СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXXI

21. децембар 2020. године

Број 60/20

261. На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник Републике Србије, број 88/2011, 104/2016
и 95/2018), члана 15. Одлуке о јавним паркиралиштима (Службени лист града Ужица, број 11/19) и члана 80. Статута града Ужица
(Службени лист града Ужица, број 4/19), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 21.12.2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
ОД СТРАНЕ ПОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА
I
ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и начин на који се могу користити места која су на јавним паркиралиштима
одређена за возила особа са инвалидитетом, ближи услови и начин на који корисници (станари, корисници пословних простора и
државни органи и организације) могу користити посебна паркиралиштам, услови за коришћење претплатне карте, као и друга питања
од значаја за коришћење паркинга од стране повлашћених корисника на територији града Ужица.

II
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА
ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 2.
Категорије особа са инвалидитетом, одређене овим правилником, могу бесплатно користити посебно обележена паркинг
места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ужица.
Члан 3.
Одредбе правилника у вези са коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом, заснивају се
на начелима поштовања достојанства и самосталности особа са инвалидитетом кроз повећање једнаких могућности приступа правима,
услугама и ресурсима, недискриминацији и њиховом укључивању у све области друштвеног живота на равноправној основи.
Члан 4.
Особа са инвалидитетом, у смислу овог правилника, јесте особа са трајним последицама телесног и сензорног оштећења или
болести, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, која се суочава са социјалним и другим ограничењима
од утицаја на кретање, или има смањене могућности да под равноправним условима користи обележена паркинг места на јавним
паркиралиштима.
Право предвиђено овим правилником остварује особа која има утврђен статус особе са
инвалидитетом у складу са законом.
Члан 5.
Право на бесплатно коришћење паркинг места уз поседовање повлашћене карте у форми налепнице (у даљем тексту
налепница) могу остварити следеће особе са инвалидитетом:
1.
војни и цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета (проценат телесног оштећења 100%, 90%, 80%);
2.
војни и цивилни инвалиди рата V и VI групе инвалидитета ( проценат телесног оштећења 70%, 60%) који имају
оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
3.
које су оболеле од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе;
4.
које су оболеле од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења;
5.
које имају оштећење доњих или горњих екстремитета најмање 50%;
6.
које имају губитак вида на оба ока - 100%, односно смањење обостраног вида - 90%;
7.
које имају оштећење слуха најмање 70%;
8.
које су ментално недовољно развијене и особе са аутизмом;
9.
које су на хемодијализи;
10.
које су оствариле право на додатак за негу и помоћ другог лица.
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Члан 6.
Паркинг места на јавним паркиралиштима намењена паркирању возила особа са инвалидитетом одређена су и видно
обележена вертикалном и хоризанталном сигнализацијом од стране Јавног предузећа ''Ужице развој '' које је надлежно за послове
саобраћаја на територији града Ужица.
Члан 7.
Налепнице којима се означавају возила особа са инвалидитетом ради бесплатног коришћења обележених паркинг места
издаје Паркин сервис ЈКП ''Биоктош'' Ужице, на основу решења Градске управе надлежне за послове у области заштите особа са
инвалидитетом (у даљем тексту надлежна управа).
Члан 8.
Право на бесплатно коришћење паркинг места особа са инвалидитетом може да оствари под условом:
- да има пребивалиште на територији града Ужица;
- да је власник или корисник возила на основу уговора о финансијском лизингу;
- да је возило регистровано на особу са инвалидитетом или на лице које живи у заједничком домаћинству особе са
инвалидитетом;
- да је возило регистровано са УЕ регистарским ознакама.
Члан 9.
Захтев за бесплатно коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом подноси се надлежној управи на предвиђеном
обрасцу.
Подносилац захтева може бити особа са инвалидитетом или члан заједничког домаћинства зависно од тога на кога је
регистровано возило.
Уколико захтев подноси особа са инвалидитетом прилаже следеће доказе:
- копију / очитану личну карту;
- копију / очитану саобраћајну дозволу или копију уговора о финансијском лизингу;
- доказ за утврђени статус особе са инвалидитетом:
