
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLXXI      24. март  2020. године     Број 15/20 

 

 74. На основу члана 80.  Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19) , Градско веће на седници одржаној  

24.03.2020.   године, доноси: 

ОДЛУКУ 
 

1.  НАЛАЖЕ СЕ Предшколској установи „Ужице“ да за  време трајања ванредног стања не наплаћује услуге боравка деце.  

 
2. Ставља се ван снаге чл. 3. став 1. Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи „Ужице“ бр. III 60-88/20 од 27. 12. 2020. године ,  за време трајања ванредног стања.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 023-30/20-1, 24.03.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
 

 

 75. На основу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006), Одлуке о буџету града 

Ужица за 2020. годину ("Службени лист града Ужица", број 44/19), Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава 

црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града 

Ужица ("Службени лист града Ужица", број 45/18), на предлог Комисије за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2020. години, Градско веће 
града Ужица, на седници одржаној 24.03.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 I Усваја се Предлог Комисије за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и 

обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2020. години из буџета града Ужица за 2020. годину, број 08-1/20-11 

од 12.03.2020. године. 

 

 1. Црквама и традиционалним верским заједницама одобравају се средства за реализацију програма у 2020. години, у износу 

од 6.000.000,00 динара, и то: 

 

Редни 
број 

Подносилац пријаве Назив пројекта Одобрена 
средства 

1. Српска Православна Црквена Општина ужичка 

при храму Покрова Пресвете Богородице у 

Крчагову 

Изградња камених радова на 

спољашњем делу нове Цркве у 

Крчагову 

4.000.000,00 

2. Црквена Општина ужичка при храму Светог 

Марка 

Обнова порте и Цркве и прослава 

јубилеја 300 година Цркве Светог 

Марка 

150.000,00 

3. Српска Православна Црквена Општина Каран Израда нове камене ограде, чесме и 

собрашице у порти Цркве у Карану 

100.000,00 

4. Српска Православна Црквена Општина ужичка 

при храму Светог Великомученика Георгија 
Ужице 

Изградња цркве Сабора српских 

светитеља на Белој Земљи 

1.000.000,00 

5. Српска Православна црква Општина Ужице при 

храму Светог Георгија 

Реконструкција храма Светог 

Архангела Гаврила - Стапари 

200.000,00 

6. Српски православни манастир Рујан Осликавање храма Светог Георгија и 

завршетак грађевинских радова на 

конаку манастира Рујан 

100.000,00 

7. Српска Православна Црква општина Сирогојно Храм Светог пророка Илије (Равни) 150.000,00 

8. Српска Православна Црквена општина Рујанска 

Биоска 

Текуће одржавање и поправке цркве 150.000,00 

9. Црквена општина Севојно Адаптација поткровља парохијског 
дома 

150.000,00 
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 II Одобрена средства за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката у 2020. 

години обезбеђена су Одлуком о буџету града Ужица за 2020. годину, на позицији 285 - Дотације верским организацијама. 

 

 III Са црквама и традиционалним верским заједницама којима су одобрена средства за реализацију програма у 2020. години, 
град Ужице закључиће појединачне уговоре којима ће се регулисати права и обавезе уговорних страна. 

 

 IV Предлог Комисије за доделу средстава црквама и традионалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову 

црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2020. години, број 08-1/20-11 од 12.03.2020. године, налази се у прилогу 

решења и његов је саставни део. 

 
 V За извршење овог решења надлежна је Градска управа за финансије. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 08-1/20-12, 24.03.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
 

 

76. 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 77. Статута 
града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 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 ),  на предлог начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности, Градско веће је на седници одржаној дана 24.03. 2020. године, усвојило   

 

П Р А В И Л Н И К 

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. 

  Мења се Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском правобранилаштву, 

Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица III број 110-11/18 од 25.12.2018. године, III број 110-1/19 од 

23.04.2019. године и III број 110-1-1/19 од 09.12.2019. године тако што се у члану 94.  мења звање: „сарадник“ у звање: „млађи саветник“ 
и уместо: “најмање 3 године радног искуства у струци“ треба да стоји: “ завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу у јединици локалне самоуправе.“ 

 

Члан 2. 

