
 На основу члана 58. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 др.закон и 95/18), члана 
5 Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места службеника у аутономним покрајинима и јединицама локалне самоуправе (“Сл. 
гласник РС“, бр. 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 (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/16), члана 50. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца 15/18), члана 21. и 26. Одлуке о Градском 
правобранилаштву града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 6/2014 и 8/16), 
члана 4. Одлуке о оснивању Службе месних заједница („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
1/09), члана 11. Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције града Крушевца 
(„Сл.лист града Круешвца број 6/19) и члана 10. Одлуке о оснивању Службе интерне 
ревизије града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 6/19), 

 
Градско већe града Крушевца, на предлог начелника Градске управе града 

Крушевца, дана  15.06.2020.године, усвојило је  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  

У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ,  
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И  

СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

ГЛАВА I 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 
У  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској 

управи, Градском правобранилаштву и Служби месних заједницa Града Крушевца ( 
„Сл. лист града Крушевца“ број 5/18 и 1/19) назив Правилника мења се и гласи: 
„Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и  
систематизацији радних места у Градској  управи, Градском правобранилаштву, 
Служби месних заједница, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије 
Града Крушевца“ . 

 
Члан 2. 

 
 

У члану 1. после речи „ Градском правобранилаштву“ брише се везник „и“ додаје 
запета, а после речи „Служби месних заједница“ додаје запета и речи „ Служби буџетске 
инспекцијe и Служби интерне ревизије“. 
 

Члан 3. 
 
 

У члану 3 став 1 после Главе IV додају се Главе V и VI које гласе: „ 
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• Глава  V 
Унутрашње уређење и систематизација радних места у Служби буџетске 

инспеције 
 

• Глава VI  
Унутрашње уређење и систематизација радних места у Служби интерне ревизије.“ 
 

Члан 4. 
 

 Члан 4 мења се и гласи: 
 
„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи је 207 и то: 

- 2 радна места службеника на положају, 
- 191  радних места службеника, 
- 16  радних места намештеника. 
 
Број приправника: 5 
 
Укупан број систематизованих радних места у Градском правобранилаштву је 3 

и то: 
- 2 радна места функционера 
- 1 радно место службеника 
 
Број приправника: 1 
  
Укупан број систематизованих радних места у Служби месних заједница је 12  и 

то: 
- 1 радно место функционера 
- 8  радних места службеника и 
- 3  радна места намештеника 
 
Број приправника: 1 
 
 
Укупан број систематизованих радних места у Служби буџетске инпекције је 3  

и то: 
 
- 1 радно место фунционера 
- 2 радна места службеника 
 
Број приправника: 0 
 
 
Укупан број систематизованих радних места у Служби интерне ревизије је 3  и 

то: 
 
- 1 радно место фунционера 
- 2 радна места службеника 
 
Број приправника: 0 
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Члан 5.  
 

 
 
У члану 25. тачка 1. Систематизована радна места у унутрашњим организационим 

јединицама Градске управе мења се и гласе:  
 
 
1. Систематизована радна места у унутрашњим организационим јединицама 

Градске управе: 
 

Звање 
Број 

радних 
места 

Број  
службеника 

Службеник на 
положају 
- I група 

1 1 

Службеник на 
положају 
- II група 

1 1 

  2 
 

Службеници-
извршиоци 

Број 
радних 
места 

Број 
службеник

а 
Самостални саветник 32 32 
Саветник 65 78 
Млађи саветник 18 20 
Сарадник 19 27 
Млађи сарадник 1 1 
Виши референт 53 88 
Референт 3 5 
Млађи референт 0 0 

Укупно 
службеници: 

191  
радних 

места 

   
251 

службеника 

Намештеници 
Број 

радних 
места 

Број 
намеште-

ника 
Прва врста радних 
места 

0 0 

Друга врста радних 
места 

0 0 

Трећа врста радних 
места 

0 0 

Четврта врста радних 
места 

6 10 

Пета врста радних 
места 

10 15 

Укупно намештеници: 
16 

радних  
места 

25 
намеште

ника 

Укупно: 207 
 

278 
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Тачка 2. Систематизована радна места у Кабинету градоначелника мења се и 
гласи: “ 

