
 На основу члана 77. и 78.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16) Скупштина града 

Ужица на седници одржаној _________. 2017. године, усваја 

   

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА  

ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДА УЖИЦА,  ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

 ГЛАВА I 

 

 

1. Број запослених у Градској управи за послове органа града, општу управу 

и друштвене делатности, на дан 31. децембра 2016. године: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 
1 

 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 10 

Саветник 14 

Млађи саветник 1 

Сарадник 8 

Млађи сарадник  

Виши референт 27 

Референт  

Млађи референт 

 
 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 4 

 

Пета врста радних места 12 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

Самостални саветник  

Саветник 2 

Млађи саветник  

Сарадник  

 

Млађи сарадник  



Виши референт  

Рефереент  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 2 

 

Пета врста радних места 2 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету градоначелника 

 

Број извршилаца 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник 

 

 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 

 

 

 

4. 
Приправници 

 

   Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Градској управи за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности: 

 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 
1 

 

Положаји у другој групи  



Самостални саветник 10 

Саветник 13 

Млађи саветник 1 

Сарадник 8 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 25 

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пета врста радних места 

 

3 

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Рефереент  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 2 

 

Пета врста радних места  

2 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету градоначелника 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник     

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

 

Прва врста радних места 

 

 

Друга врста радних места  



Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

4. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

Висока стручна спрема     

 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

  

 

 

ГЛАВА II 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за финансије, на дан 31. 

децембра 2016. године: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 
1 

 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 6 

Саветник 13 

Млађи саветник 2 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 7 

Референт 1 

Млађи референт 

 
1 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 

 
 

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 
 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник 1 

Сарадник  

Млађи сарадник  

 

Виши референт  



Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 
Приправници 

 

   Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Градској управи за 

финансије: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 
1 

 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 7 

Саветник 12 

Млађи саветник 2 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 6 

Референт 1 

Млађи референт 

 
 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 

 

 

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник 2 

Сарадник  

 

Млађи сарадник  



Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3 
Приправници 

 

Број извршилаца 

Висока стручна спрема  

1 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

    

 

ГЛАВА III 

  

1. Постојећи број запослених у Градској управи за урбанизам, изградњу и 

имовинско правне послове, на дан 31. децембра 2016. године: 
 

1. 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 
 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 5 

Саветник 17 

Млађи саветник 2 

Сарадник 3 

Млађи сарадник  

Виши референт 4 

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

Самостални саветник  

Саветник 2 

 

Млађи саветник  



Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 

 

Приправници 

 

 

Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Градској управи за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове : 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 
1 

 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 6 

Саветник 16 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 4 

Референт  

Млађи референт 

 
 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 

 
 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



 

Самостални саветник  

Саветник 3 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

Висока стручна спрема  

 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 
 

 

ГЛАВА IV 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, на дан 31. децембра 2016. године: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 
1 

 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 6 

Саветник 8 

Млађи саветник 5 

Сарадник 5 

Млађи сарадник 4 

Виши референт 1 

Референт  

 

Млађи референт 

 
 



Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 

 
 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 

 

Приправници 

 

 

Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Градској управи за за 

инспекцијске послове и комуналну полицију : 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 
 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 6 

Саветник 6 

Млађи саветник 5 

Сарадник 6 

Млађи сарадник 4 

Виши референт 1 

Референт  

 

Млађи референт  



Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник 1 

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

 

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

Висока стручна спрема  

 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 
 

 

     ГЛАВА V 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за инфраструктуру и развој, 

на дан 31. децембра 2016. године: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 
 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 5 

Саветник 11 

Млађи саветник 2 

 

Сарадник 5 



Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

 

Млађи референт 

 
 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 
 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Градској управи за 

инфраструктуру и развој : 
 

1. 
Радна места 

службеника и намештеника 
Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 
 

Положаји у другој групи  

Самостални саветник 5 

Саветник 10 

Млађи саветник 5 
 

Сарадник 2 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

 

Млађи референт  



Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 
 

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

Самостални саветник  

Саветник 2 

Млађи саветник 1 

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3 Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 2 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

             

ГЛАВА VI 

 

1. Постојећи број запослених у Служби буџетске инспекције, на дан 31. 