  У члану 114.  мења звање „млађи саветник“ у звање „саветник“ и уместо: “завршен приправнички стаж“ треба да 

стоји: „три године радног искуства у струци“. 

 

Члан 3. 

У члану 124.  мења се назив радног места: „послови портира“ у : „послови домара“. 

 

Члан 4. 

У члану 126.  мења се назив радног места: „послови портира“ у : „послови домара и курира“. 

 

Члан 5. 

У члану 136. мења се број извршилаца тако што уместо: „1“ треба да стоји: „3“. 

 

Члан 6. 

У члану 147. мења се опис послова тако што се: 

-у првој алинеји уместо: „35%“ треба да стоји: „25%“, 

после алинеје 4. додају се две алинеје које гласе: 

„ - обрађује, уноси податке и доноси решења ради утврђивања накнаде за коришћење јавне површине –5%; 

-доноси решења ради утврђивања боравишне таксе – 5%“. 

 

Члан 7. 

У члану 148. мења се број извршилаца, тако да уместо: „4“ стоји: „5“. 

 

Члан 8. 

У члану 149. мења се захтевана стручна спрема тако што се после речи: „економских наука“ додаје: „или правних“. 

 

Члан 9. 

У члану 150. мења се назив радног места тако што уместо: „порески контролор I“, стоји: „порески контролор“. 
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Члан 10. 

Члан 151. се мења тако да гласи: 

 

„Радно место: 

 

Порески инспектор IV 

Назив звања: 

 

Млађи саветник 

Шифра радног места: 2.04.00.06 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање из научне области правних наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

Положен државни стручни испит 

Положен испит за инспектора 

Захтевано радно искуство: завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у 

радном односу у јединици локалне самоуправе 

 

Број извршилаца: 

 

1 

 

Опис послова: 

- учествује у провери тачности  података исказаних у пореској пријави пореских обвезника и података од јавних 

бележника,  у поређењу са подацима из других екстерних и интерних база, врши проверу обухвата пореских обвезника 
на основу података доступних из база и аката других органа,  учествује у поступку утврђивања пореза на имовину 

физичких лица, води првостепени поступак по жалбама  изјављеним на решења о утврђивању пореза на имовину, 

одлучује по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава  -  50%; 

- на основу налога за пореску контролу учествује у контроли у зависности од предмета контроле; сачињава записник, 

разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли, припрема решење за отклањање утврђених 
неправилности у поступку контроле, учествује у изради пореског решења у пореској контроли – 30%; 

- проверава пореску базу пре штампања решења о утврђивању пореза на имовину , припрема извештаје у вези обухвата 

пореских обвезника и контроле пореза – 10% 

- даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима – 5% 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца – 5%.“ 

 

 

Члан 11. 

 У члану 184.  мења се део Захтевана стручна спрема тако да гласи: 

"Стечено високо образовање на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету природно-математичких или 

техничко-технолошких наука " 

 

Члан 12. 

После члана 184. додаје се нови члан 184а који гласи: 

 

„Члан 184а. 

 

Радно место: Инспектор за заштиту животне средине 1 

Назив звања: Саветник 

Шифра радног места: 4.01.00.03 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање на  основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету природно-математичких 

или техничко-технолошких наука  

Захтевана додатна знања/испити: Положен државни стручни испит  и испит за инспектора 

Познавање рада на рачунару у нивоу потребном за примену 

функционалног јединственог информационог система 

инспекцијских служби 

Захтевано радно искуство: најмање три године радног искуства у струци 

Број извршилаца: 1 
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Опис послова: 

- Врши надзор над применом закона из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама и других 

прописа и градских одлука којим је утврђена његова надлежност - 70% 

- Води евиденције у складу са законом; има право и обавезу да похађа обуке и друге облике стручног усавршавања за 

обављање инспекцијског надзора; доноси, односно припрема решења у складу са овлашћењима из Закона о 

инспекцијском надзору, издаје прекршајни налог,  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно 

кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; - 20% 

- Обавља и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди начелник Градске управе и начелник 

Одељења - 10% 

Самосталан је у спровођењу инспекцијског надзора одговоран је законитост и предузимање мера у складу са законом односно 

другим актом којим је установљена његова надлежност. 

