СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
1. септембар 2021. године

LVI

Број 42/21

170. На основу члана 20. став 1 тачка 4, а у вези са чланом 23. став 4 Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник
РС", број 129/07,83/14,101/16,47/18), 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) и Одлуке о
буџету града Ужица за 2021. годину ("Службени лист града Ужица", број 58/2020), Градско веће града Ужица, на седници одржаној
дана, 1. 9. 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА ЈЕДНОКРАТНИ НОВЧАНИ ИЗНОС ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право родитеља односно законског заступника детета на једнократни новчани износ за дете које је
уписано у први разред основне школе.
Члан 2.
Право се односи на сву децу уписану у први разред основних школа на територији града Ужица.
Члан 3.
Град Ужице обезбеђује једнократни износ за сваког ђака првака на основу спискова које Градској управи за финансије
доставља свака основна школа.
Члан 4.
Средства за исплату једнократних новчаних износа утврђених овом одлуком обезбеђују се у буџету града Ужица.
Члан 5.
Висина једнократног новчаног износа за школску 2021/2022. годину износи 5.000,00 динара, нето по детету.
За сваку наредну годину висину износа утврђује градоначелник града Ужица, посебним актом, у оквиру средстава
обезбеђених у буџету града за ту намену.
Члан 6.
Средства се преносе родитељима/законским заступницима ђака првака на наменске рачуне Банке Поштанске штедионице
или путем поклон картице коју издаје наведена банка.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
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