
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 022-74/21 
Датум: _____.2021.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 
 

 
На основу члана 60. став 1. тачка 14. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______ 2021. године, 
доноси 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I Даје се сагласност на Одлуку o изменама и допунама Статута Регионалног центра 
за професионални развој запослених у образовању Ужице коју је Управни одбор Установе 
усвојио Одлукoм број 116/21 од 22.04.2021.године. 

 
 

II Решење доставити Регионалном центру за професионални развој запослених у 
образовању Ужице и Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене 
делатности. 
 
 
 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Бранислав Митровић 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 60. став 1. зачка 14. Статута града Ужица је прописано да Скупштина града 

даје сагласност на статуте јавних предузећа, установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

 
Управни одбор установе је на седници одржаној 22.4.2021. године донело Одлуком 

број 116/21 о изменама и допунама Статута Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању. 

 
Градско веће је на седници одржаној 28.5.2021. године, утврдило предлог Одлуке о 

о изменама и допунама Статута Регионалног центра за професионални развој запослених 
у образовању и предлаже Скупштини да Предлог размотри и  усвоји. 
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На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама (''Службени 

гласник РС'' број 42/91 и 71/94), Управни одбор Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању, на седници одржаној 22. априла 
2021.године, доноси 

 
  ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У  ОБРАЗОВАЊУ 
 

Члан 1.  
 У Статуту Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању Ужице, број 1/06 од 04.01.2006 године, у члану 11. 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 , 
70.21   делатност комуникација и односа с јавношћу, 
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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.  
 После члана 11.Статута, додају се два нова члана и то 11а) и 11б), који 
гласе: 

''Члан 11а) 
Центар обавља активности у оквиру Мреже Регионалних центара и Центара 

за стручно усавршање Републике Србије и то у оквиру координације рада, 
уједначавања рада Центара, организације заједничких активности. Директор ради 
остваривања сарадње са другим Центрима иде на службени пут уз сагласност 
председника Управног одбора.  

Центар је повремено домаћин чланова Мреже Регионалних центара и 
Центара за стручно усавршање Републике Србије. 

 
Члан 11б) 

Центар располаже двокреветном собом за смештај предавача из делокруга 
рада Центра.'' 

Члан 3. 
 После члана 20. Статута, додаје се нови члан 20а) који гласи: 
 

"Члан 20а) 
Управни одбор, поред послова из члана 20. овог Статута и послова 

утврђенеих Одлуком о оснивању обавља и следеће послове: 
- даје иницијативу директору ради укључивања у релевантне активности локалне 
средине; 
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- расправља о активностима ради унапређења рада центра на територији 
Златиборског управног округа;  
- разматра активности центра у оквиру Мреже Регионалних центара и Центара за 
стручно усавршање Републике Србије.'' 
 

 
Члан 4. 

 После члана 23. Статута, додаје се нови члан 23а) који гласи: 
 

"Члан 23а) 
Надзорни одбор, поред послова из члана 23. овог Статута и послова утврђенеих 

Одлуком о оснивању обавља и следеће послове:  
- даје иницијативу директору ради укључивања у релевантне активности 

локалне средине; 
-  расправља о активностима ради унапређења рада центра на територији 

Златиборског управног округа;  
- разматра активности центра у оквиру Мреже Регионалних центара и 

Центара за стручно усавршање Републике Србије.'' 
 

Члан 5. 
 После члана 35. Статута, додаје се нови члан 35а) који гласи: 

 
"Члан 35а) 

Радно време Центра је од понедељка до петка од 7 и 30 до 15 и 30 часова. 
Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току 

дневног рада у трајању од најмање 30 минута. 
Директор може одлучити о прерасподели радног времена тако да запослени 

по налогу директора (усмено или писмено) раде поподне или викендом у 
зависности од потреба процеса рада.'' 
 

Члан 6. 
 После члана 39. Статута, додаје се нови поднаслов: ''општи акти 
Центра'' и додаје се нови члан 39а) који гласи: 
  

''Члан 39а) 
Центар, односно органи Центра, у оквиру обављања послова из своје надлежности, 
доноси следећа општа акта: 
 
1. Статут  Регионалног центра за професионални развој запослених у  
образовању; 

 




	Rešenje- saglasnost RCU-statut
	Statut RCU
	GV52-5