У спровођењу инспекцијског надзора има овлашћења и одговорности утврђене законом којим се регулише инспекцијски надзор.  

У складу са законом одговоран је начелнику Одељења и начелнику Градске управе.» 

 

Члан 13. 

 У члану 185.  у делу  опис послова, алинеја 1. после речи " у складу са Законом о туризму" додају се речи: "и Законом о 

угоститељству". 

Члан 14. 

После члана 185. додаје се нови члан 185а. који гласи: 

 

„Члан 185а. 

Радно место: 

 

Инспектор за угоститељство и комуналне послове 

Назив звања: Саветник 

Шифра радног места: 4.01.00.04 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање на  основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету.  

Захтевана додатна знања/испити: Положен државни стручни испит, испит за инспектора  

Познавање рада на рачунару у нивоу потребном за примену 

функционалног јединственог информационог система 

инспекцијских служби 

Захтевано радно искуство: најмање три  године радног искуства у струци 

Број извршилаца: 1 

Опис послова: 

- Врши инспекцијски надзор у области угоститељства у складу са Законом о угоститељству; врши послове комуналног инспектора у 

областима од значаја за обављање Законом о угоститељству утврђених делатности - по налогу начелника Одељења - 70% 

-  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 - 25% 

- Обавља и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди начелник Градске управе и начелник 

Одељења - 5% 

Самосталан је у спровођењу инспекцијског надзора одговоран је законитост и предузимање мера у складу са законом односно 

другим актом којим је установљена његова надлежност. 

У спровођењу инспекцијског надзора има овлашћења и одговорности утврђене законом којим се регулише инспекцијски надзор.  
У складу са законом одговоран начелнику Одељења и начелнику Градске управе.» 

 

Члан 15. 

У члану 192.  мења се назив радног места и гласи: "Општи и аналитички послови у Градској управи".  
 

Члан 16. 

Члан 193. мења се и гласи: 

„Члан 193. 

 

Радно место: 

 

СТРУЧНО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

Назив звања: Млађи саветник  

Шифра радног места: 4.01.00.12 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у 
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трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету. 

Захтевана додатна знања/испити: Положен државни стручни испит  

Захтевано радно искуство: без обзира на радно искуство 

Број извршилаца: 1 

Опис послова: 

- Прикупља и анализира податаке добијене помоћу контролних листи, вођењем анкета и истраживања јавног мњења и 

другим непосредним прикупљањем података, података прибављених од државних органа, органа управе града Ужица и 
других ималаца јавних овлашћења, статистичких и других података, прикупља и анализира инспекцијску, управну, судску и 

пословну праксу из одговарајуће области инспекцијског надзора и на основу утврђеног стања припрема процену ризика 

инспекција - 50% 

- Помаже инспекторима у вршењу надзора над применом закона других прописа и општих аката, прима и разврстава захтеве 

и представке грађана, прикупља и обрађује податке од значаја за инспекцијски надзор, даје и прима информације грађанима, 

помаже у изради аката - 20% 

- Води евиденције издатих налога за инспекцијски надзор и друге евиденције утврђене законом којим се регулише 

инспекцијски надзор; прикупља и анализира податке у вези са пословањем градске управе и спровођењем процеса 

финансијског управљања и контроле у Градској управи и доставља их Начелнику одељења и Начелнику градске управе - 

20% 

- По налогу начелника Одељења помаже инспекторима у спровођењу надзора из њихове надлежности и предузима управне 

радње на начин предвиђен законом којим се уређује инспекцијски надзор - 5% 
-  Обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе и начелник Одељења - 5% 

У складу са законом одговоран  је начелнику Одељења и начелнику Градске управе.» 

 

Члан 17. 

