СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
29. децембар 2021. године

LVI

Број 62/21

302. На основу члана 80. Статута града Ужица ( „Службени глист града Ужица“, број 4/19), и члана 10. Одлуке о Градском
правобранилаштву града Ужица („ Сл. лист града Ужица“, број 38/14), Градско веће на седници одржаној 29. 12. 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1
2

Данка Антонијевић, дипломирани правник, поставља се за заменика градског правобраниоца града Ужица, са
29.12. 2021. године.
Мандат заменика градског правобраниоца траје 5 година.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 06-98/21-1, 29.12.2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

303. Нa oснoву члaнa 4. Урeдбe o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe
прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa („Службeни глaсник РС“ брoj 16/2018), члaнa 6. Одлуке о поступку доделе и
контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
које реализују удружења („Службeни лист грaдa Ужицa“ брoj 58 /2020), у склaду сa Oдлукoм o буџeту Грaдa Ужицa за 2022. годину
(„Службeни лист грaдa Ужицa“ брoj 57/2021) Грaдскo вeћe грaдa Ужицa, нa сeдници oдржaнoj 29. 12. 2021. гoдинe, дoнoси
ГOДИШЊИ ПЛAН JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2022. ГOДИНУ
Oдлукoм o буџeту грaдa Ужицa зa 2022. гoдину, у oквиру рaздeлa:
1. Грaдскa упрaвa зa пoслoвe oргaнa грaдa, oпшту упрaву и друштвeнe дeлaтнoсти,
Прoгрaм: Социјална и дечија заштита, Прoгрaмскa aктивнoст - Једнократна помоћ и други облици помоћи, Функциja 090, Eкoнoмскa
клaсификaциja 481 000, позиција 50 - Дoтaциje нeвлaдиним oргaнизaциjaмa, плaнирaнa су срeдствa у изнoсу oд 17.500.000 динaрa. Зa
дoдeлу срeдстaвa рaсписуjу сe кoнкурси зa дoдeлу срeдстaвa из буџeтa Грaдa Ужицa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa
срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeњa, нa тeритoриjи грaдa Ужицa,
2. Грaдскa упрaвa зa пoслoвe oргaнa грaдa, oпшту упрaву и друштвeнe дeлaтнoсти,
Прoгрaм: Развој спорта и омладине, Прoгрaмскa aктивнoст - Спровођење омладинске политике, Функциja 133, Eкoнoмскa
клaсификaциja 481 000, позиција 78 - Дoтaциje нeвлaдиним oргaнизaциjaмa, плaнирaнa су срeдствa у изнoсу oд 17.850.000 динaрa и тo:
Р.б

Дaвaлaц
срeдстaвa

Oблaст jaвнoг кoнкурсa

Зaштитa лицa сa инвaлидитeтoм
1

Грaд
Ужицe

2

Грaд
Ужицe

Сoциjaлнa зaштитa
Бoрaчкo-инвaлидскa зaштитa
Зaштитa лицa сa инвaлидитeтoм
Друштвeнa бригa o дeци
Пoмoћ стaримa
Здрaвствeнa зaштитa
Зaштитa и прoмoвисaњe људских и
мaњинских прaвa

Нaзив jaвнoг кoнкурсa

Jaвни пoзив зa финaнсирaњe/
суфинaнсирaњe прoгрaмa
удружeњa oсoбa сa инвaлидитeтoм
у 2022. гoдини
Jaвни пoзив зa финaнсирaњe/
суфинaнсирaњe прoгрaмa
oргaнизaциja цивилнoг друштвa у
2022. гoдини

Плaнирaни
пeриoд
рaсписивaњa
jaвнoг кoнкурсa

Плaнирaни
изнoс
срeдстaвa у
динарима

Jaнуaр
2022. гoдинe

12.500.000

Фебруар
гoдинe

5.000.000

2022.
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Oбрaзoвaњe
Нaукa
Култура
Зaштитa пoтрoшaчa
Хумaнитaрни прoгрaми

