доделу бесплатног седишта за бебе имају родитељи:
- за дете рођено у 2020. години
- уколико један од родитеља има пријављено пребивалиште на територији града Ужица, најмање шест месеци пре рођења детета.
Право на доделу бесплатног седишта за бебе могу остварити и родитељи са статусом интерно расељеног лица са Косова и
Метохије са боравиштем на територији града Ужица, уколико је боравиште пријављено најмање шест месеци пре рођења детета.
Члан 3.
Право на доделу бесплатног седишта за бебе родитељ остварује на основу поднетог захтева Градској управи за послове
органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица ( у даљем тексту надлежна градска управа).
Уз захтев се прилаже доказ о пребивалишту – боравишту (уверење о пребивалишту- боравишту или фотокопија/очитана
лична карта или легитимације интерно расељеног лица).
Извод из матичне књиге рођених за дете -децу, за које се тражи бесплатно седиште, по
службеној дужности прибавља надлежна градска управа.
Члан 4.
Захтев за доделу бесплатног седишта за бебе рођене у 2020. години, родитељ може поднети до 31.12.2020. године, a за децу
рођену у месецу децембру текуће године, захтев се може поднети до 31. 03.2021. године.
Члан 5.
По захтеву за доделу бесплатног седишта надлежна градска управа доноси решење које по службеној дужности доставља
организацији ''Црвени крст '' у Ужицу.
Члан 6.
Организација ''Црвени крст'' организује преузимање седишта од стране родитеља и организује обуку за правилно постављање
и коришћење седишта намењену родитељима ( у даљем тексту обука).
Члан 7.
Организација ''Црвени крст '' у Ужицу, у складу са планираним терминима за обуку, позива родитеље да преузму бесплатно
седиште за бебе и учествују у обуци.
Члан 8.
Подносилац захтева који је незадовољан решењем донетим по захтеву за доделу бесплатног седишта за бебе, може уложити
приговор Градском већу, у року од 8 дана од дана пријема решења.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 22-1/20, 02.03.2020.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

54. На основу члана 55. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси Наредбу о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2020.
годину. Наредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 91/2019 од 24.12.2019. године, а ступила је на снагу 1.1.2020, од када се
и примењује.
1. Овом наредбом утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за 2020. годину, који је одштампан уз ову наредбу и
чини њен саставни део.
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2. Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава, укључујући и називе правних лица која спроводе одбрану
од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица за
спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитне водне објекте,
штићена поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за проглашавање редовне
и ванредне одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, меродавне водомере (хидролошке станице) и
метеоролошке станице и пунктове за осматрање ледених појава, утврђени су оперативним планом из тачке 1. ове наредбе.
3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од
1. јануара 2020. године.
Број 325-00-1405/2019-07
У Београду, 10. децембра 2019. године
МИНИСТАР
Бранислав Недимовић, с.р.

План у PDF формату можете преузети кликом на следећи линк:
Оперативни план за одбрану од поплава за 2020. годину
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