Мења се члан 205. тако да гласи: 

„Радно место: 

 

Јавне набавке добара, услуга и радова 1- 

Назив звања: 

 

Саветник 

Шифра радног места: 5.01.00.02 и 5.01.00.04 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање из научне области правних, 

економских наука на  основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

Положен државни стручни испит 

Стручни испит за јавне набавке 

Захтевано радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца: 

 
2 

Опис послова:  

− обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема и обрађује конкурсну документацију за спровођење 

поступка јавних набавки и учествује у раду Комисија;-50%  

− контролише и комплетира документацију;-10% 

− прати прописе, мишљења и стручне коментаре у области јавних набавки; -10% 

− врши објављивање аката на порталу јавних набавки и сајту града; - 5% 

− у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију и врши архивирање 
документације и припрема извештаје о спроведеним поступцима; -10% 

− пружа стручну помоћ, упутства и другим буџетским корисницима у пословима везаним за јавне набавке; -5% 

− обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника управе.-10%  

За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе.“ 

 

 

Члан 18. 

Мења се члан 206. тако да гласи: 

„Радно место: 

 

Јавне набавке добара, услуга и радова 2- 

Назив звања: 

 

Саветник 

Шифра радног места: 5.01.00.03 и 5.01.00.05 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање из научне области правних, 

економских или техничких наука на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
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струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

Положен државни стручни испит 

Стручни испит за јавне набавке 

Захтевано радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца: 

 
2 

Опис послова:  

− обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема и обрађује конкурсну документацију за спровођење 

поступка јавних набавки и учествује у раду Комисија;-50% 

− контролише и комплетира документацију;-10% 

− прати прописе, мишљења, стручне коментаре и судску праксу у области јавних набавки; -10% 

− врши објављивање аката на порталу јавних набавки и сајту града; -5% 

− у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију и врши архивирање 

документације и припрема извештаје о спроведеним поступцима; -10% 

− пружа стручну помоћ, упутства и другим буџетским корисницима у пословима везаним за јавне набавке; -5% 

− даје тумачења за спровођење поступка јавних набавки, контролише и комплетира документацију, припрема предлоге 
уговора и води евиденције по  врстама у складу са законом;-5% 

− обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника управе. -5% 

За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе.“ 

 

 

Члан 19. 

Чланови 207. и 208. се бришу. 

Члан 20. 

 У члану 211.  мења звање „млађи саветник“ у звање „саветник“ и уместо: “завршен приправнички стаж“ треба да стоји: „три 

године радног искуства у струци“. 

Члан 21. 

У члану 212. мења звање „сарадник“ у звање „млађи саветник“ и уместо: “најмање 3 године радног искуства у струци“ треба 

да стоји: “ завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у јединици локалне самоуправе.“ 

Мења се опис послова, тако да гласи: 
 

„Опис послова:  

− води надзор на одржавању чистоће и градског зеленила; -30% 

− прати реализацију програма јавне чистоће, градског зеленила  и комуналне опреме;- 25% 

− прати трошкове утрошка воде на јавним чесмама и одржавање јавних санитарних чворова – објеката;-10% 

− прати реализацију чишћења кишне канализације; -10% 

− припрема програма јавне – опште хигијене са надлежним комуналним предузећима;-5% 

− учествује у изради Програма инвестиција и одржавања  Града Ужица; -5% 

− припрема тендер и води надзор за новогодишњу декорацију града;-2% 

− обавља и друге послове по налогу начелника управе и руководиоца одељења. -2% 

− прати уговор о испоруци воде за пиће; -3% 

− припрема тендер о набавци уличних канти за смеће и припрема тендер и води надзор за боксеве за контејнере, за сечу стабала и 

крчењу зелених површина у граду.-5% 

− учествује у изради финансијског плана управе, за израду буџета града Ужица,-3% 

 

 

Члан 22. 