1. копија решења о оствареном праву на додатак за помоћ и негу другог лица ( доносиоци решења Фонд ПИО или
Центар за социјални рад)
2. копија решења о признатом својству војног / цивилног инвалида рата (решење надлежног органа)
3. уверење о врсти и степену телесног оштећења ( уверење Фонда ПИО)
4. медицинска документација ( одговарајући специјалистички налаз који није старији од 6 месеци).
Члан 10.
Под члановима заједничког домаћинства, у смислу овог правилника, сматрају се , родитељ,брачни друг, ванбрачни партнер,
дете, усвојилац, старатељ, хранитељ особе са инвалидитетом, као и друго лице које живи у заједничком домаћинству са особом са
инвалидитетом и има пребивалиште на истој адреси.
Уколико захтев подноси члан заједничког домаћинства особе са инвалидитетом, прилаже доказе и за подносиоца захтева и
за особу са инвалидитетом.
За подносиоца се прилаже:
- копија / очитана лична карта;
-копија / очитана саобраћајна дозвола или копија уговора о финансијском лизингу;
-доказ за сродство / однос са особом са инвалидитетом: извод из м.к. рођених / венчаних, копија решења о старатељству /
хранитељству, оверена изјава два сведока о заједничком домаћинству.
За особу са инвалидитетим се прилаже:
-копија / очитана лична карта;
-доказ за статус особе са инвалидитетом: један од доказа наведених у члану 9. овог правилника или решење о категоризацији
/ мишљење Интерресорне комисије.
Члан 11.
Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом бесплатно могу да користе и установе за децу са
сметњама у развоју и удружења особа са инвалидитетом, за једно возило чији су власници, са регистарском ознаком УЕ.
Уколико захтев подноси правно лице из претходног става овог члана, прилаже следеће доказе:
- копију решења о оснивању / регистрацији
- копију / очитану саобраћајну дозволу или копију уговора о финансијском лизингу.
Члан 12.
Подносилац захтева за бесплатно коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом, дужан је дадостави и друге доказе по
оцени органа који води поступак, а који су неопходни за доношење законитог и правилног решења.
Члан 13.
Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом бесплатно могу да користе и установе за децу са
сметњама у развоју и удружења особа са инвалидитетом, за једно возило чији су власници, са регистарском ознаком УЕ.
Уколико захтев подноси правно лице из претходног става овог члана, прилаже следеће доказе:
- копију решења о оснивању / регистрацији
- копију / очитану саобраћајну дозволу или копију уговора о финансијском лизингу.
Члан 14.
Решењем се може утврдити право на коришћење бесплатног паркинг места за особе са инвалидитетом, за једно возило, које
је регистровано на име особе са инвалидитетом или на име члана заједничког домаћинства.
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Члан 15.
Корисник посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом мора поштовати режим временског
ограничења паркирања до 120 минута у Зони I.
Члан 16.
Решење којим се одобрава бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом важи
годину дана од дана доношења решења.
Ако у року важења решења настану промене на основу којих је решење донето, корисник је дужан да, у року од 15 дана од
дана настале промене, надлежној управи поднесе захтев за измену решења, уз који прилаже доказе о насталим променама.
Члан 17.
Особа са инвалидитетом и друго лице које је остварило право на коришћење обележеног паркинг места, по истеку рока на
који је решење донето, може поднети нови захтев најраније 30 дана пре истека важности решења, при чему није у обавези да приложе
комплетну документацију, већ прилаже само копију / очитану личну карту и потписује изјаву да нема промена у чињеничном стању –
изјава је у склопу обрасца захтева.
Члан 18.
Надлежна Градска управа води евиденцију о донетим решењима.
Члан 19.
Против решења којим се одлучује о бесплатном коришћењу посебно обележених паркинг места за возила особа са
инвалидитетом може се изјавити жалба Градском већу Града Ужица, у року од 15 дана од дана пријема решења.
III
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ КОРИСНИКЕ
Члан 20.
Станари и корисници пословног простора могу да користе посебна паркиралишта као повлашћени корисници на основу
паркинг карте коју издаје предузеће или предузетник коме је поверено обављање делатности паркиралишта (у даљем тексту:
овлашћено предузеће или предузетник).
Члан 21.
Овлашћено предузеће или предузетник издаје повлашћену паркинг карту следећим корисницима:
1. Станару који има адресу пребивалишта у зони обухваћеној режимом паркирања, за једно путничко возило у власништву
станара.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг карте станар подноси:
- копију / очитану личну карту;
