СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIX

28. фебруар 2018. године

Број 12/18

27. На основу чл. 13. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локална самоуправе и чл. 103.
Статута града ужица (« Службени лист града ужица бр. 25/17-пречишћен текст) , Градско веће на седници одржаној 28.02.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ
1.

Драгану Јосиповићу, дипломираном правнику престаје функција градског правобраниоца и радни однос истеком рока
на који је постављен, дана 01. 03. 2018. године.

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 06-9/18-1, 28. 02. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

28. На основу члана 103. Статута града Ужица («Службени лист града Ужица" број 25/17-пречишћен текст) и члана 10.
Одлуке о градском правобранилаштву града Ужица («Службени лист града Ужица" број 38/14) Градско веће града Ужица, на предлог
градоначелника, на седници одржаној 28.02.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. Гордана Глигоријевић, дипл. правник, поставља се за градског правобраниоца града Ужица.
2. Мандат градског правобраниоца траје 5 година.
3. Решење ступа на снагу и примењује се од наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 119-37/17, 28.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

29. 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 28.02.2018. године, усвојило је
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ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,
СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ГРАДА УЖИЦА
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском правобранилаштву, Служби
буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица III број 110-12/2016 од 02.12.2016. године, III број 110-1/2017 од
20.02.2017. године, III број: 110-1-1/2017 од 08.03.2017. године, III број: 110-5/2017 од
21.06.2017. године, III број: 110-7/2017 од 13.07.2017. године и III број: 110-8/2017 од
06.12.2017. године мења се у члану 151. Послови пореске евиденције I број извршилаца тако што уместо: "1" треба да стоји: "2".

Члан 2.
Мења се члан 216. Послови руралног развоја, тако да гласи:

"Радно место:

Послови привреде

Назив звања:

Млађи саветник

Шифра радног места:

5.04.01.05

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:

А10
Стечено високо образовање из научне области друштвенохуманистичких наука или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету и положен државни
стручни испит

Захтевана додатна знања/испити:

Положен државни стручни испит

Захтевано радно искуство:

најмање 1 година радног искуства у струци

Број извршилаца:

1

Опис послова:
Прикупљање података неопходних за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
припрема потребне документације и учествовање у изради предлога решења за одређивање категорије објеката и пружање
угоститељских услуга смештаја у домаћој радиности на територији Града, учествује у припреми и обради материјала за потребе
Одељења који захтевају компјутерску обраду података, ажурирање базе података за потребе припреме анализа, екстерних и
интерних извештаја и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Градске управе. Издавање уверења о
чињеницама уписаним у регистре за које је надлежно Одељење.
За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе."

Члан 3.
Члан 219. Координатор за привредни развој се мења и гласи:

"Радно место:

Координатор за привредни развој

Назив звања:

Млађи саветник

Шифра радног места:

5.04.02.08

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:

А10
Стечено Високо образовање из научне области правних
или економскихнаука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
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Захтевана додатна знања/испити:

специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету и положен
државни стручни испит.
Положен државни стручни испит

Захтевано радно искуство:

најмање 1 година радног искуства у струци

Број извршилаца:

1

Опис послова:
Води базу података која је од значаја за привредни развој Града и oстварује контакте са локалним
привредницима, врши анализу и евалуацију могућности проширења привредних капацитета и предлаже инструменте за
подстицај економског развоја, даје савете и информације, развија програме обуке у поступку оснивања предузећа,
односно радњи, као и оснивања пословних удружења, организује обуку за мала и средња предузећа и предузетнике за
писање пројеката , организује и учествује у организацији и припреми саветовања о унапређењу рада и развоја привреде и
предузетништва на територији Града , припрема и анализира податке са финансијског тржишта у циљу пружања
благовремених информација и консултација представницима локалног бизниса, анализира постојеће финансијске
могућности привреде Града, промовише концепт предузетништва, приватног и јавног партнерства (зона унапређеног
пословања, бизнис инкубатори, бизнис центри, индустријске зоне, технолошки паркови), припрема или учествује у
припремању промотивних или маркетиншких материјала (сајмови, манифестације, Internet sajt) којима се представљају
инвестициони потенцијали Града. Прати и анализира кретања у области привреде - развој малих и средњих предузећа и
припрема предлоге подстицајних мера привредног развоја, сарађује са организационим јединицама Градске управе,
надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу, припрема предлоге
подстицајних мера у домену запошљавања, успоставља и одржава јединствен информациони систем статистичких
података и информација од значаја за развој Града.
За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе."

Члан 4.
У члану 206. Технички сарадник за надзор за одржавање чистоће у делу захтевана додатна знања/испити додаје се:
"извођачка лиценца".
Члан 5.
Правилник о изменама и допунама 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: 110-2/18, 28.02.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

30. На основу члана 189. Закона о основама система образовања ("Сл. гласник РС", бр.88/17), члана 50. Закона о
предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 101/17) и Правилника о мерилима за утврђивање економске
цене програма васпитања и образовања у предшколским установама ("Сл. гласник РС", бр. 146/2014) Градско веће, на седници
одржаној 28.02.2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "УЖИЦЕ" У УЖИЦУ
Члан 1.
Oвом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу,
чији је оснивач град Ужицe.
Члан 2.
Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Ужице" у Ужицу, утврђује се у износу од
21.520,77 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.
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Члан 3.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 23,234%, 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 76,766%, односно за целодневне облике рада у трајању од 11 сати,
утврђује се у износу од 16.520,77 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 4.615,00 динара месечно по детету.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске цене услуга у Предшколској установи
"Ужице" у Ужицу III број 022-19/17 од 14.03.2017. године.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у "Сл. листу града Ужица", а примењиваће се од 1. јануара 2018. године, изузев члана 4. oдлуке који ће
почети да се примењује од 1. марта 2018. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 60- 2/18, 28.2.2018. године, Ужице
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСДКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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