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Број 17/17

80. На основу члана 9. ст.1. тач.3. Закона о одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр. 54/2015), члана 20. ст.1. тач.19.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007), члана 15. ст.1. тач.11. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'' бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 103. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' бр.6/13-пречишћен
текст) Градско веће града Ужица, на седници одржаној 24.05.2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ДОДАТНО АНГАЖОВАЊЕ
ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА РЦ ''УЖИЦЕ'' У 2017 ГОДИНИ
1. Стрелцима на подручју Радарског центра Ужица, који су ангажовани на противградним станицама на територији Града
Ужица, исплатиће се накнада за додатно ангажовање у износу од 4.000,00 динара нето, односно 6.329,12 динара бруто, месечно за
период од 15.04.2017.год до 15.10.2017.године, по ангажованом стрелцу.
2. Право на накнаду за додатно ангажовање из тачке 1. овог решења имају противградни стрелци који су са РХМЗ Србије
закључили уговор о ангажовању.
3. Исплата накнаде извршиће се из буџета Града Ужица са позиције 356 Специјализоване услуге, економска класификација
424, функција 421-Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, раздео 9. Градска управа за инфраструктуру и развој, глава 9.02 Одлуке о
буџету за 2017.годину у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
4. Са противградним стрелцима из члана 3. ове Одлуке закључиће се Уговор о делу за додатно ангажовање на пословима
противградне заштите.
При закључивању уговора противградни стрелци су дужни да доставе копију уговора о ангажовању из тачке 2. овог решења.
5. За спровођење овог решења задужује се Градска управа за финансије.
6. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 401-276/17
24.05.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

81. По извршеном сравњивању са изворним текстом Правилника о организацији и систематизацији радних места
у управи Градске општине Севојно од: 29.11.2016. године утврђено је да се у „Службеном листу града Ужица“, број 41/16 од 15.
децембра 2016. године, поткрала техничка грешка, па се даје следећа:
ИСПРАВКА
У „Службеном листу града Ужица“, број 41/16 од 15.децембра 2016. године у Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у управи Градске општине Севојно у члану 41. у табели садржаној у наведеном члану речи: начелник
управе за финансије бришу се и мењају се тако да гласе: начелник управе Градске општине.
Управа Градске општине Севојно
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