- копију / очитану саобраћајну дозволу за путничко возило.
- полису осигурања на увид
2. Станарима који имају пребивалиште у зони обухваћеној режимом паркирања а нису кориснци повлашћене карте из тачке
1. овог члана, могу се издати повлашћене паркинг карте за 1 возило, ако:
- су корисници лизинга;
- имају службени аутомобил дат на коришћење од стране правног лица чије је седиште ван територије Града.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг карте станар подноси:
- копију / очитану личну карту;
- копију / очитану саобраћајну дозволу
- полису осигурања на увид
- уговор о лизингу / одлуку правног лица о давању службеног аута на коришћење.
3. Кориснику пословног простора - правном лицу и предузетнику, који има пословни простор у својини или користи
пословни простор као закупац, у зони обухваћеној режимом паркирања, за једно путничко возило у власништву.
Уз захтев за издавање повлашћене паркинг карте, правно лице и предузетник подносе:
- копију уговора о куповини или закупу пословног простора оверену од стране нотара;
- копију / очитану саобраћајну дозволу за путничко возило;
- полису осигурања на увид
- копију решења Агенције за привредне регистре.
Члан 22.
Повлашћене паркинг карте се издају на месечном нивоу.
Повлашћене паркинг карте издају се само станарима који имају адресу пребивалиште у зони обухваћеној режимом
паркирања.
Повлашћена паркинг карта која је издата за Зону I може се користити и на паркиралиштима у Зони II, а повлашћена паркинг
карта из Зоне II важи само за зону за коју је издата.
Куповином повлашћене паркинг карте не обезбеђује се резервација паркинг места, већ повлашћени корисници могу своја
возила да паркирају без временског ограничења на паркиралиштима за које је издата повлашћена паркинг карта, уколико нађу
слободно паркинг место.
Станари,правна лица и предузетници који станују, односно имају седиште у Зони I могу купити повлашћену паркинг карту
за Зону II на свој захтев.
Повлашћене паркинг карте не могу се издавати за паркиралишта испред хотела "Палас" и на Тргу Светог Саве.
Члан 23.
Цену повлашћене паркинг карте утврђује овлашћено предузеће или предузетник, уз сагласност Градског већа.
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IV
ПРЕТПЛАТНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ
Члан 24.
Грађани који имају пребивалиште на територији града Ужица, односно правна лица и предузетници са седиштем у Ужицу,
ван Зоне I и II, могу користити претплатну карту за паркирање само у Зони II.
Уз захтев за издавање претплатне паркинг карте, станари подносе:
- копију / очитану личну карту;
- копију / очитану саобраћајну дозволу за путничко возило
- копију полисе осигурања на увид,
Уз захтев за издавање претплатне паркинг карте, правна лица и предузетници подносе:
-копију / очитану саобраћајну дозволу за путничко возило;
- полису осигурања на увид
- копију решења Агенције за привредне регистре.
Станари, правна лица и предузетници из Зоне I који имају два и више возила, могу за та возила користити претплатну карту у
Зони I или Зони II, a станари, правна лица и предузетници из Зоне II који имају два и више возила, могу за та возила користити
претплатну карту само у Зони II.
Цену претплатне карте утврђује овлашћено предузеће или предузетник, уз претходну сагласност Градског већа.
V
ПАРКИНГ МЕСТА СА ТРАЈНОМ РЕЗЕРВАЦИЈОМ
Члан 25.
Паркинг место са трајном резервацијом одобрава овлашћено предузеће или предузетник коме је поверена услуга паркирања,
уз претходну сагласност Градске управе за послове саобраћаја.
Паркинг место са трајном резервацијом обележава се вертикалном и хоризанталном сигнализацијом и плаћа се по посебно
утврђеној накнади.
На захтев државног органа, органа Града Ужица, јавних служби и других органа, организација и установа чији су оснивачи
Град Ужице или Република Србија, Градско веће може донети одлуку о умањењу или ослобађању од плаћања накнаде.
Број паркинг места са трајном резервацијом не може бити већи од 5% од броја места у одговарајућој зони паркирања.
Члан 26.
Паркинг карте за возила особа са инвалидитетом, у смислу овог правилника, издају се у облику налепнице и морају бити
залепљене са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила.
Налепнице које користе повлашћени корисници паркинг места су прописане законом и прибавља их управљач паркинга.
Члан 27.
Паркинг карте за кориснике из овог правилника, не подразумевају резервацију паркинг места.
VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од
стране повлашћених корисника, (Службени лист града Ужица, број 7/19, 7/20 и 46/20)
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 344-363/20, 21.12.2020.године
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић,с.р.

262. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС''
број 21/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 41. Одлуке о градским управама Ужице, („Сл. лист града Ужица“, број 40/19), 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 88/2016и 113/2017), члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.
гласник РС», број 88/2016) и члана 80. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), на предлог начелника Градске
управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана
21.12.2020. године, усвојило је
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ПРАВИЛНИК
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 110-2-2/20 од 03.9.2020. године, тако
што се у чл. 97. Послови управљања пројектима у звању Саветник, број извршилаца мења се и гласи:“2“
Члан 2.
У члану 193. Правилника на радном месту: СТРУЧНО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ у звању: Млађи саветник број
извршилаца мења се и гласи: "2"
Члан 3.
У члану 193. Правилника на радном месту: ПОСЛОВИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА у звању Саветник број
извршилаца мења се и гласи: "2"
Члан 4.
Члан 201. Правилника мења се и гласи:
Радно место:
Назив звања:
Шифра радног места:
Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтевана стручна спрема:
Захтевана додатна знања/испити:

Члан 201
КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ 1
Виши референт
4.02.00.04
А10
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању
Посебни услови из Закона о комуналној полицији, положен испит за
комуналног полицајца, положен државни стручни испит
најмање пет година радног искуства на пословима комуналног полицајца
1

Захтевано радно искуство:
Број извршилаца:
Опис послова:
Комунални полицајац, у границама овлашћења предвиђених Законом о комуналној полиције, самостално у оквиру утврђених
задатака и по налогу непосредног руководиоца, односно у складу са одговарајућим планом или на основу личног увида
извршава задатке и предузима мере - 100%
За свој рад непосредно је одговоран начелнику комуналне полиције."
Члан 5.
После члана 201. Правилника додаје се нови члан 201а и гласи:
Члан 201.
Радно место:
КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ
Назив звања:
Млађи референт
Шифра радног места:
4.02.00.06
Ознака групе, подгрупе радног места:
А10
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању
Захтевана стручна спрема:
Посебни услови из Закона о комуналној милицији, положен испит за
Захтевана додатна знања/испити:
комуналног милиционара, положен државни стручни испит
без обзира на радно искуство
Захтевано радно искуство:
8
Број извршилаца:
Опис послова:
Комунални полицајац, у границама овлашћења предвиђених Законом о комуналној полиције, по налогу и уз надзор
непосредног руководиоца, односно у складу са одговарајућим планом или на основу личног увида извршава задатке и
предузима мере - 100%
За свој рад непосредно је одговоран начелнику комуналне полиције."
Члан 6.
У члану 235. Правилника, на радном месту Интерни ревизор у звању Саветник, број извршилаца мења се и гласи: "4".
Члан 7.
У члану 236. Правилника, на радном месту Интерни ревизор у звању Млађи саветник, број извршилаца мења се и гласи: "1".
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Члан 8.
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: 110-6/2020, 21.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић,с.р.
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