На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 95. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17пречишћен текст) и члана 20. став 2. Пословника Скупштине града (''Службени лист града
Ужица'' број 40/17) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _______године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

1. Петар Вујадиновић, дипломирани правник, поставља се за секретара
Скупштине града Ужица.
2. Мандат секретара Скупштине траје до истека мандата Скупштине града.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу града
Ужица.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 119-6/18
Датум: _____ 2018.године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
__________________________

Образложење
Чланом 40. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина има
секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем
седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.
Ставом 2. истог члана прописано је да се секретар скупштине поставља, на предлог
председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.
За секретара скупштине може бити постављено лице са завршеним правним
факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.
Петар Вујадиновић испуњава све Законом и Статутом прописане услове, а имајући
у виду да је Скупштина града Ужица конституисана 2016.године , поставља се на мандат
до истека мандата Скупштине односно до конституисања нове Скупштине.
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БИОГРАФИЈА
Име:
Презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
e-mejl:
Националност:
Датум рођења

Петар
Вујадиновић
31000 Ужице, улица Краља Петра И број 70/б
031 590-140 (посао) и 064 85 80 510
031 513-469
petar.vujadinovic@uzice. rs, petarvujadinovic@yahoo.com
Србин
01.02.1956. године у Ужицу

Радно искуство
Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:
Главне активности и
одговорности:

oд 1979. године
Радни однос
СОУР ’’Први партизан’’ Ужице
РЗ Развојни, комерцијални и економско рачуноводствени послови
Самостални референт увоза опреме

-правни послови везани за закључење свих врста уговора о увозу
опреме,
- праћење и примена спољнотрговинских прописа,
- правно заступање пред органима управе у вези
спољнотрговинског пословања свих правних субјеката у саставу
СОУР ’’Први партизан’’ ( 15 субјеката – ООУР, РО и РЗ)

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:

oд 1982. године
Радни однос
СОУР ’’Први партизан’’ Ужице
РЗ Правни, кадровски и општи послови – Правна служба
Правни послови на изради нормативних аката, правно заступање
и пружање правне помоћи

Главне активности и
одговорности:
-израда свих нормативних аката на нивоу СОУР ’’Први
партизан’’, као и нормативних аката за потребе правних субјеката
у његовом саставу,
-правно заступање СОУР ’’Први партизан’’ и привредних
субјеката у његовом саставу у привредним, радним, кривичним,
парничним, управним и прекршајним поступцима (укупно око
2.000 предмета у току једне године),

-пружање правне помоћи привредним субјектима, органима
управљања, синдикатима и запосленима (око 5.500 радника)

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:
Главне активности и
одговорности:

oд 1985. године
Радни однос
СОУР ’’Први партизан’’ Ужице
РЗ Правни, кадровски и општи послови
Шеф Правне службе

-руковођење Правном службом (у којој је било запослено 10
дипломираних правника),
-учешће у изради насложенијих правних аката на нивоу СОУР
’’Први партизан’’,
-заступање у насложенијим парничним, кривичним и
прекршајним споровима и поступцима пред надлежним
судовима у Југославији (привредни, општински и окружни
судови, прекршајним већима, заступање у управним
поступцима
пред надлежним државним органима (девизни инспекторат,
царинарница).

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:

од 1987. године
Радни однос
СОУР ’’Први партизан’’ Ужице
РЗ Правни, кадровски и општи послови
Руководилац Сектора за правне, кадровске послове и опште
послове

Главне активности и
одговорности:
-руковођење Сектором за правне, кадровске и опште послове у
коме су постојале 3 организационе јединице : Правна, Кадровска
и Општа служба, са укупно 60 запослених,
-сарадња и координација са многобројним фирмама и
институцијама на територији бивше Југославије,
-у складу са Законом о предузећима, учешће у свим пројектима
трансформације СОУР, РО, ООУР и РЗ у друштва капитала –
холдинг, акционарска друштва и друштва са ограниченом
одговорношћу,
-учешће у изради деобног биланса и дефинисања капитал односа
новоформираних а.д. и д.о.о. – укупно 15 привредних субјеката.

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:

од 1991. године
Радни однос
’’Први партизан ПП Промет’’ Ужице
Правни, кадровски и општи послови
Руководилац Сектора за заједничке послове
Заменик генералног директора

Главне активности и
одговорности:
-руковођење Сектором за заједничке послове у коме су били
Правна и Кадровска служба,
-сарадња и координација са многобројним фирмама и
институцијама,
-писање пројеката решавања технолошких вишкова радника,
-послови заменика генералног директора

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:

од 1998. године
Радни однос
Републички геодетски завод – Центар за катастар непокретности
Ужице
Центар за катастар непокретности Ужице
Саветник директора за управне послове
Заменик директора Центра за катастар непокретности

Главне активности и
одговорности:
-обављао најсложеније управне послове везане за одржавање
катастра земљшта,
-обављао најсложеније управне послове везане за израду и
одржавање катастра непокретности,
-учешће у изради катастра непокретности на деловима
катастарских општина за потребе предузећа на списку Владе
Републике Србије за аукцијску и тендерску продају.

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:
Главне активности и
одговорности:

од 2004. године
Радни однос
Општина Ужице
Општинска управа
Начелник Општинске управе

Одговоран за законит рад Општинске управе, у складу са Законом
о локалној самоуправи, Законом о радним односима у државним
органима, другим секторским законима, као и Статутом и
одлукама Скупштине општине Ужице.

