СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
8. јануар 2021. године

LVI

Број 1/21

1. На основу члана 27. тачка 5. Закона о буџетском систему („ Сл. гласник РС" 54/09.....72/2019), чл. 80. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину ("Службени лист града Ужица", број 58/20),
Градско веће на седници одржаној 08.01.2021.године, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
Додељују се средства ЈП "Велики парк" Ужице у износу од 90.000.000,00 динара са позиције 272, економска класификација
451 у складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2021. годину.
2. Средства се додељују за период јануар-децембар 2021. године.
3. Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 06-78 /21-1, 08.01.2021.године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.
1.

2. На основу члана 27. тачка 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 54/09.....72/2019), чл. 80. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'', број 4/19) и Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину ("Сл. лист града Ужица", 58/20), Градско
веће на седници одржаној 08.01.2021.године, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ДОТАЦИЈЕ „БИЗНИС ИНКУБАТОРУ“ УЖИЦЕ
1.
2.
3.

Додељују се средства Бизнис инкубатору Ужице у износу од 5.000.000,00 динара са позиције 290, економска класификација
451 у складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2021. годину.
Средства се додељују за период јануар-децембар 2021. године.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 06-78 /21-2, 08.01.2021.године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

3. На основу члана 11. став 4. Законa о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 113/17 и 50/2018), члана 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/2019), Одлуке о буџету града Ужица за
2021. годину (Службени лист града Ужица, број 58/2020) и у складу са Стратегијом подстицаја рађања – Посебни циљ 8. Активирање
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/18), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана
08.01.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНИ НОВЧАНИ ИЗНОС ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право родитеља - мајке на једнократни новчани износ за рођење детета.
Једнократни новчани износ за рођење детета представља још једну меру у оквиру пронаталитетног програма који град
Ужице предузима у циљу подстицања рађања деце на територији града Ужица и помоћи родитељима: једнократна новчана помоћ
незапосленим породиљама, једнократна новчана помоћ за рођење трећег и сваког наредног детета, додела бесплатног седишта за бебе,
Ужичка породична картица (програм субвенција - умањење цена приликом плаћања добара и услуга за родитеље троје и више деце),
градска стипендија за талентоване ученике који потичу из породица са троје и више деце.
Члан 2.
Право на једнократни новчани износ за рођење детета може остварити мајка за рођење сваког детета, под условом да има
пријављено пребивалиште на територији града Ужица најмање 6 (шест) месеци пре порођаја.
Право из става 1. овог члана може остварити и мајка са статусом избеглице или интерно расељеног лица, под условом да има
пријављено боравиште на територији града Ужица најмање 6 (шест) месеци пре порођаја.
Радно-правни статус мајке није од утицаја на право које је предмет ове одлуке.
Члан 3.
Захтев за остваривање права на једнократни новчани износ, подноси се у року од шест месеца од дана порођаја.
О праву одлучује Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.
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Члан 4.
Средства за исплату једнократних новчаних износа утврђених овом одлуком обезбеђују се у буџету града Ужица.

Члан 5.
Висина једнократног новчаног износа за 2021. годину је 5.000,00 динара, нето.
За сваку наредну годину висину износа утврђује градоначелник града Ужица, посебним актом, крајем текуће за наредну
годину, у оквиру средстава обезбеђених у буџету града за ту намену.
Члан 6.
Право на једнократни новчани износ за рођење детета може се остварити за децу рођену почев од 1. јануара 2021. године.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 55-604 /20, 08.01.2021.године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

4. На основу члана 111. Закона о социјалној заштити (Службени лист РС, број 24/11), члана 80. Статута града Ужица
("Службени лист града Ужица", број 4/2019), Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (Службени лист града Ужица, број
58/2020) Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана, 08.01.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
I Овом Одлуком регулише се остваривање права на бесплатан превоз добровољних давалаца крви у градском саобраћају на
територији града Ужица.
II Право на бесплатан превоз у градском саобраћају на територији града Ужица могу остварити добровољни давоци крви
под условом да имају пријављено пребивалиште на територији града Ужица и да су више пута дали крв, и то:
добровољни даваоци крви - мушкарци ако су дали крв преко 80 пута
добровољни даваоци крви - жене ако су дале крв преко 20 пута.
III За извршење овe oдлуке надлежно је Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице - Одељење за саобраћај и управљање
путевима.
IV Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 516-1 /21, 08.01.2021.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