У члану 216. мења звање „сарадник“ у звање „млађи саветник“ и уместо: “најмање 3 године радног искуства у струци“ треба 

да стоји: “ завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у јединици локалне самоуправе.“ 
 

 Мења се опис послова, тако да гласи: 

   „Опис послова:  

− израђује захтеве за плаћање и комплетира финансијску документацију - 45% 

− учествује у изради интерних и екстерних извештаја; -10% 

− води евиденцију о присутности на послу;-5% 

− обавља административне, техниче и друге послове по налогу начелника управе и руководиоца одељења.-10% 

− контролише улагања средстава у односу на финансијски план Градске Управе односно Одлуке о буџету Града Ужица;-6% 

− учествује у изради програма активности управе; -5% 

− учествује у изради финансијског плана, прати његову реализацију и контролише наменско коришћење средстава 

опредељених преко управе; -5% 

− рад на информационом систему „Систем 48“-5% 

− контролише извршење плана јавних набавки; -2% 

− ажурира финансијску документацију и прати и проучава законске прописе и даје стручна мишљења из своје области; -2% 

− обрађује захтеве за накнаду штете настале на возилима трећих лица;-5% 

 

За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе.“ 
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Члан 23. 

После члана 218. додаје се нови члан 218А. који гласи: 

 

„Радно место: 

 

Инжењер одржавања, надзора и пројектовања из 

домена комуналне инфраструктуре 

Назив звања: Млађи саветник 

Шифра радног места:  

Ознака групе, подгрупе радног места:  

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање из научне области 

грађевинских или техничко-технолошких наука на  

основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, ВСС 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

Положен државни стручни испит 

Лиценца извођачка 

Захтевано радно искуство: завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у јединици локалне 

самоуправе. 

 

Број извршилаца: 1 

Опис послова: 

− учествује у изради припреме пројектне документације за потребе града Ужица и сарађује са пројектантима у 

току израде пројеката ради праћења и усмеравања пројектовања; -10%  

− учествује у изради  Програма изградње објеката високоградње и изради Програма инвестиција и одржавања 

Града Ужица; -5%  

− припрема пројектне задатке за израду техничке документације за све објекте из надлежности Града Ужица;-

5%  

− учествује у поступку лицитације и уступања радова на извођењу објеката; -2%  

− прибавља техничку документацију инфраструктуре у поступку градње објекта;-3%  

− обавља послове надзора градње објеката;-60%  

− учествује у изради елабората процене вредности објеката који се руше у поступку привођења земљишта 

урбанистичкој намени;-5% 

− учествује у поступку припреме тендера и спровођења јавних набавки радова из надлежности Града Ужица; -

5% 

- обавља и друге послове по налогу начелника управе.-5%  

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе.“ 

 

Члан 24. 

 У члану 224. радно место Координатор за привредни развој, мења се опис радног места тако да гласи: 

„Опис послова:  

− припрема или учествује у припремању промотивних или маркетиншких материјала (сајмови, манифестације, 

Internet sajt) којима се представљају инвестициони потенцијали Града. -25% 

− учествује у изради општих и појединачних аката који могу имати утицаја на привредни развој, а чије је доношење у 

надлежности Скупштине Града или Градоначелника; -20% 

− Учествује у раду Савета за запошљавање, припрема седнице и предлоге подстицајних мера у домену запошљавања, 

-10% 

− oстварује контакте са локалним привредницима и организује и учествује у организацији и припреми саветовања о 

унапређењу рада и развоја привреде и предузетништва на територији Града; -10% 

− промовише концепт предузетништва, приватног и јавног партнерства (зона унапређеног пословања, бизнис 

инкубатори, бизнис центри, индустријске зоне, технолошки паркови), -10% 

− прати и анализира кретања у области привреде ( развој малих и средњих предузећа и припрема предлоге 

подстицајних мера привредног развоја), -5% 

− сарађује са организационим јединицама Градске управе, надлежним установама и институцијама на градском, 

регионалном и републичком нивоу, -5% 

− води базу података која је од значаја за привредни развој Града и успоставља и одржава јединствен информациони 

систем статистичких података и информација од значаја за побољшање приступа пословним информацијама; -5% 

− учествује у раду Радне групе за реализацију пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“,-5% 

− обавља и друге послове по налогу шефа одсека, руководиоца и начелника управе. -5% 
За свој рад је непосредно одговоран шефу одсека, руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе .“ 

 

 

Члан 25. 