децембра 2016. године: 

 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Саветник   

Млађи саветник   

Сарадник  

Млађи сарадник  

 

Виши референт  



Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

 

  

4. 
Приправници 

 

   Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Служби буџетске инспекције: 

 
 

1. 
Радна места 

службеника и намештеника 
Број извршилаца 

Положаји у првој групи 

 

 

 

Положаји у другој групи   

Самостални саветник 1 

Саветник 1 

Млађи саветник   

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

 

Млађи референт  



Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 

 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

Број извршилаца 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

Висока стручна спрема     

 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 
 

ГЛАВА VII 

 

1. Постојећи број запослених у Служби интерне ревизије, на дан 31. децембра 

2016. године: 

 

 

 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

Саветник 2 

Млађи саветник 2 

Сарадник  

 

Млађи сарадник  



Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

Број извршилаца 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2017. годину у Служби интерне ревизије: 

 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

Положаји у првој групи  
 

Положаји у другој групи   

Самостални саветник 1 

Саветник 2 

Млађи саветник 3 

 

Сарадник  



Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

Број извршилаца 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Рефереент  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 

 

Приправници 

 

Број извршилаца 

Висока стручна спрема     

 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 
 

     ГЛАВА  VIII      

 

1. Постојећи број запослених у Градском правобранилаштву, на дан 31. 

децембра 2016. године: 

 
 

1. 

 

Радна места 

Функционера, службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

 Функционер 2 

Самостални саветник  

Саветник  

 

Млађи саветник  



Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 1 

Референт 1 

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 
Број извршилаца 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Рефереент  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. 

 

Приправници 

 

 

Број извршилаца 

 

Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 

 

  2. Планирани број запослених за 2017. годину у Градском 

правобранилаштву: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

Функционер 2 
 

  

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

 

Сарадник  



Млађи сарадник  

Виши референт 1 

Референт 1 

Млађи референт 

 
 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
 

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места 

 

 

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 

Самостални саветник  

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт 1 

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

 

Пета врста радних места  

3. Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема     

 

Виша стручна спрема  

 

Средња стручна спрема  

 
 

       

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 021- ___15/16-2 

 ____.2017. године 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

          Бранислав Митровић 

     

 

 



Образложење 

       

  

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Скупштина града Ужица је на седници одржаној 

22.12.2016. године усвојила Кадровски план Градских управа, Градског 

правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије I број 021-

15/16. На седници Скупштине града Ужица од 15.06.2017. године, усвојена је Одлука о 

измени Кадровског плана Градских управа, Градског правобранилаштва, Службе 

буџетске инспекције и Службе интерне ревизије града Ужица I број 021-15/16-1.  

 

Одредбом члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинаама и 

јединицама локалне самоуправе предвиђено је да се измене Кадровског плана могу  

вршити у случају измене Одлуке о буџету. 

 

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони  облик у систему града Ужица за 2017. годину, I број 021-21/17,  коју је 

донела Скупштина града Ужица  на седници одржаној 06.09.2017. године, утврђен је 

максималан број запослених на неодређено време у Градским управама,  Градском јавном 

правобранилаштву, Служби интерне ревизије и Служби буџетске инспекције, на основу 

које је потребно ускладити Кадровски план са наведеном Одлуком . 

 

Ради усклађивања броја запослених са Одлуком о максималном броју запослених,  

у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатноси, смањен 

је број   намештеника пете врсте, запослених на  неодређено време,  са 12 на 3 извршиоца  

и број запослених  на неодређено време са високом стручном спремом у звању саветника 

са 14 на 13 извршилаца (Глава I табела 2. тачка  1). 

 

У Градској управи за послове финансија,  измене се односе на број запослених на 

неодређено време  ( Глава II, табела 2. тачка 1.),  тако што се смањује број извршилаца у 

звању виши референт са 7 на 6 извршилаца  и број извршилаца у звању млађи референт, 

тако да Кадровским планом за ову Управу нису предвиђена радна места разврстана у 

звање млађи референт. 

 

Измене  у Служби интерне ревизије, сагласно наведеној Одлуци о максималном 

броју запослених, односе се  на смањење броја извршилаца на радном месту које је 

разврстано у звање млађи саветник са 4 на 3 извршиоца ( Глава VII , табела 2. тачка 1).  

 

У Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, измене се 

односе на број запослених на неодређено време у звању саветник, тако што се број 

извршилаца  смањује са 18 на 16 извршилаца. Због повећаног обима посла, број 

запослених на одређено време у звању саветник, повећава се са 2 на 3 извршиоца ( Глава 

III, табела 2, тачке 1и 2). Наведеним изменама не  ремети однос броја запослених на 

неодређено и одређено време. 

   

 У  Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију, на основу 

Одлуке о максималном броју запослених,  предложена је измена  Кадровског плана у 

Глави IV, табела 2. тачка 1,  према којој  се смањује  број извршилаца  у звању саветник  

са 7 на 6 извршилаца.  

 

 Измене у Градској управи за инфраструктуру и развој  односе се  на број 

запослених  на неодређено време распоређених на радно место разврстано у звање 

саветник, тако што се број извршилаца са 11 смањује на 10  ( Глава V табела 2, тачка 1). 

 

 



  