5. На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 10/19 и 6/20), члана
50. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/17 и 10/19) и Правилника о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама ("Сл. гласник РС", бр. 146/2014) Градско
веће, на седници одржаној 08.01.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "УЖИЦЕ" У УЖИЦУ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.
Oвом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу, чији
је оснивач град Ужице за 2021. годину.
Члан 2.
Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу за 2021. годину, утврђује се у
износу од 25.012,00 динара месечно по детету.
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем
радних дана у месецу.
Члан 3.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету изности 20%, односно за целодневне облике рада у трајању од 11 сати,
утврђује се у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.
Учешће оснивача у економској цени по детету износи 80%, односно за целодневне облике рада у трајању од 11 сати, утврђује
се у износу од 20.012,00 динара месечно по детету.
Члан 4.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике рада у трајању од 11 сати за децу која похађају
припремни предшколски програм утврђује се у износу од 4.575,00 динара месечно по детету.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања
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у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу за 2020. годину III број 60-88/20 од 27.12.2019. године.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица", а примењиваће се од 01.01.2021. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 60-73/20, 08.01.2021.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

6. На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11), члана 20. став 1 тачка 4., а у вези са
чланом 23. став 4 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Република Србија, број 129/07), члана 60. став 1 тачка 7. Статута
града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Одлуке о финансијској подршци града Ужица за лечење малолетне деце са
пребивалиштем на територији града Ужица(Службени лист града Ужица, број: 61/20) и Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину
(Службени лист града Ужица, број: 58/20 ), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана, 08.01. 2021. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Овим правилником се уређују услови, критеријуми и поступак коришћења буџетских средстава града Ужица за лечење
малолетне деце.
Члан 2.
Корисник средстава за лечење деце може бити родитељ/законски заступник/старатељ детета, под општим условима:
да има пријављено пребивалиште на територији града Ужица, најмање годину дана пре дана подношења захтева за
коришћење средстава;
да се средства траже за лечење малолетног детета односно детета млађег од 18 година.
Право из става 1. овог члана може остварити и родитељ/законски заступник/старатељ са статусом избеглице или интерно
расељеног лица, под условом да има пријављено боравиште на територији града Ужица најмање 12 (дванаест) месеци пре дана
подношења захтева за коришћење средстава.
Члан 3.
Захтев за коришћење средстава за лечење малолетног детета подноси се Центру социјални рад ‘’Ужице’’ у Ужицу ( у даљем
тексту Центар за социјални рад).
Уз захтев се подноси медицинска документација која није старија од 6 месеци и докази о испуњењу општих услова из 2. овог
Правилника.
Докази о испуњењу општих услова су:
извод из књиге рођених / решење о старатељству
уверење Полицијске управе у Ужицу о пребивалишту/боравишту подносиоца захева.
Члан 4.
Налаз и мишљење по поднетом захтеву за лечење малолетног детета на основу приложених доказа и медицинске
документације доносити Градска комисија за процену потребних средстава за лечење малолетне деце (у даљем тексту Комисија), коју
ће решењем формирати градоначелник града Ужица.
Комисију чине:
два доктора медицине, специјалисти педијатрије
представник Центра за социјални рад ‘’Ужице’’ из Ужица
два представника града Ужица
Сваки члан Комисије има свог заменика, који га мења у случају спречености да присусутвује састанку Комисије.
Накнада за рад чланова комисије биће утврђена Решењем о формирању Комисије.
Члан 5.
Градска комисија за процену потребних средстава за лечење малолетне деце цени испуњеност услова за коришћење
средстава, тако што:
- члан Комисије, представник Центра за социјални рад, организује састанак Комисије, цени испуњење општих услова и
информише Комисију о чињеницама које су од утицаја на одлуку уколико је породица из које дете потиче на третману Центра за
социјални рад;
- чланови комисије, доктори медицине, као стручни чланови разматрају медицинску документацију и дају медицински налаз
о потреби лечења са становишта струке;
- чланови Комисије, представници града, прате стање буџетских средстава намењених лечењу малолетне деце, динамику
трошења средстава, достављају предлог Комисије градском Већу.
Члан 6.
Комисија може да тражи од подносиоца захтева да достави додатну медицинску документацију, одређен специјалистички
или други налаз, уколико је то неопходно за доношење налаза и мишљења по поднетом захтеву.
Члан 7.
Комисија се састаје једном месечно, на крају текућег месеца ради разматрања захтева који су поднети у том месецу.
Члан 8.
На основу образложеног налаза и мишљења, Комисијa даје предлог о висини финансијске подршке по поднетом захтеву и
доставља га Градском већу, које доноси коначну одлуку о висини средстава за лечење малолетног детета.
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Члан 9.
Финансијска средства одобрена од стране градског Већа по захтеву за лечење детета, сукцесивно ће се преносити на рачун
Центра који ће вршити исплату подносиоцима захтева.
Члан 10.
Средства на име лечење једног детета могу се користити једном у календарској години.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 55-606/21, 08 .01.2021
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

7. Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана
48. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе,
да је покренут поступак утврђивања дела града „Ракијска пијаца – Царина“ у Ужицу за просторно културно-историјску целину. Део
града „Ракијска пијаца – Царина“ (у даљем тексту просторно културно-историјска целина), налази се на територији Града Ужица, у
Ужицу, на катастарским парцелама број 4212/4, 4220, 4221, 4222/1, 4225, 4241/2, 4481/2, 4492/2, 4495 К.О. Ужице у државној својини;
број 4212/1, 4213, 4228, 4241/9, 4241/10, 9200/2, 9200/3 К.О.Ужице у јавној својини Града Ужица, број 4217/1, 4218/1, 4218/2, 4222/2,
4224, 4230, 4231, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4241/1, 4241/5, 4463/2, 4466, 4467, 4469/1, 4469/2, 4472, 4475, 4476, 4478, 4480/1, 4481/1,
4487/1, 4487/2, 4490/1, 4490/2, 4496, 4533/2, 4534, 4535, 4536, 9268/1 К.О. Ужице у приватној својини, број 4212/2, 4212/3, 4214, 4215,
4216, 4217/2, 4219, 4233/1, 4233/2, 4240, 4241/4, 4463/1, 4464, 4465, 4468, 4473, 4474, 4477, 4479, 4480/2, 4483, 4492/1, 4497, 4531, 4532,
4533/1, 9199, 9200/1, 9268/2, К.О. Ужице у мешовитој својини, као и улице и делови улица на катастарским парцелама број: 4250/1,
12080/2, К.О. Ужице у јавној својини, 4250/2, 4250/3, 4529, 4530, 9202/2, К.О.Ужице у државној својини.
Заштићену околину просторно културно-историјске целине чине катастарске парцеле број 4242, 9254, К.О.Ужице у државној
својини; 4538, 4542, 9194/1, 9194/2, 9195, 9258, 9259, 9264, 9271, 9272, 9279, К.О.Ужице у приватној својини; број 4537, 4539, 4540,
4541, 9192, 9194/3, 9196, 9197/1, 9197/2, 9198, 9256, 9260, 9261, 9270, 9274, 9275, 9280, К.О.Ужице у мешовитој својини као и улице и
делови улица на катастарским парцелама број 4530, 9202/2 К.О.Ужице у мешовитој својини.
На основу члана 48. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закон, 99/2011 . др. закон)
сопственици, као и заинтересовани органи и установе имају право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми
доставља Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара бр. 24, са назнаком: „Ракијска пијаца –
Царина у Ужицу, јавни оглас.
Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања огласа.
Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених непокретности дато, а поступак њиховог
утврђивања за културно добро, односно за заштићену околину културног добра, биће настављен. За сва обавештења обратити се на
телефон: 036/331 – 866.
в.д. директора Завода
мр Катарина Грујовић Брковић, с.р.
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