 
2. Систематизована радна места у Кабинету  
    Градоначелника 
  

 
Број 

радних 
места 

Број 
извршилаца 

Помоћници 
градоначелника 

5 5 

Службеници-извршиоци 
Број 

радних  
места 

Број 
извршилаца 

Самостални саветник 1 1 
Саветник 0 0 
Намештеник   
Четврта врста радних 
места 

0 0 

Укупно: 
6 

радних 
места 

6 
извршилаца 

„ 
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Члан 6. 
 
 

У члану 26.  поднаслов „ САМОСТАЛНА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА“ радна 
места под бројем „1. интерни ревизор „ и бројем “ 2. буџетски инспектор“ се бришу, а 
радно место под бројем бројем “ 3. послови безбедности здравља на раду“ постаје радно 
место број „1“.   

 
У тачки 1.1.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ , 

после радног места _“1. Начелник Одељења „ додаје се радно место „1 а „ које гласи: 
 

 
 
„1а. Радно место: заменик начелника Одељења 
 

- Звање: Самостални саветник 
- Број службеника: 1 

 
Опис посла: обавља најсложеније нормативно - правне послове везане за прирему 

општих и појединачних нормативних аката из надлежности Одељења; пружа стручна 
упутства за рад запослених у Одељењу; стара се о унапређењу рада, побољшању 
ефикасности  и односа према грађанима и организацијама; припрема анализе, одговоре, 
информације и извештаје о раду Одељења;  замењује начелника Одељења у случају 
одсутности;  обавља и друге послове по налогу  Одељења и начелника Градске управе.  

   
Услови: стечено високо образовање из научне области  правне науке 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, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
У такчи 1.1.1. СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ после радног места број “ 5. 

аминистратор за одржавање интернет сајта“ додаје се радно место број“ 5а.“ које 
гласи:  

 
„5а. Радно место: оператер система и мреже  
 

- Звање: виши референт 
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: обавља административне и техничке послове  одржавања 

рачунарске опреме - рачунара, штампача и осталих рачунарских уређаја; контактира  са 
сервисима за поправљање рачунарских уређаја и опреме за потребе органа града; води 
потребне евиденције 

 
 
Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршена 

техничка школа,  положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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У тачки 1.1.2. СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ додаје се радно место 11.а  

 
„11.а Радно место: Заменик матичара за матично подручје Крушевац  
 

- Звање: сарадник 
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: Води матичне књиге за матично подручје Крушевац и општине 

Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора, води одговарајуће регистре за матичне књиге; 
уноси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник 
матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у 
матичне књиге; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; 
обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области менаџмента на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно студијама у трајању до три године, најмање три године радног 
искуства у струци, положен посебан испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
Радно место под редним бројем 20.  " Заменик матичара за матично подручје Велики 

Купци" у истој Служби у звању виши референт, број службеника 1, у опису послова 
после речи Велики Купци брише се  запета и додају се речи: " и општине Призрен, 
Ораховац, Сува Река и Гора ". 

 
Радно место под редним бројем 21. " Матичар за матично подручје Дворане" у звању 

виши референт, број службеника 1, у опису послова после речи:"подручје Дворане" 
брисати зарез и додати " и општине Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора". 

 
Радно место под редним бројем 22. " Заменик матичара за матично подручје 

Дворане" у звању виши референт, број службеника 1, , у опису послова после 
речи:"подручје Дворане" брисати зарез и додати " и општине Призрен, Ораховац, Сува 
Река и Гора". 

 
 Тачка 1.1.3. СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ мења се и гласи:  

 
"1.1.3. СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
26. Радно место:  Шеф Службе 
 

- Звање: Самостални саветник 
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: руководи радом Службе, обавља послове пружања бесплатне 

правне помоћи грађанима, пружање правног савета, састављање поднесака, (тужбе, 
захтева предлога, молбе, притужбе, приговора, жалбе и др. правног средства); обавља и 
другу бесплатну правну помоћ одређењу законом којим се уређује одговарајући 
поступак;обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе.   

