
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLXXI      1. септембар  2020. године     Број 37/20 

 

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

01.септембра 2020.године доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
 

 I Образује се Савет за безбедност саобраћаја у саставу: 

 

 Председник: 
 

1. Слободан Шиљковић, члан Градског већа 

 Чланови: 
 

2. Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелника 

3. Владимир Синђелић, члан Градског већа 

4. Дарко Драговић, начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ Ужице 

5. Милош Милутиновић, представник „Техничке школе Радоје Љубичић“ Ужице, подручје рада Саобраћај 

6. Драгутин Друловић, представник ЈП '' Ужице развој '' Ужице 

7. Јелена Ђокић, саобраћајни инспектор, Град Ужице 

 

 II Савет за безбедност саобраћаја образује се као радно тело Градског већа  у циљу предузимања превентивних активности у 
области безбедности саобраћаја, координирања и сарадње између свих субјеката на пословима унапређења одвијања саобраћаја на 

територији града Ужица. 

 Задатак   Савета је да Градском већу доставља предлоге и мишљења у вези техничког регулисања саобраћаја на територији 

града Ужица. 

 

 III Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ''Службеном листу  града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број III 06-41/20-1, 01.09.2020.године 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

                                                                                                     др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 

 

 

 

132. 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, дана 01.09.2020. године, усвојило је  

 

 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- пречишћен текст III број 110-2-1/20 од 10.06.2020. године тако 
што се у члану 130. Шеф Кабинета, мењају се звање, захтевана стручна спрема и потребно радно искуство, тако да гласе: „виши 

референт“, а захтевана стручна спрема је средња стручна спрема  у трајању од четири године и радно искуство од 3 године. 
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Члан 2. 

У члану 183. Грађевински инспектор мења се број извршилаца  и гласи: "1". 

 

Члан 3. 

После члана 183 додаје се нови члан 183А који гласи: 

 

"Члан 183А. 

Радно место: 

 

Грађевински инспектор 1 

Назив звања: Саветник 

Шифра радног места: 4.01.00.17 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

Стечено високо образовање из научне области  

техничких  наука - грађевинске или архитектонске)  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 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 

Опис послова: 

- Врши надзор над применом закона из области планирања и изградње и других прописа и општих аката којима је 

установљена његова надлежност, као и стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на 

пројектовање, грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др.), на извођење појединих 

грађевинских радова на објектима и грађење објеката на прописан начин; врши инспекцијски надзор у области 

одржавања стамбених зграда у складу са законом - 70% 

- Води евиденције у складу са законом; 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; - 25% 

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

Одељења - 5% 
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 je начелнику Одељења и начелнику Градске управе. 

 

Члан 4. 

Члан 189. мења се и гласи: 

"Члан 189. 

Радно место: Инспектор за друмски саобраћај  

Назив звања: Самостални саветник 

Шифра радног места: 4.01.00.08 

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 и испит за инспектора  

Захтевано радно искуство: најмање пет година радног искуства у струци 

Број извршилаца: 1 

Опис послова: 

- Врши инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза 

путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза. Прегледа 

возила и контролише потребну документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће редове вожње, 

уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу за сопствене потребе. Утврђује 
идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских 

одлука у којима се регулише превоз у друмском саобраћају - 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; усклађује  активности из надлежности 

града Ужица са другим државним органима; непосредно израђује планове надзора и одговара за њихову реализацију; организује 

и спроводи активности заједничког инспекцијског надзора и контроле  - 25% 
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        - 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 за 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 5.   
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: 110-4/2020, 01.09.2020. године 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

                                                                                                     др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
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Издаје и штампа: Скупштина града Ужица - Одговорни уредник: Слађана Митровић, секретар Скупштине града - Технички уредник: Срђан Петровић - Редакција и 

администрација: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности - Телефон: 031/590-151 

 


