
 
Градско веће градa Краљева на Tридесет осмој (редовној) седници  одржаној дана 

19. јула 2021. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-
др.закон, 95/18, 86/19-др. закон и 157/20-др.закон), 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 
95/18), 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), чланова 36, 56. и 57. Одлуке о Градској управи града 
Краљева („Службени лист града Краљева“ број 32/16, 22/17, 5/19, 31/19 и 20/21), члана 
19. Одлуке о Градском правобранилаштву града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 31/19), члана 8. став 5. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/09), Одлуке о оснивању Службе 
за интерну ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 28/18), чланова 5. и 8. Одлуке о Локалном омбудсману града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 13/19), Кадровског плана у Градској управи града Краљева, 
Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града 
Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и 
служби града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20), на 
предлог начелника Градске управе града Краљева, усвојило је 
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА 

o 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, 

Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града 
Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију 

органа и служби града Краљева 
 
 

Члан 1. 
 

У члану 67. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску 
инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну 
ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града Краљева“ број 14/21; у 
даљем тексту - Правилник), тачка 6.1.3. Одсек за послове Градоначелника, протокол и 
информисање после радног места број 14. додаје се ново радно место 14.а. које гласи: 

 
 

14.а.  Радно место за послове протокола – II 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1 

 
Опис послова: Врши административне и стручне послове у вези са 

протоколарним обавезама функционера Града, припрема програме посета и обавља 
друге послове за одржавање догађаја, свечаности и манифестација Града; обавља 
послове организовања протокола поводом Свечане и Комеморативне седнице Скупштине 
града, стара се о међународној сарадњи и врши послове у вези са дочеком и 
организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација 
града у оквиру међуопштинске и међународне сарадње; води евиденцију о поклонима; 
припрема информације и саопштења о раду органа Града и о важним догађајима о Граду; 
сачињава извештаје и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.    

За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека. 



Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру 
образовно – научног поља друштвено – хуманистичких 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 и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. 
Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе; 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару. 

 
Члан 2. 

 
У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу, радно местo број 22. брише се. 

Члан 3. 

У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 23. број 
службеника „2“ убудуће треба да стоји „3“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу код радног места број 26. после 

речи „Богутовац“ додају се речи „Роћевићи и Самаила“. 

Члан 5. 

У члану 67. тачка 6.2.1. Одсек за општу управу, радно местo број 28. брише се. 

Члан 6. 

У свему осталом Правилник који је објављен у „Службеном листу града Краљева“ 
број 14/21 остаје на снази. 

Члан 7. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилника o организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском 
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, 
Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби 
града Краљева ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној интернет 
презентацији града Краљева: www.kraljevo.rs, на огласној табли града Краљева као и у 
„Службеном листу града Краљева''. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за 
буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за 
интерну ревизију органа и служби града Краљева урађене су у складу са Кадровским 
планом. 
            Предлаже се Градском већу града Краљева да усвоји Измене и допуне 
Правилника o организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију 

http://www.kraljevo.rs/


града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију 
органа и служби града Краљева. 
 
 

Градско веће града Краљева 
Број: 011-214/2021-І      
Дана: 19.07.2021. године 
 
  
 
                                                                Председавајући Градског већа 
                                         Заменик градоначелника града Краљева 

 
                                                                         Вукман Ракочевић 

 
 
 
 
 
 

 


