
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVI      15. март  2021. године     Број 10/21 

 

 64. На основу члана  55. став 5. Закона о водама ("Сл. гласник РС“ бр.30/10, 93/2012 и 101/2016) и прибављеног мишљења 

ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш - Секција "Ужице" број 1308/1 од 23.02.2021 године, Градско веће града Ужица на седници 

одржаној 15.03.2021. године донело је 

НАРЕДБУ 

О УТВРЂИВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА ВОДЕ II РЕДА У 2021. ГОДИНИ 
 

 1. Овом Наредбом утврђује се Оперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица за воде II реда у 2021.години, 

који је одштампан уз ову Наредбу и чини њен саставни део. 
 

 2. Ова Наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у "Службеном листу града Ужица" 

 

Оперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица за воде II реда у 2021.години можете преузети са линка 

http://uzice.rs/wp-content/uploads/2021/03/UZICE-OPERATIVNI-PLAN-ODBRANE-OD-POPLAVA-ZA-2021-godinu-ZA-STAMPU.pdf 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 87-2/2021-VII, 15.03.2021. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, ср. 

 
65. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 21/2016), 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, дана 

15.03.2021. 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, 

тако што се учлану 240. став 1. додаје трећа алинеја,  која гласи: 

 „- Помоћник правобраниоца, по овлашћењу правобраниоца, односно заменика правобраниоца.“ 

 

Члан 2. 

 Члан 241. се мења и гласи: 

 „За вршење послова у Градском правобранилаштву утврђује се укупно 5 радних места.“ 

 

Члан 3. 

 Члан 244. се мења, тако да гласи: 

„Члан 244. 

 Запослене у Правобранилаштву чине Правобранилачки помоћник у звању саветника, Шеф писарнице Правобранилаштва у 
звању виши референт и запослени на административно-техничким пословима у звању референт.“ 
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Члан 4. 

 Члан 245. се мења и гласи: 

„ Члан 245. 

Радно место: 

 

Правобранилачки помоћник 

 

Назив звања: 

 

Саветник 

Шифра радног места: 8.00.00.03 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

стечено високо образовање из научне области правне 

науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

положен правосудни испит 

 

Захтевано радно искуство: пет година радног искуства у струци након положеног 

правосудног испита. 

Број извршилаца: 

 

1 

Опис послова:  
-праћење и проучавање правних послова -10% 

  - обавља  правне послове из делокруга Градског правобранилаштва по упуствима и уз повремени стручни 

надзор правобраниоца, и то обрадом предмета који се додељују у рад, а нарочито: израду тужби, одговора на 

тужбу,све врсте  поднесака и дописа, као и редовних и ванредних правних лекова, приступања на рочишта пред 

судовима свих надлежности, подношење предлога за извршење као и свих других радњи везаних за поступке  

предузимање правних радњи и коришћење правних средстава пред судовима свих надлежности ради 

остваривања заштите имовинских права и интереса Града, његових органа и других правних лица чије се 

финансирање врши из буџета града или из других средстава града  -35% 

-предузимање правних радњи пред другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права 

и интереса града, његових органа и других правних лица чије се финансирање врши из буџета града или из 

других средстава града -10% 

-заступање других правних лица чији је оснивач Град у погледу њихових права и интереса, када интерес тих 
лица није у супротности са интересима Града -10% 

- предузимање потребних мера ради споразумног решавања спорног односа и закључивање вансудских 

поравнања -15% 

- прикупљање релавантних података и докоментације за потребе давања правних мишљења у вези закључивања 

правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и другим 

лицима, на њихов захтев -7% 
- пријем и рад са странкама -5% 

- остало -   8% 

За свој рад непосредно је одговоран Градском правобраниоцу и Заменику.” 

 

Члан 5. 

Досадашњи члан 245. постаје члан 246. који гласи: 

"Члан 246. 