Датуми:
Врста ангажмана:
Назив фирме и адреса:
Сектор:
Позиција:
Главне активности и
одговорности:

од 8. јануара 2009. године
Радни однос
Град Ужице
Градска управа за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности
Начелник Градске управе

Одговоран за законит рад Општинске управе, у складу са Законом
о локалној самоуправи, Законом о радним односима у државним
органима, другим секторским законима, као и Статутом и
одлукама Скупштине града.

Образовање
Датуми:
Организација, Институција:
Звање:
Национални ниво квалификације:

јули 1979. године
Правни факултет у Универзитета у Београду
Дипломирани правник
VII степен стручне спреме

Датуми:
Организација, Институција:
Звање:
Личне вештине и могућности:

1987. године
Републички секретаријат за правосуђе и управу
Положен правосудни испит
Вештине које су стечене кроз живот и каријеру, а за које
не постоји формално образовање, диплома, цертификат
и сл.

Језици
Матерњи језик

Српски језик

Други језици

Руски језик
могућност читања: одличан
могућност писања: добар
вербална комуникација: добар
Енглески језик
могућност читања: основни
могућност писања: основни
вербална комуникација: основни

Техничке вештине
Рад на рачунару, руковање специфичном опремом, машинама, и сл.
Windows програмски пакет, интернет, Excel, Power point

Организационе вештине
Координација и управљање људским ресурсима, пројектима, буџетом; на послу, на
волонтерском раду (на пример у области културе и спорта) и код куће, и сл.
- Координација Пројектом ’’Бабy ГИС’’, у сарадњи са МСП и СДЦ
-Координација Пројектом модернизација управе ’’КаПиС 1’’, у сарадњи са МСП и
СДЦ
-Учешће у изради Програма одрживог развоја општине Ужице 2007-2015, у сарадњи
са МСП и СДЦ
-Учешће у изради Плана промена општине Ужице, у сарадњи са МСП и СДЦ,
-Координација Пројектом изградње станова за потребе привремено расељених лица са
Косова, у сарадњи са немачком организацијом ХЕЛП,
-Координација у пилот Пројекту увођења локалне пореске администрације у општини
Ужице, у сарадњи са ГТЗ и СКГО,
-Учешће у Пројекту ’'Оне Стоп Схоп’’ у сарадњи са УСАИД ИРД,
-Учешће у изради нацрта Закона о референдуму и грађанској иницијативи,
-Учешће у изради нацрта Закона о јавној својини, као члан Радног тима који је
именован од стране министра финансија,
-Учешће у изради нацрта Закона о запосленима у локалној самоуправи, као члан
Радног тима именован од стране Министарства за регионални развој и локалну самоуправу
-Учешће у изради нацрта Закона о платама запослених у локалној самоуправи, у
складу са предложеним Законом о запосленима у локалној самоуправи, у сарадњи са МСП и
СДЦ
-Коаутор Анализе Закона о локалној самоуправи из 2007. године,
-Аутор Анализе Закона о максималном броју запослених у локалној самоуправи,
-Аутор Анализе месних самоуправа у Србији од 1945. године до данас, са освртом на
решења у Хрватској и Федерацији Босне и Херцеговине,
-Учешће у изради Приручника о попису имовине локалних самоуправа у 30 корака,
-Коаутор Приручника о комуналној полицији,
-Коаутор Приручника о међуопштинској сарадњи у управљању комуналним отпадом,
-Коаутор Приручника о међуопштинској сарадњи у управљању водом,
-Коаутор и председник стручног тима града Ужица на изради Елабората оправданости
отуђења непокретности за локални економски развој на локацији ’’Касарна ИВ пук’’,
-Учешће у Пројекту оснивања Регионалне санитарне депоније ’’Дубоко’’ чији су
оснивачи 9 општина и градова,
-Учешће у Пројкету оснивања Акционрског друштва ’’Ужице гас’’, један од првих
примера успешног приватног и јавног партнерства у Србији,
-Члан Одбора за систем локалне самоуправе СКГО,
-Члан Међуопштинске радне групе за правна питања у оквиру Пројекта МСП,
-Члан Међуопштинске радне групе за модернизацију управе, у оквиру Пројекта
МСП,

Друштвене особине
Живот и рад са другим људима, у мултикултуралним срединама, у позицији где је
комуникација веома важна и где је тимски рад веома битан (на пример у области културе и
спорта), и сл.
-Од 1984. до 1991. године председник КУД ’’Први партизан’’,
-Од 1989. до 1991. волонтерски председник Фонда за културу општине Ужице.
-Од 1994. члан Управног одбора и један од оснивача Југословенске, а сада Српске
секције ЦИОФФ, међународне невладине, непрофесионалне и непрофитабилне организације
која се бави неговањем народне традиције и фолклорних фестивала у оквиру УНЕСКО.
-1996. године, у организацији ЦИОФФ, са КУД ’’Први партизан’’ учесник Прве
светске олимпијаде фолклора у Холандији
Хоби
- 1991. године добитник ’’Златне значке’’ Културно просветне заједнице Србије,
највеће признање за допринос ширењу културе народа и народности Србије,
- 2008. године Добитник ’’Златне плакете’’ КУД ’’Први партизан’’
Остале вештине
Могућности, стручност и сл. који нису горе поменути

Категорије у возачкој дозволи: ''Б'' категорија
Додатне информације:
[Овде укључите све информације које могу бити
релевантне. На пример: контакт особа, референце, и сл.]

