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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 
35.,37 и 56. Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града Краљева'', 
број 32/16), и припремљеном предлогу заменика начелника Градске управе града 
Краљева, Градско веће града Краљева је на Двадесет деветој (ванредној) седници дана 
28. јула 2017. године, усвојило  
 
 

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 града 
Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове          

заштитника грађана града Краљева 
 
 

Члан 1. 
 

У члану 34. Правилника 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, број: 011-241/2016-III од 30.11.2016. године  и број: 011-151/17 од 06.07.2017. 
године (у даљем тексту: Правилник), назив радног места под бројем 195: „Помоћник 
градоначелника за рад са месним заједницама и омладинску политику“ мења се тако да 
гласи: „Помоћник градоначелника за омладину и спорт“.  

Код радног места под бројем 195 у ставу 1. мења се Опис послова, тако да гласи  
„Остварује сарадњу са организацијама и асоцијацијама младих, предлаже реализацију 
пројеката за унапређење положаја младих, иницира мере које се односе на спровођење 
омладинске политике, остварује сарадњу са удружењима грађана у области спорта и 
активно учествује у организовању спортских манифестација“. 

 
  

Члан 2. 
 
У члану 34. Правилника код радног места број 193: „Помоћник градоначелника за 

културне манифестације и сарадњу са партнерским градовима“; код радног места број 
194: „Помоћник градоначелника за социјална питања“ и код радног места број 195: 
„Помоћник градоначелника за омладину и спорт“, у ставу 3. “Услови“, на крају реченице 
бришу се речи : „у струци“. 
 

Члан 3. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

            Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника 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 садржан је у одредбама  члана 
58. став 4. и 5. 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) и 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). 
            Градско веће града Краљева усвојило је дана 30.11.2016. године под бројем  011-
241/2016-III Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Краљева, Јавном правобранилаштву, стручним службама посебним 
организацијама града Краљева, а измене и допуне под бројем: 011-151/17 усвојене су 
06.07.2017. године. 

  Чланом 1. Предлога Правилника, који се у прилогу овог акта доставља Градском 
већу града Краљева на усвајање, предложено је да се у члану 34. мења назив радног 
места под бројем 195: „Помоћник градоначелника за рад са месним заједницама и 
омладинску политику“, тако да гласи: „Помоћник градоначелника за омладину и спорт“, 
као и опис послова наведеног радног места.  
   Чланом 2. Предлога Правилника, у члану 34. код радних места за помоћнике 
градоначелника, под редним бројем 193,194. и 195. код услова за наведена радна места 
предложено је да се код радног искуства бришу речи: „у струци“. 

 
 
  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

                                  Број: 011-195/2017-I, Дана: 28. јула 2017. године 
 
 

         
                                                                         Председник Градског већа 
                                                                             градоначелник града Краљева 
 
                                                                     др  Предраг Терзић, дипл.политиколог 
 
 
 