Радно место: 

 

Шеф писарнице Правобранилаштва 

 

Назив звања: 

 

Виши референт 

 

Шифра радног места: 8.00.00.04 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

стечено средње образовање у четворогодишњем трајању 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

положен државни стручни испит 

 

Захтевано радно искуство: пет година радног искуства 

 познавање рада на рачунару  

Број извршилаца: 
 

1 

Опис послова:  

- организује рад писарнице -20% 

- води уписнике, води евиденцију о кретању предмета заведених у уписнике и благовремено износи у рад правобраниоцу, 
односно заменику и обезбеђује правилно, благовремено и законито кретање сваког предмета -30% 

- учествује у изради годишњих и других извештаја, сачињава обрасце потребне за састављање статистичких и других извештаја -

5% 
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 - саставља финансијски план, прима и контролише рачуне, подноси захтев за ребаланс и апропријације финансијских средстава, 

према потреби Градског правобранилаштва -5% 

 – води материјалне трошкове, од набавке до плаћања -20% 
 – учествује у изради захтева за додатна средства -5% 

 -  обавља пријем и рад са странкама -10% 

- остало  -5% 

За свој рад непосредно је одговоран Градском правобраниоцу и Заменику .“ 

 

Члан 6. 

Досадашњи члан 246. постаје члан 247. који гласи: 

"Члан 247. 

 

Радно место: 

 

Административно-технички послови 

 

Назив звања: 

 

Референт 

Шифра радног места: 8.00.00.05 

Ознака групе, подгрупе радног места: А10 

Захтевана стручна спрема: 

 

стечено средње образовање у четворогодишњем трајању 

Захтевана додатна знања/испити: 

 

 познавање рада на рачунару, познавање биротехнике, 

информатике и рачунарства 

положен државни стручни испит 

 

Захтевано радно искуство: три године радног искуства  

 

Број извршилаца: 

 

1 

Опис послова:  

- води уписнике „П“,“Р“, „И““У“,и „ЈП“ и уводи предмете у исте -30% 

- износи на увид и рад примљену пошту правобраниоцу, односно заменику, врши пријем странака и упућивање истих код 

правобраниоца, односно заменика -10% 

- преузима, прима и отпрема пошту, поднеске, списе, пакете и друге пошиљке, води књигу евиденције поште -20% 

- израђује текстове по диктату и рукопису, рад на рачунару -20% 

- прати стање потрошног материјала, умножавање радних материјала, примање телефонских позива и њихово преусмеравање -

5% 

- обавља послове архивара; архивирање предмета у регистре, сређивање архиве,праћење предмета који су архивирани и 

изношење истих по потреби -10%. 

- остало -5%   
За свој рад непосредно је одговоран Градском правобраниоцу и Заменику . 

 

Члан 7. 

 После члана 247. додаје се нови члан 248, који гласи: 
 „Члан 248. 

 Досадашњи чланови  247, 248, 249. и 250. постају чланови  249, 250, 251 и 252.  

 

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: 110-1/21, 15.03.2021. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, ср. 

 

66. На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 011-1707/2021 од 25.02.2021. године и  члана 80. Статутa града 

Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 15.03.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
ОД СТРАНЕ ПОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА 
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Члан 1. 
У Правилнику о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране повлашћених корисника (Службени лист 

града Ужица  број 60/20) члан 16 мења се и гласи: 
„ Решење којим се одобрава бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са  инвалидитетом 

важи од дана доношења решења до 31. децембра текуће године у којој је решење донето. 
 
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. 

 

Паркинг картама које су издате за 2020. годину, продужава се рок важења до 31. децембра 2021. године, без доношења новог 
решења за 2021. годину“ 

Члан 2. 
У осталим деловима Правилник о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране повлашћених корисника 

(Службени лист града Ужица  број 60/20) остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
 

Правилник о измени Правилника о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране повлашћених корисника 
чини саставни део Правилника о условима и начину коришћења јавних паркиралиштаод стране повлашћених корисника (Службени 
лист града Ужица  број 60/20) 

Члан 4. 
 
Овај Правилник о измени Правилника о условима и начину коришћења јавних паркиралишта од стране повлашћених корисника ступа 
на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 344-363/20, 15.03.2021.године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Драгољуб Стојадиновић, ср. 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ БРОЈ 10/21 
Редни 

број 

 
Страна 
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