Услови: стечено високо образовање  из научне области правне науке 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, положен 
правосудни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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27. Радно место:  Послови поступања по захтевима за одобравање бесплатне 

правне помоћи 
 

- Звање: Саветник 
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: поступа по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, 

утврђује чињенице, прибавља мишљење пружалаца бесплатне правне помоћи  и доноси 
решење о одобравању бесплатне правне помоћи; обавља друге послове по налогу шефа 
Службе, начелника Одељења и начелника Градске управе.   

  
Услови: стечено високо образовање  из научне области правне науке 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, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног искуства на пословима правне 
струке, потврда о завршеној обуци за примену Закона о бесплатној правној помоћи,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
28. Радно место: Канцеларијски  послови 
 

- Звање: Виши референт 
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: пријем и експедиција поште и други канцеларијски послови; обавља 

и канцеларијске послове локалног омбудсмана, води потребне евиденције;  обавља 
друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и  начелника Градске 
управе.   

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршена 
Гимназија или економско-трговинска школа,  положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).“ 

 
  У тачки 1.1.4. СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПИСАРНИЦЕ радно место под 
редним бројем 31" Пријем и распоређивање аката „  Број службеника „3 „ замењује се  
бројем „4 „ 
 
Радно место под редним бројем 32. "Завођење предмета" звање референт, број 
службеника 1, се брише. 
 
Радно место под редним бројем 33. постаје радно место под редним бројем 32. а сва 
остала радна места се померају за један број унапред. 

 
 

  У тачки 1.1.5.  СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  Радно 
место број 39. :  Телефониста мења се и гласи: 

 
 „  39. Радно место:  Телефониста 
- Звање: Намештеник, пета врста радних  места 
- Број намештеника: 1 
 
Опис послова: успоставља телефонске везе преко централе; стара се о исправности 

телефонских уређаја; обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника 
Одељења и начелника Градске управе. 

  
Услови: основно образовање,  најмање шест месеци радног искуства.“ 
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 Радно место под редним бројем “ 43.  Ноћни чувар,  се брише „  
 
Сва остала радна места повлаче се за један редни број унапред. 
 

 
 У тачки 1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА Радно место  48. 

Нормативни послови за потребе органа Града се брише.  
 

 
У тачки 1.2.1. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ  радно место под 

бројем 49. Шеф Службе и овлашћено лица за поступање по захтевевима за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја звање „саветник“ мења се и гласи 
„самостални саветник“.  

Радно место под редним бројем 50. Скупштински послови и послови из области 
родне равноправности звање “саветник“ мења се и гласи „самостални саветник“  

 
У тачки 1.2.3. СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ радно место под 

редним бројем „58. Послови информисања“,  назив радног места  мења се и гласи : „58. 
Радно место: координатор за односе са јавношћу“. 

  
Радно место број 59. Пословни секретар мења се и гласи: 

 
„59. Радно место: Пословни секретар 

 
- Звање: Сарадник  
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: стара се о благовременом заказивању састанака; успоставља 

телефонске везе; врши пријем и експедицију поште за потребе функционера, води 
евиденцију о примљеним поклонима у складу са Законом; обезбеђује чување уговора 
које потписује Градоначелник; обрађује захтеве за покретање поступка јавних набавки; 
обавља одређене протоколарне послове поводом пријема, манифестација и друге 
протоколарне послове за органе Града; обавља и друге послове по налогу шефа Службе, 
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

  
Услови:  стечено високо образовање из области правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).“ 

Радно место 61. Технички секретар мења се и гласи: 
 
„61. Радно место: Технички секретар   

 
 - Звање:  Виши референт 
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: врши евидентирање  грађана који се обраћају функционерима и даје 

информације по њиховим захтевима; канцеларијски послови пријема и прослеђивања 
поште за заменика Градоначелника; прати дневне активности заменика 
Градоначелника; успостављања телефонске везе; учествује у обављању одређених 
протоколарних послова по налогу шефа Службе; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и  начелника Градске управе. 

