
 На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору ("Службени гласник РС" број 68/15 и 81/16), тачке 7. подтачка 126. Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. 

годину ("Службени гласник РС" број 61/17) и члана 67. Статута града Ужица ("Службени лист 

града Ужица" број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

.........2018. године, доноси 

 
 

 

ОДЛУКУ   

 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

 

Члан 1. 
  

Овом одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у систему града Ужица - органе и службе града Ужица, установе и јавна 

предузећа чији је оснивач град Ужице и за остале индиректне кориснике буџета града Ужица. 

У тачки 7. подтачка 126. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђено је да град Ужице може имати највише 

1293 запослена на неодређено време. 

 

Члан 2. 

 

 Максималан број запослених у систему града Ужица је: 

 
1. ОРГАНИ И СЛУЖБЕ ГРАДА УЖИЦА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ 

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

64   

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА 33  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ 

ПОЛИЦИЈУ 

30  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

33  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ 22  

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 6 

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 1 

2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ 242 

3. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ  

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 19 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 13 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 44 

НАРОДНИ МУЗЕЈ 29 

ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 4 

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА 2 

4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА  

ЈП АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ 4 

ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ" 26 

ЈКП БИОКТОШ 213  



ЈКП ВОДОВОД 151 

ЈКП НИСКОГРАДЊА 104 

ЈП СТАН 51 

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА 68 

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК 62 

БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ 4 

5. ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

3 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ 4 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 1 

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР" 20 

УКУПНО 1255 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и 

локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

   

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у "Службеном листу града 

Ужица". 

 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број  021-18/18, ......................2018. године  

                                                                                                                                

                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                        Бранислав Митровић 

 

 



Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке  о  максималном броју запослених на неодређено 

време за сваки организациони облик у систему града Ужица  за 2018. годину је у члану 6. 

Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, према ком 

надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, на 

основу акта Владе који се доноси за сваку календарску годину, утврђује максималан број 

запослених за сваки организациони облик у систему. 

Одлуком Владе о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему 

локалне самоуправе за 2017. годину,  у тачки 7. подтачка 126. утврђен је број од 1293 запослена 

на неодређено време у систему града Ужица, а за текућу 2018. годину није донета нова Одлука 

Владе. Ова  Одлука се заснива на броју запослених који су утврђени за 2017. годину, а до сада 

није предлагано доношење Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору града 

Ужица за текућу 2018. годину због тога што није било промена у броју запослених. 

До промена у броју запослених дошло је у ЈКП "Биоктош" и у градским управама. 

У ЈКП "Биоктош" ће један запослени  услед измене Правилника о систематизацији (који 

се доноси након усвајања ове одлуке) остати нераспоређен и у складу са Законом о начину 

одређивања максималног броја запослених  у јавном сектору, он треба да заснује радни однос у 

Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности на пословима 

оператера-администратора ради спровођења и примене Одлуке о увођењу информационог 

система "Систем 48", услед чега се у ЈКП "Биоктош" број запослених смањује за 1 извршиоца, а 

у Градској управи се повећава. 

Друге измене су условљене променама у надлежностима и потребама обављања 

одређених послова у самим градским управама. Послови управљања јавном својином Града 

обављаће се у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, ради 

обједињавања имовинско -правних послова у једној Градској управи, а не да се као до сада 

обављају у две управе, због чега се извршиоци на овим пословима преузимају из једне у другу 

Градску управу. У  Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности је повећан обим послова који се односи на управљање људским ресурсима којима је 

посвећен значајан део Закона о запосленима у аутономним покрајинима и јединицама локалне 

самоуправе. Важећим Правилником о систематизацији радних места у градским управама није 

предвиђено радно место возача и услед кадровских промена у Градској управи које су довеле до 

смањеног броја непосредних извршилаца предлаже се пријем једног запосленог у Одсеку за 

послове органа града, тако да се предложеним повећањем броја запослених  омогућава:  

систематизовање радног места возача и радних места на којима ће се обављати послови 

управљања људским ресурсима и послова за потребе органа града .   

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему града Ужица за 2017. годину било је укупно 1251 запослених, а у Предлогу 

одлуке за 2018. годину је 1255 запослених. 

У складу са изнетим, Градско веће је на седници одржаној 16.10.2018. године утврдило 

Предлог одлуке која се доставља Скупштини града на разматрање и усвајање.  

 


