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 60.
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној ………...2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. 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
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ
УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ
3. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
4. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
ЈП АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ
ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"
ЈКП БИОКТОШ
ЈКП ВОДОВОД
ЈКП НИСКОГРАДЊА
ЈП СТАН
ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ
2
65
33
30
33
22
6
1
250
19
13
44
29
4
2
4
26
213
151
104
51
68

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ДОО УЖИЦЕ
5. ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ЗЛАТИБОР"
ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
УКУПНО

62
4
3
4
1
20
2
1266

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 021-6/19, …...2019. 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 2019. 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 2019. годину није донета нова Одлука Владе. Ова Одлука се заснива на броју запослених
који je утврђен за 2017. годину.
За 2019. годину се предвиђа да број запослених на неодређено време за 11 запослених буде већи у
односу на претходну, 2018. годину, односно укупно 1266 запослених.
Повећање броја запослених се предвиђа у Градској управи за послове органа града, општу управу и
друштвене делатности, у Предшколској установи Ужице и у управи Градске општине Севојно.
У Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности предлаже се
повећање за једног запосленог, у вези са доношењем новог Закона о бесплатној правној помоћи („Службени

гласник РС“ број 87/18) којим је прописано да је јединица локалне самоуправе дужна да образује службу
правне помоћи, с тим да се Закон примењује од 1. Октобра 2019. Године до када ће се образовати Служба.
С обзиром да је изграђен нови објекат дечијег вртића на Белој Земљи и да треба да почне са радом,
за функционисање вртића потребно је најмање осам новозапослених, за колико се и предвиђа повећање
броја запослених на неодређено време у Предшколској установи.
Због потреба обављања послова планира се да
управа градске општине Севојно
има два
запослена.
У складу са изнетим, Градско веће је на седници одржаној 15.04.2019. године утврдило Предлог
одлуке која се доставља Скупштини града на разматрање и усвајање.

