
 1

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

јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС," број 21/16 и 113/2017),  

Скупштина града Ужица на седници одржаној ________2018. године, усваја 

   

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  КАДРОВСКОГ  ПЛАНА 

ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, 

СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 ГЛАВА I 

 

 

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

и друштвене делатности, на дан 31. децембар  2017. године: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

 

Положаји у првој групи 

 
1 

Положаји у другој групи  

 

Самостални саветник 7 

Саветник 13 

Млађи саветник 1 

Сарадник 8 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 24 

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) 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник  
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Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

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 2018.  годину у Градској управи за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности: 

 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

 

Број извршилаца 
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Положаји у првој групи 

 
1 

Положаји у другој групи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостални саветник 7 

Саветник 12 

Млађи саветник 2 

Сарадник 7 

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 6 

Пета врста радних места 

 

2 

2. 
Радни однос на одређено време 

 

 

 Самостални саветник  

Саветник 2 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт 3 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места  

 

3. 

 

Радни однос на одређено време 

у Кабинету градоначелника 

 

Број извршилаца 

 Самостални саветник     

 Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  
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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     

1 

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

  

 

 

ГЛАВА II 

 

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

31. децембар  2017. године: 
 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

 

Положаји у првој групи 

 
1 

Положаји у другој групи  

 

Самостални саветник 7 

Саветник 11 

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 
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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  

 

 

2.  Планирани број запослених за 2018. 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 15 

Млађи саветник  

Сарадник 2 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 6 

Референт 2 

Млађи референт 

 
 

Прва врста радних места  

Друга врста радних места 

Трећа врста радних места 
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Четврта врста радних места  

Пета врста радних места 

 

 

2. 
Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 Самостални саветник  

Саветник  

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  

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. децембар 2017. године: 
 

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  
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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 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  

 

 

2.  Планирани број запослених за 2018. 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 19 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 
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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. децембар  2017. године: 
 

1. 
 

Радна места 
Број извршилаца 
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службеника и намештеника 

 

 

 

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  
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2.  Планирани број запослених за 2018. 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 7 

Сарадник 6 

Млађи сарадник 3 

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 1 

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  
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Средња стручна спрема  

 
 

 

     ГЛАВА V 

 

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

на дан 31. децембар  2017. године: 
 

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 
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Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2018. 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 11 

Млађи саветник 3 

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  
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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. децембар  2017. 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  
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Пета врста радних места  

  

3. 
Приправници 

 

   Број извршилаца 

 

 Висока стручна спрема  

Виша стручна спрема  

Средња стручна спрема  

 

2.  Планирани број запослених за 2018. 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  
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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. децембар 

2017. године: 

 

 

 

1. 

 

Радна места 

службеника и намештеника 

 

 

Број извршилаца 

 

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  

Референт  
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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 2018. 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 1 

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  
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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. децембар  2017. 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  
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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  

 

 

  2. Планирани број запослених за 2018. 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  
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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- 17/18 

_______.2018. године 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Бранислав Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

       

  

На основу чл.  77.  Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе,  Скупштина града Ужица је усвојила  Кадровски план Градских 

управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне 

ревизије  за 2018. годину, I број 021-31/17  од 15.12.2017. године   и измену наведеног 

Кадровског плана,  I број 021-4/18 од 27.06.2018. године.  

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени Кадровског плана, садржан је у 

одредби чл.  78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе „(Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2007),  којим је предвиђено да  се 

измене Кадровског плана могу вршити у случају измене Одлуке о буџету. 

    

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

потребно је смањити  број саветника запослених на неодређено време, за три извршиоца, 

због тога што су послови управљања јавном имовином града, прешли  у надлежност 

Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, у којој је због 

наведених промена, повећан број саветника , за три извршиоца ( Глава III, табела 2, тачка 

1).  

 

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

предвиђено је и смањење броја сарадника , за једног извршиоца, који би због потребе 

посла, на основу решења о премештају, прешао у  Градску управу за инспкцијске послове 

и комуналну полицију, на радно место разврстано у звање  млађи саветник ( Глава IV, 

табела 2, тачка 1). 

 

Одредбом чл. 189. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе , предвиђено је да се код послодавца посебно организују послови 

управљања људским ресурсима, на основу чега је у Градској управи за послове органа 

града, општу управу и друштвене делатности планирано формирање Одсека за људске 

ресурсе и повећање броја извршилаца, у звању саветник, за два извршиоца, који би 

обављали наведене послове. Истовремено би се у Градској управи за инфраструктуру и 

развој смањио број саветника,  за једног извршиоца, због тога што би на основу решења о 

премештају, један запослени  прешао у Градску управу за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности, на радно место послови управљања људским ресурсима   

( Глава V, табела 2, тачка 1.) . 

 

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

због потребе посла, повећан је  и број млађих саветника, за једног извршиоца,  који би 

обављао  правне послове на  припреми седница скупштине, Градског већа и радних тела 

(Глава I, табела 2, тачка 1).  

 

Ради ефикаснијег обављања послова из надлежности управе, у Градској управи за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности планирано је  повећање 

броја извршилаца,  са звањем виши референт, за једног извршиоца,  који би обављао 

послове оператера – централни администратор за систем „48 сати“ . У овој Управи 

планирано је и повећање броја   намештеника - четврте врсте,  за једног извршиоца, који 

би обављао послове возача (Глава I, табела 2, тачка 1).  
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У Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију,  потребно је 

радно место извршитељ,  због овлашћења, сложености и одговорности посла,  разврстати 

у звање млађи саветник, уместо досадашњег звања млађи сарадник, због чега се број 

млађих саветника повећава, а број млађих сарадника смањује за једног извршиоца.  

(Глава IV, табела 2, тачка 1). У овој Управи,  због повећаног обима посла, потребно је 

повећати   и број запослених извршилаца на одређено време, са звањем мађи саветник, за 

једног извршиоца. (Глава IV, табела 2, тачка 2). 

 

У Градској управи за послове финансија, предвиђено је да радна места  контиста 

главне књиге трезора и обрачун зарада, накнада и других личних примања, због 

сложености и одговорности посла,  буду разврстана у звање саветник, уместо досадашњег 

звања млађи саветник. Осим наведеног,  због потребе посла, планиран је и премештај 

једног запосленог са звањем саветник ( дипл. економисте), из Градске управе за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности, у Градску управу за послове 

финансија. Због наведених промена, у овој Управи повећаће се број саветника за три 

извршиоца и смањити број млађих саветника за два извршиоца (Глава II, табела 2, тачка  

1).  

 

 Градско веће на седници одржаној 16.10.2018. године утврдило је Предлог одлуке 

и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји.  

 

 

  