3

Грaд
Ужицe

Oмлaдинскa пoлитикa

Jaвни пoзив зa
финaнсирaњe/ суфинaнсирaњe
oмлaдинских прoгрaмa у 2022.
гoдини

Фeбруaр
гoдинe

2022.
1.750.000

Oвaj Плaн oбjaвити нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи грaдa Ужицa, у „Службeнoм листу грaдa Ужицa“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 401-864/21, 29. 12. 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

304. 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. 87/21) Градско веће,
на седници одржаној 29. 12. 2021. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "УЖИЦЕ" У УЖИЦУ ЗА 2022. 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 2022. годину.
Члан 2.
Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу за 2022. годину, утврђује се у
износу од 25.015,00 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 20.015,00 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 4.548,00 динара месечно по детету.
Члан 5.
За дане одсуства детета корисник плаћа 100% од утврђеног износа у члану 3. став 1. ове одлуке.
Корисник плаћа 50% од утврђеног износа у члану 3. став 1. ове одлуке и то:
-за дане одсуства детета због болести, на основу потврде изабраног лекара-педијатра,
- за време коришћења годишњег одмора родитеља, односно другог законског заступника детета, на основу увида у решење о
коришћењу годишњег одмора,
- у случају исказане потребе породице да дете не похађа вртић до 10 радних дана у току радне године.
Од обавезе учешћа у економској цени изузимају се родитељи, односно други законски заступници деце без родитељског
старања, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и деце из материјално угрожених породица у складу са прописима којима се
уређује финансијска подршка породици са децом.
Кориснику који, у складу са прописима, обезбеђује храну за своје дете током боравка у предшколској установи, умањује се
износ утврђен чланом 3. став 1 .ове одлуке за процентуални износ учешћа цене оброка у економској цени програма.
Члан 6.
У случају посебних околности услуга се не наплаћује и то:
у случају прекида васпитно-образовног рада (виша сила, ратно стање и друге ванредне
околности),
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у случају реконструкције, санације и адаптације објекта, када се не обезбеди рад у другом
одговарајућем објекту,
у случају епидемије када надлежни орган/институција наложи мере које захтевају рад у
ограниченом капацитету и мере повлачења детета из колектива због процене ризика од ширења заразе.
Изузетно услуга се наплаћује 50% од утврђеног износа у члану 3. став 1. ове одлуке када се родитељ определи да дете не
долази у колектив одређени времендки период, најдуже до престанка важења препоручених мера које установа спроводи у циљу
спречавања ширења заразе.
Члан 7.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања
у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу за 2021. годину III број 60-73/20 од 8.01.2021. године.
Члан 8.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица", а примењиваће се од 01.01.2022. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 60-71/21, 29. 12. 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

305. На основу члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и члана 38. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“ број 13/19), председник
Градске општине Севојно, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА
ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
I Овлашћенo лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини
Севојно је Биљана Старовла, начелник управе.
II Обавезује се Биљана Старовла да доставља Годишњи извештај Поверенику најкасније до 20. јануара текуће године за
претходну годину.
III Задатак овлашћеног лица је да:
1. прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену
информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за
остваривање њихових права утврђених Законом;
2. предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и
праксе њиховог чувања и обезбеђења.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу града Ужица“.
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
ПРЕДСЕДНИК
II број 037-691/21, 28.12.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Марић, с.р.

306. Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на основу члана 78 Закона о
општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016), чл. 29, став 2. у вези са чланом 27. Закона о културним добрима
(“Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и град, да је Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Улица Цара
Лазара 24, као стварно и месно надлежан дана 28.12.2021. године извршио евидентирање археолошког локалитета:
Археолошки локалитет Трговиште у Кремнима, град Ужице, на катастарским парцелама број: 5324, 5325/1, 5326, 5327,
5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5342, 5345, 5346, 9756 (део), 5347 (део) све КО Кремна као добра које ужива претходну заштиту
ради предлагања предметне непокретности за непокретно културно добро - археолошко налазиште.
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Евидентирање добра извршено је на основу члана 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о културним добрима (“Службени
гласник РС”, бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон).
Мере заштите утврђене наведеним Законом за утврђена и проглашена културна добра примењују се и на непокретности које
су евидентиране да уживају претходну заштиту.
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
мр Катарина Грујовић Брковић, с.р.
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