Услови:  стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршена 
Гимназија или економско - трговинска школа или средња техничка школа, положен 
државни стручни испит,  најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 



9 

 
 

У тачки 1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА за радно место под редним бројем 63.  "Оператер" у звању виши референт, 
услови за рад на радном месту мењају се и гласе: 

 
"Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршена 

Гимназија или економско - трговинска школа или средња техничка школа, положен 
државни стручни испит,  најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет)". 
 

У тачки 1.3.2. СЛУЖБА ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ у називу радних 
места, радна места под бројем „ 70., 71, 73 и 74“  испред речи „инспектор“ додати 
реч „ порески“.  
 

Код радног места број „71. инспектор тереске контроле“  ,  код  броја  
службеника,   број „2“ замењује се бројем „ 1“ 

Радно место под бројем „73. инспектор наплате локалних јавних прихода“ у 
звању саветник код  броја  службеника  број „1“ замењује се бројем „ 2“. 

 
 После радног места „74. Инспектор  наплате локалних јавних прихода“, додаје 
се радно место „74 а“ који гласи:  

 
„74.а  Радно место: Послови вођења поступка по жалби  
- Звање: саветник      
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама; доноси 
закључак о одбацивању недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног лица 
изјављене жалбе првостепеном пореском органу; разматра наводе из жалбе и оцењује 
да ли је оправдана, да ли је  потребно спроводити ново утврђивање чињеница, да ли 
спроведени поступак при утврђивању био непотпун; омогућује учешће жалиоцу у 
поступку; по потреби врши измену пореског управног акта; стара се о поштовању 
рокова за одлучивање по жалби; доноси закључак о обустављању поступка по жалби; 
доноси закључак о привременом прекиду поступка по жалби до решавања претходног 
питања; доставља акта другостепеном пореском органу, пореском обвезнику и по 
потреби суду , обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и 
начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из области правних 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, положен 
државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године  радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  
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  У тачки 1.4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ радно места под редним бројем 81. Послови маркетинга у 
звању сарадник  и радно место "82. Стручно – оперативни послови" у звању виши 
референт  се систематизују у Служби за привреду, после радног места „88. Управни 
послови и стручни послови у области туризма" у звању сарадник.  
 

 Радно место број 79. "начелник Одељења",  у звању самостални саветник  код 
услова  за обављање послова после речи „правне“ додају се речи „или економске науке 
или пољопривреде“. 

 
         Радно место под редним бројем "81. послови маркетинга у звању сарадник" код 
описа послова бришу се речи: "учествује у изради пројеката из надлежности 
Одељења". 
 
 

У тачки 1.4.2. Служба за привреду, радно место под редним бројем 87: "Шеф 
Службе" у звању самостални саветник, мења се опис послова тако што се додаје: 
"Предлаже подстицајне мере за унапређење локалног економског развоја". 

 
У истој Служби,  код  радног  места под редним бројем 84. " Послови за отуђење 

и давање у закуп грађевинског земљишта" у звању саветник,  мења се опис послова 
тако што се додаје: " Послови достављања података о непокретностима отуђеним из 
јавне својине града Крушевца надлежној Служби за управљање имовином". 

 
У истој Служби, код  радног  места под редним бројем 85. " Послови за 

инвестиције и уређивање грађевинског земљишта", у звању саветник,  мења се опис 
послова тако што се додаје: "  Послови достављања података о непокретностима у јавној 
својини  града Крушевца прибављене изградњом, реконструкцијом и др. надлежној 
Служби за управљање имовином ". 

 
 
 

У тачки 1.4.3. СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ радно место 
под редним бројем 91. " Управни послови у области пољопривреде и водопривреде", у 
звању саветник, код броја службеника,  број "1 "замењује се  бројем "2". 
 