У члану 245. радно место Шеф писарнице Правобранилаштва, мења се опис радног места тако да гласи: 
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„Опис послова:  
- организује рад писарнице -20% 

- води уписнике, води евиденцију о кретању предмета заведених у уписнике и благовремено износи у рад правобраниоцу, 
односно заменику и обезбеђује правилно, благовремено и законито кретање сваког предмета -30% 

- учествује у изради годишњих и других извештаја, сачињава обрасце потребне за састављање статистичких и других извештаја -

5% 

 - саставља финансијски план, прима и контролише рачуне, подноси захтев за ребаланс и апропријације финансиских средстава, 

према потреби Градског правобранилаштва -5% 

 - води материјалне трошкове, од набавке до плаћања -20% 

 - учествује у изради захтева за додатна средства -5% 

 -  обавља пријем и рад са странкама -10% 

- остало  -5% 

За свој рад непосредно је одговоран Градском правобраниоцу и заменику. 

 

 

Члан 26.   

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 наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном  листу града Ужица". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III  број: 110-1/2020, 24.03.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
 

 

 77. На основу члана  20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-други 

закон,101/16- други закон, и 47/18), члана 7. Закона о путевима "Службени гласник РС" број 41/18), члана 80. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица" број 4/19)  и чланова 25б.  и 35. Одлуке о градским управама ("Службени лист града Ужица" број 2/09, 

9 и 25/10 и 33/16), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 24.03.2020. године доноси 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

 

 1. Овим решењем утврђују се некатегорисани путеви на делу територије града Ужица, и то за насељено место Дрежник. 

 

 2. Некатегорисани пут је пут који је овим решењем проглашен некатегорисаним путем и који је као такав уписан у јавне 

евиденције о непокретностима и правима на њима: 

 

1) Некатегорисани путеви на територији насељеног места Дрежник су: 

 

 

 

Ред. 

број 
Шифра пута Назив пута 

Дужина 

(м) 

Коловозни 

застор 
Примедба 

1. 118-312 Мрамор-Камаљ-Видићи-Црквица-Врбица 4000 м макадам  

2. 118-313 Врбица-кућа Миша Цвијовића 1500 м макадам  

3. 118-314 Врбица-Липовац 1300 м макадам  

4. 118-315 Костова бара-Миловановића раскршће-Врбица 1600 м макадам  

5. 118-316 Центар села-Милићи-Вукотића градина 1300 м  макадам  

6. 

 

118-317 Костова бара-засеок Лазовци-Бацетићи -

Градина 

2200 м макадам  

7. 118-318 Трафо станица-засеок Милићи 600 м макадам  

8. 118-319 Трафо станица-засеок Пауновићи 700 м макадам  

9. 118-320 Главица-Клек 300 м макадам  

10. 118-321 Обућине-Густа крушка 1100 м макадам  

11. 118-322 Главица-Плани-Лијескића мост 1000 м макадам  

12. 118-323 Кућа Цвијовић Драгана-Зекавице 500 м макадам  

13. 

118-324 Мијајловићи( Бановски пут)-Даничићи 3000 м 2100 м асфалт 

900 м 

макадам 

 

14. 118-325 Лијескића мост-Северово 3700 м макадам  

15. 118-326 Даничићи-кућа Славенка Шмакића 600 м макадам  

16. 118-327 Центар-Брдо 700 м макадам  
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17. 118-328 Таблица-кућа Обућине Раденка 300 м макадам  

18. 118-329 Таблица-кућа Ненада Василијевића 500 м макадам  

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 344-230/20,  24.03. 2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
 

                                                            

 

 78. На основу члана  20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-други 

закон,101/16- други закон, и 47/18), члана 7. Закона о путевима "Службени гласник РС" број 41/18), члана 80. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица" број 4/19)  и чланова 25б.  и 35. Одлуке о градским управама ("Службени лист града Ужица" број 2/09, 

9 и 25/10 и 33/16), Градско веће града Ужица на седници одржаној 24.03.2020. године, доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

 1. Овим решењем утврђују се некатегорисани путеви на делу територије града Ужица, и то за насељено место Скржути. 

