СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

21. јун 2017. године

Број 21/17

95. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 21/2016), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 4. Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 26. став 1. и 2. Одлуке о Градској управи града Ужица ("Службени
лист града Ужица", број 14/08, 2/09, 9 и 25/10 и 9 и 33/16 ), члана 15. Одлуке о правобранилаштву ("Службени лист града Ужица" број
38/14), члана 13 Одлуке о оснивању интерне ревизије ("Службени лист града Ужица "број 3/12 и 34/16), члана 13. Одлуке о оснивању
буџетске инспекције ("Службени лист града Ужица "број 6-1/09 и 3-1/13), Градско веће, на предлог начелника Градске управе за
послове органа града, општу управу и друштвене делатности, дана 21.06.2017. године,
усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,
СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
Члан 203. се мења и гласи:
"Члан 203.
Радно место:

Руководилац Одељења за комуналне послове

Назив звања:

Самостални саветник

Шифра радног места:

5.02.00.01

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:

А10
Стечено високо образовање из научне области техничкотехнолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету.
Положен државни стручни испит
Лиценца извођачка
најмање 5 година радног искуства у струци

Захтевана додатна знања/испити:
Захтевано радно искуство:
Број извршилаца:

1

Опис послова: Руководи радом Одењења.Стара се о спровођењу одлука и закључака из делатности Одељења.
Припрема пројектне задатке и управља израдом пројеката. Кординира послове израде просторних и урбанистичких
планова у делу инфраструктурних решења. Сарађује на конкретним пословима и задацима са осталим радницима
Одељења. Ради на изради техничке документације из делокруга рада Града Ужица. Врши надзор над пословима
одржавања решетки кишне канализације, таложника, пропуста и друго. Врши пројектовање из домена комуналних
послова (зеленило, кишна канализација, уређење осталих јавних површина). Учествује у поступку припреме тендера и
спровођења јавних набавки радова из своје надлежности као и изради потребне пројектне документације из делокруга
рада управе. Учествује у изради годишњег програма одржавања и инвестивија. Сарађује са градским управама. Обавља
и друге послове по налогу начелника управе.
За свој рад непосредно је одговоран начелнику Градске управе."

Члан 2.
Члан 205. се мења и гласи:
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"Члан 205.

Радно место:
Назив звања:

Инжењер одржавања, надзора и пројектовања из домена
комуналних послова
Млађи саветник

Шифра радног места:

5.02.00.03

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:

А10
Стечено високо образовање из научне области техничкотехнолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету.
Положен државни стручни испит
возачка дозвола Б категорије
најмање 1 година радног искуства у струци
1

Захтевана додатна знања/испити:
Захтевано радно искуство:
Број извршилаца:

Опис послова: Пројектује и израђује техничку документацију за уређење зелених површина за потребе Града Ужица. Израђује
техничку документацију мањег обима за уређење водних токова за потребе Града Ужица. Припрема тендерску документацију и
води стручни надзор за извођење радова на уређењу зелених површина. Припрема тендерску документацију и води стручни
надзор за извођење радова на уређењу водних токова. Учествује у изради годишњег програма одржавања и инвестиција на
уређењу зелених површина и уређењу водних токова. Учествује у изради годишњег програма одржавања и инвестиција Градске
плаже и бране на плажи. Води стручни надзор на одржавању и инвестицијама на градској плажи и бране на плажи. Доноси
одлуке о режиму рада бране на Плажи у ванредним околностима. Ради као сарадник на изради детаљних решења и других
планских докумената из домена своје струке. Учествује у изради урбанистичких планова. Сарађује са градским управама.
Обавља и друге послове по налогу начелника управе и руководиоца Одељења.
За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе ."
Члан 3.
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском
правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број: 110-5/2017, 21.06.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

96. На основу чл. 146. Закона о планирању и изградњи (« Сл. гласник РС бр. 145/2014) и на основу чл. 3. и чл. 124. став 3.
Одлуке о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица бр. 6-1/2008, Одлука 17/2009, 14/2010, 15/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015,
34/2016) Градско веће на седници одржаној 21. 06. 2017. године, донело је
ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
1.

Овом Одлуком мења се Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене на територији града Ужица тако што се измена врши у СВЕСЦИ 2- ЛЕТЊЕ БАШТЕ
ЛОКАЦИЈА Л 6: Улица Марије Маге Магазиновић, бр. 31- предвиђено је постављање столова испред кафеа «Ројал», на
површини 12,00 м2, у складу са сагласностима надлежних државних органа. Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12.
ЛОКАЦИЈА Л 50: Улица Дечанска – предвиђено је постављање столова са сунцобранима, испред СУР «Елкамино», на
површини од 36,50 м2. Столови се постављају у периоду од 01. 01.- 31. 12.
ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈА Л 9: Крчагово, Ул. Бањичка – на бетонираном платоу предвиђен је простор за поставку терена за мали фудбал са
вештачком подлогом, у оквиру мера 22.00 м x 45.00 м. Рок закупа локације је 4 (четири ) године.
Рок коришћења локација 4 (четири) године, а по налогу града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније без
обзира на закуп.
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ЛОКАЦИЈА Л 11: Крчагово, Улица Бањичка, у кругу спортско-рекреативног центра, у оквиру «Радне зоне Крчагово» (према
графичком прилогу) – предвиђен простор за постављање «балон» спортске хале, у оквиру мера 22,20 м x 56,80 м, на површини од
око 1260,00 м2. Простор је намењен за одвијање спортских догађаја. Препорука је да конструкција буде пнеуматска, без зидних
пратећих објеката. Прикључке на инфраструктурне мреже обезбеђује инвеститор.
Време коришћења локације је максимално 4 (четири) године.
Рок коришћења локација 4 (четири) године, а по налогу града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније без
обзира на закуп.
ЛОКАЦИЈА Л 30: Улица Димитрија Tуцовића, Mали трг – предвиђа се зона у оквиру које се организује простор забавног
карактера за децу. На локацији није допуштено оштећење плочника.
Површина зоне: 20,00 м2.
Рок закупа локације: 01. 04.-31.10. (текуће године)

2.

Ово решење доставити ЈП «Ужице развој», Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију, Градској
управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. Ово решење објавити у «Службеном листу града Ужица».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III бр. 353-302/17, 21. 06. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

97. На основу чл. 103. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица « бр. 16/13- пречишћен текст) и чланa 10. Одлуке
о градском правобранилаштву града Ужица («Службени лист града Ужица бр. 38/14) , Градско веће на седници одржаној 21.06. 2017.
године доноси
РЕШЕЊЕ
1.

Драгану Јосиповићу, дипломираном правнику продужава се радни однос почев од 30. 06. 2017. године у трајању до 6
месеци.

2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 06-40/2-17, 21. 06. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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САДРЖАЈ БРОЈ 21/17
Редни
број
95.
96.
97.

Страна
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском
правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица.........................................
Допуна Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на
територији града Ужица..........................................................................................................................................................
Решење о продужавању радног односа.................................................................................................................................
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