Радно место под редним бројем 92 "Управни послови у области пољопривреде" у 
звању млађи саветник, код броја службеника, број "3" замењује се бројем "2". 

 
 
 У тачки 1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ радно место под редним бројем 

96. "службеник за јавне набавке",  у звању саветник, код броја службеника, број 
"1" замењује се бројем "2". 

Радно место под редним бројем 97." Послови за јавне набавке ", у звању 
млађи саветник, код броја службеника број "1" замењује се бројем "2", а код 
описа послова наведеног радног места бришу се речи: "прати финансијску 
реализацију уговора". 
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У тачки 1.7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ , тачка 1.7.2. Служба за трезор, 
радно место под редним бројем 123." Стручно-аналитички и финансијски послови", у 
звању саветник, број службеника "2", замењује се бројем "3". 

 
У тачки 1.7.1. Служба за буџет радно место под редним бројем 118."Студијко-

аналитички и финансијски послови" у звању саветник, број службеника "3", замењује 
се бројем "2". 

 
У тачки 1.7.3. Служба за финансије, радно место под редним бројем 127. 

"Материјално-финансијски послови основних средстава",  у звању саветник, број 
службеника 1, мења се опис послова и гласи: 

" Опис послова: 
    - води помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних 

средстава; 
    - води материјално-финансијско књиговодство и врши хронолошко одлагање за 

архивирање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем 
из надлежности Службе; 

    - врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са помоћним књигама 
и евиденцијама; 

    - учествује у изради завршног рачуна, врши обрачун амортизације основних 
средстава; 

    - врши усклађивања стања имовине са стварним стањем на основу пописа; 
    - предлаже расходе, расходовање имовине и отпис основних средстава; 
    - одобрава обрачун ревалоризације за откуп станова; 
    - доставља податке о књиговодственој вредности непокретности у јавној својини 

града Крушевца надлежној Служби за управљање имовином; 
    - обавља и друге послове по налога шефа Службе, начелника Одељења и 

начелника Градске управе;" 
 
       
       
Радно место под редним бројем 128." Финансијски послови", у звању млађи 

саветник, број службеника "1", замењује се бројем "2". 
 
 
У тачки 1.8. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, после радног места под редним бројем 134." Начелник 
Одељења", додаје се ново радно место које гласи:  

 
" 134а. Радно место: Канцеларијски послови" 
Звање: Виши референт  
Број службеника: 1  
Опис послова: Пријем, преглед, евидентирање поште и достављање у рад 

предмета; 
- Пружање помоћи странкама при попуњавању захтева из надлежности Одељења; 
- Експедовање поште и архивирање предмета; 
- Обавља и друге административно-техничке послове по налогу шефова Служби и 

начелника Одељења. 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршена 

економско - трговинска школа или гимназија или техничка школа,  положен државни 
стручни испит,  најмање  пет година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
У тачки 1.8.1. Служба за имовинско-правне послове радно место под редним 

бројем 136. "Управни послови", у звању саветник  број службеника "2" замењује се 
бројем "3". 
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У тачки 1.8.2. Служба за стамбено комуналне послове, радно место под редним 
бројем 139. "Управно-надзорни послови" у звању саветник, мења се број службеника: 
број службеника "3" замењује се бројем службеника "2". 

 
 После тачке 1.8.2. " Служба за стамбено-комуналне послове",  додаје се нова 

Служба која гласи: 
 
 " 1.8.3.  Служба за управљање имовином 
 
143. Радно место: Шеф Службе 
- Звање: самостални саветник       
- Број службеника: 1                                                
 
Опис послова: руководи радом Службе, припрема нацрте и предлоге нормативних 

аката из области управљања имовином и појединачних аката о прибављању, отуђењу и 
располагању непокретностима у јавној својини града Крушевца;  

