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На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник 

РС'' број 42/91 и 71/94), на основу члана 7. и 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 9. 
Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица 
на седници одржаној __________ 2021.године, доноси  

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ 

 
Члан 1.  

У Одлуци о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању (''Службени лист града Ужица'' број 11/05), у члану 7. став 2. мења се и 
гласи:  

''Основна шифра делатности Центра је 
85.59   остало образовање. '' 

 
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 

''Поред основне делатности Центар обавља и друге делатности и то:  
85.60   помоћне образовне делатности, 
18.12   остало штампање, 
18.13   услуге припреме за штампу, 
18.20   умножавање снимљених записа, 
58.11   издавање књига, 
58.12   издавање именика и адресара, 
58.13   издавање новина, 
58.14   издавање часописа и периодичних издања,  
58.19   остала издавачка делатност,  
58.29   издавање осталих софтвера , 
59.20   снимање и издавање звучних записа и музике,  
62.01   рачунарско програмирање, 
62.02   консултантске делатности у области информационе технологије,  
62.09   остале услуге информационе технологије , 
63.11   обрада података, хостинг и сл, 
63.12   веб портали , 
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70.21   делатност комуникација и односа с јавношћу, 
70.22  консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 
72.20   истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама, 
73.20   истраживање тржишта и испитивање јавног мњења, 
74.30   превођење и услуге тумача,  
74.90   остале стручне, научне и техничке делатности, 
77.29   изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у 

домаћинству, 
77.39   изнајмљивање и лизинг машина, опреме и материјалних добара,  
82.19 фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 

канцеларијска подршка, 
82.30   организовање састанака и сајмова, 
95.11   поправка рачунара и периферне опреме.'' 
 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу 

града Ужица'' 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Бранислав Митровић 
___________________________ 

 
Образложење 

Чланом  3. став 1. Закона о јавним службама, прописано је да ради обезбеђивања 
остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса 
у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског 
стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног 
осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају се установе. 
  Чланом 4. Закона о јавним службама прописано је да установу, предузеће и други 
облик организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона 
могу основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка 
лица. 

Чланом 7.  Закона о локалној самоуправи прописано је да јединица локалне 
самоуправе за остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног 
становништва може основати предузећа, установе и друге организације које врше јавну 
службу, у складу са законом и статутом. 

Чланом  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина  оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом. 

Чланом 60. став 1. тачка 9. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 
оснива службе, јавна предузећа, друштва капитала, установе и организације и врши 
надзор над њиховим радом. 

Обзиром да је чланом 13. Закона о јавним службама прописано да оснивачки акт, 
између осталог садржи и податке о делатности установе, потребно је изменити и допунити 
шифре делатности у оснивачком акту у складу са Уредбом о класификацији делатности. 

Због потребе обезбеђења несметаног рада Установе, као и доношења Статута а 
потом и усклађивања осталих општих аката Установе и вршења промене у регистру 
Установа које води Привредни суд, предлаже се да ова одлука ступи на снагу даном 
доношења.  
 Градско веће је на седници одржаној 25.05.2021.године, утврдило предлог Одлуке и 
предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 
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