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            На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), члана 5. Уредбе о 
критеријумима  за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/16), члана 4. Уредбе о критеријумима  за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16), члана 2. Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 
града Краљева за 2015. годину („Службени лист града Краљева“, број 29/15) и чланова 
37, 56. и 62. Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 32/16), поступајући по налогу управног инспектора Министарства државне управе и 
локалне самоуправе (Записник о спроведеном редовном инспекцијском надзору 
Градске управе града Краљева број: 038-038-00012/2017-02 од 24.05.2017. године) и 
припремљеном предлогу начелника Градске управе града Краљева, Градско веће града 
Краљева дана 06. јула 2017. године, усвојило је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву, стручним 

службама и посебним организацијама града Краљева  
 
 

Члан 1. 
 

            Назив Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Краљева, Јавном правобранилаштву, стручним службама посебним 
организацијама града Краљева број: 011-241/2016-III од 30.11.2016. године мења се тако 
да гласи: „Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи 
града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску 
инспекцију града Краљева и Служби за послове заштитника грађана града Краљева“, (у 
даљем тексту: Правилник). 
 

Члан 2. 
 

Члан 4. Правилника мења се и гласи: 
„У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Функционери - изабрана 
и постављена лица 

10 (1Јавни правобранилац града Краљева, 3 
Заменика јавног правобраниоца града Краљева, 1 
Руководилац Службе за буџетску инспекцију града 
Краљева,  1 Заштитник грађана града Краљева, 1 
Заменик заштитник грађана града Краљева и 3 
помоћника Градоначелника) 

Службеник на положају 
– 
I група 

1 радно место 1 службеник 
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Службеник на положају 
–  
II група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - 
извршиоци 

Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 47 49 

Саветник 54 78 

Млађи саветник 9 14 

Сарадник 17 22 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 23 49 

Референт 21 27 

Млађи референт 3 3 

Укупно: 176 радних места 244 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 1 1 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних 
места 

6 10 

Пета врста радних места 8 14 

Укупно: 15 радних места 25 намештеника 
 

 
Члан 3. 

 
У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 22: „Радно место заменика 

матичара I“, мења се став 3. тако да гласи: 
 „Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара; положен државни стручни испит и најмање 3 године  
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“. 

 
 

Члан 4. 
 
У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 23: „Радно место заменика 

матичара II“, мења се став 3. тако да гласи: 
 „Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара; положен државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“. 
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Члан 5. 
 
У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 25: „Радно место матичара 

за матичне књиге са подручја АП Косово и Метохија II“, мења се став 3. тако да гласи: 
 „Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара; положен државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“. 

 
 

Члан 6. 
 

У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 26: „Радно место матичара 
у месној канцеларији I “, мења се став 3. тако да гласи: 

 „Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара; положен државни стручни испит и најмање 3 године 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“. 

 
 

Члан 7. 
 

У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 28: „Радно место матичара 
у месној канцеларији III“, мења се став 3. тако да гласи: 

 „Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара; положен државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“. 

 
 

Члан 8. 
 

У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 29: „Радно место заменика  
матичара у месној канцеларији“, мења се став 3. тако да гласи: 

 „Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара; положен државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“. 

 
 

Члан 9. 
 
 У члану 32. Правилника, назив радног места под бројем 45: „Радно место 
координатора Канцеларије за младе“ мења се тако да гласи: „Радно место за послове 
Канцеларије за младе“. 
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Члан 10. 
 
 У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 79: „Радно место 
самосталног извршиоца - координатора за ГИС'', мења се звање, тако да уместо: 
„саветник“, убудуће треба да стоји звање: „самостални саветник“. 
 
 

Члан 11. 
 

У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 113: „Радно место шефа 
Одсека за техничке послове“, мења се звање, тако да уместо: „Намештеник – друга 
врста радних места“, убудуће гласи: „Намештеник – прва врста радних места“, а став 3. 
мења се тако да гласи:  

 „Услови: Стечено високо образовање 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 и познавање одговарајућих метода рада или 
стручних техника, као и радним искуством стечена вештина да се она примене“. 

 
 

Члан 12. 
 

            У члану 32 Правилника, код радног места под бројем 130: “Радно место 
спортског инспектора“, мења се звање, тако да уместо: „ самостални саветник “, убудуће 
треба да стоји  звање: „ саветник“. 

 
 

Члан 13. 
 
 У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 168: „Радно место шефа 
Подручне организационе јединице 'Север'“, мења се звање, тако да уместо: „саветник“, 
убудуће треба да стоји  звање: „самостални саветник“. 
 
 

Члан 14.  
 
 У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 169: „Радно место шефа 
Подручне организационе јединице 'Југ'“, мења се звање, тако да уместо: „саветник“, 
убудуће треба да стоји  звање: „самостални саветник“. 
 
 

Члан 15. 
 

У члану 32. Правилника, код радног места под бројем 178: „Радно место 
самосталног извршиоца - координатора за послове одбране“, мења се звање, тако да 
уместо: „саветник“, убудуће треба да стоји звање: „самостални саветник“. 
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Члан 16. 
 
 У члану 32. Правилника, назив радног места под бројем 189: „Радно место 
координатора Канцеларије за брзе одговоре“, мења се тако да гласи: „Радно место за 
послове Канцеларије за брзе одговоре“. 
 

Члан 17.  
 
            У члану 34. Правилника, назив радног места под бројем 195: „Помоћник 
градоначелника за рад са месним заједницама“, мења се тако да гласи: „Помоћник 
градоначелника за рад са месним заједницама и омладинску политику“, а код описа 
послова, после речи: „и јавних предузећа“, додају се речи: „остварује сарадњу са 
организацијама и асоцијацијама младих, предлаже реализацију пројеката за 
унапређење положаја младих, иницира мере које се односе на спровођење омладинске 
политике“. 
 

Члан 18.  
 

У глави VI Правилника: „Прелазне и завршне одредбе“, додаје се нови члан 39. 
који гласи: 
            „Матичари и заменици матичара који у моменту ступања на снагу овог 
Правилника немају стечено високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, настављају да обављају те послове у складу са 
чланом 89. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, број  20/09 и 145/14). 
 
 

Члан 19. 
 

           Распоређивање служеника на које се односе одредбе овог Правилника,  
извршиће се у року од 8 дана по његовом ступању на снагу. 
 
 

Члан 20.  
 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Града Краљева. 
            Правилник објавити на званичној интернет презентацији града Краљева: 
www.kraljevo.org. као и у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Број: 011-151/17 
Дана: 06. 07. 2017. године 
                  Председавајући 
                                                                        заменик градоначелника града Краљева 
 
                                                                              Марица Мијајловић, дипл. инж. арх. 


