СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
22. октобар 2021. године

LVI

Број 47/21

201. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), 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 28. став 2. и 3. Одлуке о Градским управама ("Службени лист
града Ужица", број 40/19), на предлог начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,
Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 22. 10.2021. године, усвојило је
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 III број 110-2-2/20 од 03.09.2020. године – пречишћен текст, и
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском правобранилаштву,
Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица III број 110-40/ 21 од 14.06.2021. године и III број 06-50/21-2 од
28.07.2021. године, тако што се после члана 81, додаје нови члан 81а, који гласи:
Члан 81а.
Радно место:

Послови ажурирања бирачког списка

Назив звања:

Млађи сарадник

Захтевана стручна спрема:

Стечено високо образовање из образовно-научног поља
Друштвено - хуманистичких наука
на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама односно на
студијама у трајању до три године
Положен државни стручни испит
Познавање рада на рачунару
најмање 1 годинa радног искуства у струци

Захтевана додатна знања/испити:
Захтевано радно искуство:
Број извршилаца:

1

Опис послова:
- обавља административне и техничке послове припреме, обраде и уноса података у систем за АОП ради ажурирања
дела бирачког списка за подручје града Ужица-30%
- обавља послове у вези са решењем о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког списка, по
службеној дужности или на захтев странака-до закључења бирачког списка- 20%
- обавља техничке и административне послове за изборе и референдум - 15%
- издаје уверења о изборном и бирачком праву-10%
- сачињава одговарајуће информације и извештаје-20%
- обавља и друге послове по налогу руководиоца - 5%
За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу Одељења и начелнику Градске управе.
Члан 2.
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 /21, 22. 10.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.
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202. На основу члана 80. Статутa града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19) и предлога Комисије за
постављање комуналне опреме од 19.10. 2021. године, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 22.10. 2021. године,
доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
СВЕСКА 9
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ГРАД УЖИЦЕ И ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
На територијама Месних заједница Града Ужица и Општине Севојно, контејнери за кабасти отпад запремине 3 м³, 5 м³ или 7 м³,
постављају се задњи викенд у месецу (од петка до понедељка).
УЖИЦЕ
ЛОКАЦИЈА Л 17 – Предвиђено је постављање контејнера за кабасти отпад у Ул. Ада, поред постојећих контејнера, са леве стране
пута, после моста.
ЛОКАЦИЈА Л 18 – Предвиђено је постављање контејнера за кабасти отпад у Шумадијској улици, поред постојећих контејнера, до
потпорног зида.
ЛОКАЦИЈА Л 19 – Предвиђено је постављање контејнера за кабасти отпад на раскрсници улица М. Верговића и И. Андрића, на
слободном делу парцеле пута, ван улице.
СЕВОЈНО
ЛОКАЦИЈА Л 15 – Предвиђено је постављање контејнера за кабасти отпад у Ул. Војводе Мишића, ван улице, поред постојећих
контејнера, у близини трафо станице.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – СЕЛА
На територијама сеоских Месних заједница, контејнери за кабасти отпад запремине 3 м³, 5 м³ или 7 м³, постављају се квартално (март,
јун, септембар, децембар), прве седмице у месецу.
ЉУБАЊЕ
Локација Л 2 – предвиђено је постављање контејнера за кабасти отпад на Забучју, са десне стране пута из правца Ужица, испред
раскрснице за скретање за Видиковац.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-112 /15-21, 22.10. 2021.год.

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.

203. На основу члана 80. Статутa града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19) и предлога Комисије за
постављање комуналне опреме од 22.10. 2021. године, сагласности Електодистрибуције Србије, огранак Ужице од 22. 10. 2021.
године, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 22.10. 2021. године, доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
СВЕСКА 4
Локација Л 5 – Улица Југ Богданова, предвиђено је постављање два контејнера (2 ком.) и налазе се на улици. – БРИШЕ СЕ.
Локација Л 6 – Улица Југ Богданова, предвиђено је постављање два контејнера (2 ком.), ван тротоара, између два стабла. Контејнере
обезбедити бетонским боксом и направити бетонску подлогу спојену са тротоаром.
Локација Л 7 – Улица Југ Богданова, предвиђено је постављање два контејнера (2 ком.), ван тротоара, до постојећег потпорног зида.
Потребно је направити нишу у којој ће контејнери бити смештени, тако да бетонска подлога нише мора бити у равни са тротоаром и

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 47/21"

581

потребно је обезбедити трафо станицу према условима којe је доставила Електродистрибуција Србије (допис и графички приказ у
прилогу цртежа за локацију Л 7).
Локација Л 9 – Улица Југ Богданова, предвиђено је постављање једног контејнера (1 ком.), ван улице. Потребно је контејнер
обезбедити бетонским боксом.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-112 /15-22, 22.10. 2021.год.

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.
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