СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
LVI

12. фебруар 2021. године

Број 6/21

16. На основу члана 17., 18. и 19. став 1 тачка 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 - УС, 24/2018, 41/2018,41/2018 – др.
закон, 87/2018 и 23/2019), члана 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Одлуке о буџету града Ужица за
2021. годину (Службени лист града Ужица, број 58/20) Градско веће на седници одржаној 12.2. 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О БЕСПЛАТНОМ СЕДИШТУ ЗА БЕБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се ближи услови и начин остваривања права на бесплатно седиштe за бебе.
Члан 2.
Право на бесплатно седиштe за бебе имају родитељи за свако новорођено дете уколико један од родитеља има пријављено
пребивалиште на територији града Ужица, најмање шест месеци пре рођења детета.
Право на бесплатно седиште за бебе могу остварити и родитељи са статусом интерно расељеног лица са Косова и Метохије
са боравиштем на територији града Ужица, уколико је боравиште пријављено најмање шест месеци пре рођења детета.
Члан 3.
Право на бесплатно седиште за бебе родитељ остварује на основу поднетог захтева Градској управи за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности града Ужица (у даљем тексту надлежна градска управа).
Уз захтев се прилаже доказ о пребивалишту – боравишту (уверење о пребивалишту- боравишту или фотокопија/очитана
лична карта или легитимације интерно расељеног лица).
Извод из матичне књиге рођених за дете, за које се тражи бесплатно седиште, по службеној
дужности прибавља надлежна градска управа.
Члан 4.
Захтев за остваривања права на бесплатно седиштe за бебе, родитељ може поднети надлежној градској управи у року од 6
месеци од рођења детета.
Члан 5.
По захтеву за бесплатно седиште надлежна градска управа доноси решење које по службеној дужности доставља
организацији ''Црвени крст '' у Ужицу.
Члан 6.
Организација ''Црвени крст'' организује обуку за правилно постављање и коришћење седишта (у даљем тексту обука) и
уручује седиште родитељима.
Обука је за родитеље обавезна.
Члан 7.
Организација ''Црвени крст'', у складу са планираним терминима за обуку, позива родитеље да преузму бесплатно седиште за
бебе и учествују у обуци.
Члан 8.
На основу ове одлуке са Организацијом ''Црвени крст'' закључује се уговор о пословно-техничкој сарадњи којим ће се
регулисати висина накнаде за реализацију активности чији је предмет преузимање седишта од стране родитеља и одговарајућа обука,
као и друга питања која су од значаја за реализацију наведене активности.
Члан 9.
Подносилац захтева који је незадовољан решењем донетим по захтеву за бесплатно седишта за бебе, може уложити приговор
Градском већу, у року од 8 дана од дана пријема решења.
Члан 10.
Услови из члана 2. ове одлуке односе се на децу рођену почев од 01.01.2021. године па надаље.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу првог наредног дана по објављивању у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 22-26/21, 12.2.2021.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.
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17. На основу члaна 27. тачка 5. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/1, 101/10, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 4/19) и Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (''Службени
лист града Ужица'' број 58/20), на седници одржаној 12.2. 2021 . године, Градско веће доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ РРА ЗЛАТИБОР
Члан 1.
Додељују се средства РРА Златибор, у износу од 3.000.000,00 динара, Градска управа за финансије, економска класификација
451, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у склaду са Одлуком о буџету града Ужица за 2021. годину.
Средства се додељују за период јануар – децембар 2021. године, а односе се на одрживи социо – економски развој и
стабилност града Ужица и Златиборске области, подстицањем конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање применом
стратешког планирања, промоцију погодног пословног окружења, маркетнигом територије, реализацију развојних иницијатива
заједнице, писање програма и пројеката и друге послове у складу са уговором.
Члан 2.
Ова одлука се објављује у Службеном листу града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 401-47/21, 12.2. 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.

18. На основу члaна 80. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 4/19) и захтева Градског центра за услуге
социјалне заштите Ужице од 18.1. 2021. године, на седници одржаној 12.2. 2021. године, Градско веће доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ се сагласност Градском центру за услуге социјалне заштите Ужице на добијање 2 паркинг места у Видовданској
улици у близини броја 32 а и то за једно путничко возило и један комби за превоз особа с инвалидитетом .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III 344-12/21, 12.2. 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
Драгољуб Стојадиновић, с.р.
1.

19. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије '' број 21/2016, 113/17, 95/18 и 113/17- др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије “, број 88/2016), члана 26. Одлуке о организацији управе Градске општине Севојно („ Службени лист града Ужица''
број 30/14 ), и Кадровског плана управе градске Општуине Севојно за 2021. годину Веће Градске општине Севојно је на предлог в.д.
начелника Управе Градске општине Севојно дана: 12.02.2021. године, усвојило:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
III БРОЈ: 06-309/19 ОД 27.05.2019. ГОДИНЕ
1.

Члан 30. Одлуке мења се и гласи:

У Правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери
изабрана
и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају – II група
Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник

0
1 радних места

1 службеника

0 радних места

0 службеника

Број радних места
0
0
0
0

Број службеника
0
0
0
0
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Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

0
0
1
0
0 радних места

0
0
1
0
0 службеника

Укупно:

Број радних места
0
0
0
0
0
0 радних места

Број намештеника
0
0
0
0
0
0 намештеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

2.
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Члан 41. став 1. тачка 2. Радно место запослени на административно техничким пословима мења се и гласи:

Радно место:

Запослени на административнотехничким пословима

Назив звања:

референт

Шифра радног места:

А110800

Ознака групе, подгрупе радног места:
Захтеванастручнаспрема:

А11
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању

Захтевана додатна знања/испити:

Положен државни стручни испит Познавање рада на рачунару

Захтевано радно искуство:

најмање 3 година радног искуства у струци

Број извршилаца:

1

Опис послова:
- прима захтеве странака, пружа информације о потребној документацији и констатује која су документа предата уз захтев 20% води скраћени деловодник и уводи предмете у исти -10% - износи на увид и рад примљену пошту функционерима Градске
општине- 5% - израђује текстове по диктату и рукопису, рад на рачунару -30% - преузима, прима и отпрема пошту, поднеске,
списе, пакете и друге пошиљке, води књигу евиденције поште -10% - прати стање потрошног материјала, умножавање радних
материјала - 5% - примање телефонских позива и њихово преусмеравање -5% - обавља послове архивирања предмета у регистре,
сређивање архиве,праћење предмета који су архивирани и изношење истих по потреби -10%. - обавља и друге сродне послове по
налогу начелника управе -5%. За свој рад је непосредно одговоран начелнику управе Градске општине..

Одлука о измени и допуни Правилника ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Ужица “.
Правилник ће се примењивати од 01. 02. 2021.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
ВЕЋЕ
III 06-78/21, 12.02.2021. година.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Марић, с.р.
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