
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

LVII      9. март  2022. године     Број 9/22 

 

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

гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,  95/2018 и 114/2021), 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, 

113/2017 И 12/2022), члана 94. став  2.  Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/2019), члана 28. став 2.  Одлуке о 

Градским управама («Службени лист града Ужица», број 52/2021), на предлог начелника Градске управе за послове органа града, 

општу управу и друштвене делатности, Градско веће града Ужица на седници одржаној дана 9.3. 2022. године, усвојило је  

 

ПРАВИЛНИК  

 О ИЗМЕНИ  ОБЈЕДИЊЕНОГ  ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА 
 

У  Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, у Одељењу за општу управу и 

послове органа града, мења се опис послова и звање, за  радно место Послови економата и руковаоца имовине и гласи: 

 

 

1.6. Радно место 

 

Послови месних заједница и економата  

 

Назив звања 

 

Млађи саветник 

Број извршилаца 

 

1 

Захтевана стручна спрема 

 

Стечено високо образовање из научне области економских 

наука 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 државни стручни испит 

Познавање рада на рачунару 

Захтевано радно искуство: Завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у јединици локалне самоуправе 

Опис послова:  
- прати прописе из области надлежности месних заједница, координира сарадњу месних заједница са Градском управом и 

осталим субјектима који имају контакте са месним заједницама - 15% 

 - прати реализацију послова месних заједница из надлежности регулисаних Статутом Града - 15% 

- прати реализацију уговора за услуге обезбеђења имовине, запослених и зграда  Града, као и уговора за услуге одржавања 

хигијене – 10% 
- врши набавку, пријем и издавање ствари и опреме, ситног инвентара и потрошног материјала по требовањима и одлукама 
надлежних -30% 
-  води прописане евиденције и магацинско књиговодство  -10% 
-   израђује извештаје о количини и вредностима кретања робе у магацину (на месечном и годишњем нивоу)-10% 
- обавља и друге истоврсне послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе – 10% 
Одговоран је за законито, благовремено и квалитетно обављање послова. За свој рад је непосредно одговоран руководиоцу 

Одељења и начелнику Градске управе. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III  број: 06-15/22-1, 9.3. 2022. године  

                                                                                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                          ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 



"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА 9/22" 
 

 

74 

 42. На основу члана  43. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени 

гласник РС“ бр.87/2018) и члана 80. став 14. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" бр. 4/19), Градско веће града Ужица 

на седници одржаној 09.03.2022. године донело је 

 

Н А Р Е Д Б У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 

1. УСВАЈА СЕ План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама који је одштампан уз ову Наредбу и чини њен саставни 

део. 

2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће  у "Службеном листу града Ужица". 

 

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама можете преузети са линка https://uzice.rs/wp-content/uploads/2022/03/Plan-

zastite-i-spasavanja-Grad-Uzice-2021.pdf 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 87- 65/21, 09.03.2022. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 

 
 43. На основу члана  43. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник 

РС“ бр.87/2018) и члана 80. став 14. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" бр. 4/19), Градско веће града Ужица на 

седници одржаној 09.03.2022. године донело је 

 

Н А Р Е Д Б У 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА УЖИЦА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2022.ГОДИНУ 
 

 

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава на територији града Ужица за воде II реда за 2022.годину који је 

одштампан уз ову Наредбу и чини њен саставни део. 

 

2. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

 

Оперативни план за одбрану од поплава на територији града Ужица за воде II реда за 2022.годину можете преузети са линка 

https://uzice.rs/wp-content/uploads/2022/03/UZICE-OPERATIVNI-PLAN-ODBRANE-OD-POPLAVA-ZA-2022-godinu.pdf 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 87-4/22, 09.03.2022. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Драгољуб Стојадиновић, с.р. 
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