СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

13. јул 2017. године

Број 23/17

106. На основу чл. 146. Закона о планирању и изградњи (« Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-одлука УС и
24/2011, 132/2014, 145/2014) и на основу чл. 3. и чл. 124. став 3. Одлуке о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица», бр. 6-1/2008,
21/2008, Одлука 17/2009, 14/2010, 15/2010, 1372011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015), Градско веће града Ужица, на седници одржаној 13.
07. 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 1 и свесци 2:
СВЕСКА 1:
Локација Л 7: Улица Милоша Обреновића, пијац
Локација Л 8: Улица Милоша Обреновића, пијац
укидају се.
СВЕСКА 2:
ЛЕТЊЕ БАШТЕ
Локација Л 14: Улица Димитрија Туцовића број 40 - у партеру стамбеног блока на улазу у Тржни центар "Драгстор",
предвиђено је постављање столова на површини: летња башта 1 - 29,00 м², летња башта 2 - 15,50,м².
Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12.
Локација Л 29: Улица Димитрија Туцовића број 43 - предвиђено је постављање столова са сунцобранима испред УР
"Либеро", на површини у оквиру мера 3,00м x 2,00м.
Столови се постављају у периоду 01.01.-31.12.

ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
Локација Л 30: предвиђено је постављање објеката за обављање угоститељске делатности уз могућност постављања летње
баште - столова са сунцобранима.
Површина за постављање објекта - 59,50м², а површина за постављање летње баште - столова 32м².
Рок за коришћење локације 3 (три године), а по налогу града Ужица, уколико буде потребно, мора се уклонити и раније без
обзира на закуп.
2. Овај Програм објавити у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III бр. 353-6/16, 13.07. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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107. 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 13. 07. 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 184. Правилника мења се и гласи:"
Радно место:

ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив звања:

Сарадник

Шифра радног места:

4.01.00.06

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:

А10
Стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године,
Положен државни стручни испит и испит за инспектора
Захтевана додатна знања/испити:
најмање три године радног искуства у струци
Захтевано радно искуство:
Број извршилаца:
1
Опис послова: Врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и
реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати стање на путевима, врши и надзор над применом градских одлука у
којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; издаје дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних
возила; по потреби врши и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског
превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза
У спровођењу инспекцијског надзора: прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског надзора
који је у његовом делокругу на основу података добијених помоћу контролних листи, вођењем анкета и истраживања јавног
мњења и другим непосредним прикупљањем података, података прибављених од државних органа, јединице локалне
самоуправе и других ималаца јавних овлашћења, статистичких и других података, прикупљањем и анализом инспекцијске,
управне, судске и пословне праксе; на основу утврђеног стања и процене ризика припрема план инспекцијског надзора, иницира
доношење, измене и допуне закона и других прописа, уједначава и објављује инспекцијску праксу, предузима превентивне
активности и предлаже органима државне управе, и јединице локалне самоуправе и другим имаоцима јавних овлашћења
предузимање активности и мера на које су овлашћени; учествује у сачињавању стратешког (вишегодишњи) и годишњег плана
инспекцијског надзора, као и оперативних (полугодишњих, тромесечних и месечних) планова инспекцијског надзора; у циљу
повећања свеобухватности и делотворности инспекцијског надзора и избегавања преклапања и непотребног понављања
инспекцијског надзора остварује сарадњу са другим инспекцијама у утврђивању програма рада и сарадњу у поступку вршења
самосталног или заједничког инспекцијског надзора; предузима мере и радње предвиђене законом ради превентивног деловања
инспекције; сачињава и ажурира контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објављује их на својој интернет
страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора; пре почетка инспекцијског надзора, прикупља податке о
претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор, путем
информационог система и других база података, као и путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући
начин; у поступку спровођења инспекцијског надзора, у складу са законом, врши увид у јавне исправе и податке из регистара и
евиденција које воде надлежни државни органи и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења ако су
неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној дужности, и да их копира, у складу са законом;
врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се идентификују овлашћена лица у надзираном
субјекту, друга запослена или радно ангажована лица, физичка лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и
заинтересована лица, као и физичка лица затечена на месту надзора; узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката физичких лица и заступника, односно овлашћених лица у надзираном субјекту - правном лицу и других запослених или радно
ангажованих лица, сведока, службених лица и заинтересованих лица, и да их позива да дају изјаве о питањима од значаја за
инспекцијски надзор; наложе да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и појединачни акти, евиденције,
уговори и друга документација надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат
поседује и чува; врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, земљиште, објекте, пословни и други нестамбени простор,
постројења, уређаје, опрему, прибор, возила и друга наменска превозна средства, друга средства рада, производе, предмете који
се стављају у промет, робу у промету и друге предмете којима обавља делатност или врши активност, као и друге предмете од
значаја за инспекцијски надзор; фотографише и снима простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су
предмет надзора; предузима и друге радње ради утврђивања чињеничног стања у складу са законом; налаже спровођење мерења,
односно узима потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања, у складу са посебним законом и
прописима донетим на основу закона; у складу са законом прибавља писану наредбу надлежног суда ако намерава да изврши
увиђај у стамбеном простору или другом простору који има исту, сличну или повезану намену; у поступку инспекцијског
надзора привремено одузима документацију, возила или ствари, ако је посебним законом прописано њихово одузимање ради
обезбеђења доказа у поступку који се води за кривично дело, привредни преступ или прекршај, односно у другом одговарајућем
правном поступку, на начин, под условима и у року прописаним тим законом; изриче управне мере, и то превентивне мере, мере
за отклањање незаконитости, посебне мере наредбе, забране или заплене или мере за заштиту права трећих лица, у складу са
законом; ако нађе да је надзирани субјекат повредио закон или други пропис чију примену надзире друга инспекција, дужан је
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да, према свом знању и искуству, о стању које је затекао састави записник, којег без одлагања прослеђује инспекцији у чијем
делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани субјекат, као и другом надлежном органу; по сопственој
иницијативи или на захтев физичког или правног лица издаје акт о примени прописа и објављује га на интернет страници;
сачињава записник о инспекцијском надзору; доноси решење којим одлучује о мерама управљеним према надзираном субјекту;
прати извршење решења које је донео и врши канцеларијски или теренски контролни инспекцијски надзор да би утврдио да ли
су мере које су изречене решењем извршене и о стању извршења подноси редован месечни извештај руководиоцу инспекције;
води евиденције у складу са законом; сачињава и објављује на интернет страници годишњи извештај о раду; има право и обавезу
да похађа обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора; издаје прекршајни налог, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; по захтеву израђује
извештаје за Скупштину града, Градско веће и надлежне републичке органе. Обавља и друге послове из своје надлежности, као
и друге послове које му одреди Начелник градске управе и Руководилац одељења; самосталан је у раду у границама овлашћења
утврђених законом и другим прописом и за свој рад лично је одговоран; ускладу са законом одговоран руководиоцу Одељења и
начелнику Градске управе.

Члан 2.
Овај 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: 110-7/17. 13.07.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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