 

 2. Некатегорисани пут је пут који је овим решењем проглашен некатегорисаним путем и који је као такав уписан у јавне 

евиденције о непокретностима и правима на њима: 

 

2) Некатегорисани путеви на територији насељеног места Скржути су: 

 

Ред. 

број 

Шифра пута Назив пута Дужина 

(м) 

Коловозни 

застор 

Примедба 

1. 118-330 Диковића кућа-Ерићи 5500 м 3000 м асфалт 

2500 м 

макадам 

 

2. 118-331 Бадањ-Рзав-Миловановићи 1500 м макадам  

3. 118-332 Илићи-Јоковићи-Северово 2000 м земља  

 
4. 

 

 

118-333 Глишићи-Реџовина-Петровићи-Мрамор 4000 м 400 м асфалт 
1500 м 

макадам 

2100 м земља 

 

5. 
 

 

 

 

118-334 Реџевина-Ђопа-Село-Врањско гробље 3500 м  300 м асфалт 
1000 м  

макадам 

2200 м  

земља 

 

6. 
 

118-335 Кућа Милоја Ђоковића-Липовац 2000 м земља  

7. 118-336 Џаверовића поток-кућа Миломира Ђоковића  500  м земља  

8. 118-337 Трафо станица( Стевановићи)-Дамљановићи 1500 м 800 м 

макадам 

700 м земља 

 

9. 118-338 Бадањ-Стевановићи 500  м асфалт  

10. 118-339 Реџевина-кућа Милојевић Веселина и Љубише 1000 м земља  

11. 118-340 Мрамор-кућа Радоја Дамљановића 600 м земља 

 

 

12. 118-341 Доњи Жунићи-Горњи Жунићи 1500 м 700 м 

Асфалт 

800 м 

макадам 

 

13. 118-342 Голубовићи-Горњи Жунићи 1000 м асфалт  

14. 118-343 Савића чесма-Голубовићи 1500 м асфалт  

15. 118-344 Голубовићи-Ђурђевићи 1000 м 800 м асфалт 

200 м 

макадам 

 

16. 118-345 Савићи-Мутавско брдо 1000 м 250 м асфалт 

750 м 
макадам 
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17. 118-346 Биберовина-Збориште-Топаловићи 2000 м 1500 м асфалт 

500 м 

макадам 

 

18. 118-347 Калдрма-Ћосовићи-Збориште 3000 м асфалт  

19. 118-348 Ћосовићи-кућа Влада Лазаревића 500 м 500 м 
макадам 

 

20. 118-349 Збориште-кућа Мила Лазаревића 1000 м 300 м асфалт 

700 м 

макадам 

 

21. 118-350 Мост на Рзаву-Миловановићи 2000 м макадам  

                                                                                                                     

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  

III број 344-230/20-1, 24.03.  2020. године                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
 

 

 

79. На основу  члана 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19) и захтева Градске управе за 

урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  од  13.03. 2020. године, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 24. 

03. 2020. године, доноси  
 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

У Свесци 2: Летње баште 

Локација ознаке Л 9: Ужице, улица Дечанска бр. 17, предвиђено је постављање летње баште – столова, уз могућност 

постављања монтажно-демонтажне тенде испред кафеа „Сателит“, на површини локације 6,00 м x 10,00 м. Столови се постављају у 

периоду од 01. јануара до 31. децембра. Није дозвољено застакљивање терасе, а плочник,  након демонтаже тенде, вратити у првобитно 

стање.  
 

У Свесци 2: Остале локације 

Локација ознаке Л34: Ужице, улица Димитрија Туцовића бр. 64, предвиђено је постављање апарата за забаву деце испред УР 

„ABSOLUT“, у оквиру мера 3x 1,50 м. Апарати се постављају у периоду од 1. априла до 31. октобра.  

 

У Свесци 2: Летње баште 

Локација ознаке Л55: Ужице, улица Димитрија Туцовића бб, предвиђено је постављање столова испред УР „ GRILL PLACE“, 

на површини локације 1,60 мx 1,60m.  Столови се постављају у периоду од 01. јануара до 31. децембра. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 351-101/19-02, 24.03.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
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