- Обавља стручне послове уписа права јавне својине  града Крушевца на 
непокретностима које користи Град и на којима право коришћења имају јавна предузећа 
и установе и месне заједнице; 

- Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелика Градске управе. 
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке 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, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
144. Радно место: Управни послови 
- Звање: Саветник 
-Број службеника: 1 
 
Опис послова: Врши стручне послове, послове идентификације и евидентирања ( 

евиденција и попис ) непокретности у јавној својини града Крушевца; 
- Прибавља документацију подобну за упис права јавне својине града Крушевца, 

односно права коришћења на објектима и другим непокретностима; 
- Прибавља документацију за озакоњење објеката на којима ће се град Крушевац 

уписати као носилац права јавне својине и подноси захтеве за озакоњење; 
- Припрема потребну документацију и подноси захтеве за упис права на 

непокретностима које користе органи и организације чији је оснивач град Крушевац, на 
основу овлашћења Градоначелника; 

- Води евиденцију о непокретностима у јавној својини града Крушевца, доставља 
податке о праву коришћења и праву својине на непокретностима путем web апликација 
у Централни регистар Републичке дирекције за имовину РС; 

- Припрема предлоге аката и врши стручно - административне послове у поступку 
отуђења непокретности из јавне својине града Крушевца непосредном погодбом; 

- Обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке 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, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 



13 

145. Радно место: Стручно - оперативни послови ГИС-а 
- Звање: Млађи саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: Стручно-оперативни послови везани за послове уписа права јавне 

својине града Крушевца на непокретностима - вођење евиденција о стању, вредности, 
кретању непокретности, стално ажурирање насталих промена; 

- Достављање података и евиденција о праву коришћења и праву својине на 
непокретностима путем web апликација у Централни регистар Републичке дирекције за 
имовину Републике Србије; 

- Послови ГИС-а;  
- Обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 

Градске управе. 
 
Услови: Стечено високо образовање из области правне науке или из области 

менаџмента 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, положен државни стручни испит, више од једне године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)“. 

 
Радна места под редним бројем 143, 144 и 145 постају радна места под редним 

бројем 146,147 и 148. 
Сва остала радна места се повлаче за следећи одговарајући редни број унапред. 
 
 
У тачки 1.9 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, радно место под 

редним бројем 143 "Начелник Одељења" мења се и гласи: 
 
"143. Радно место: Начелник Одељења 
Звање: Самостални саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: Руководи радом Одељења, 
-организује и планира обављање послова из надлежности Одељења, 
-обавља најсложеније нормативно-правне послове везане за припрему општих и 

појединачних нормативних аката из надлежности Одељења, 
-стара се о благовременом и законитом обављању послова у Одељењу, 
-пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу, 
-присусутвује седницама Градског већа у својству овлашћеог известиоца по 

позиву, 
-сарађује са другим Одељењима у Градској управи, 
-обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено високо образовање из области правних 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, положен 
државни стручни испит,најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
У тачки 144. Радно место: Финансијско планирање и инвестиције у звању 

саветник, број службеника: 1,  мења се опис послова и гласи: 
 
"Опис послова: обавља аналитичко- планске послове из надлежности Одељења, 
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припрема финансијске планове капиталних инвестиција из надлежности Одељења 
и прати њихово извршење у сарадњи са другим Одељењима, 

 израђује информације и анализе о утрошку финансијских средстава установа и 
организација индиректних корисника буџета, 

 пружа стручну помоћ установама и организацијама- индиректним корисницима 
буџета у поступку израде финансијских планова и врши усклађивање истих са 
смерницама за израду буџета, 

врши преглед исправности месечних извештаја о утрошку буџетских средстава 
спортских клубова и организација, 

 прати цене буџетских корисника и предлаже одговарајуће измене, 
 обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 

управе.“ 
 
На наведеном радном месту услови за обављање послова остају исти. 
 
 
 
У тачки 149. Радно место: Студијско-аналитички послови у звању саветник, 

број службеника: 2, мења се опис послова и гласи: 
 
„ Опис послова: припрема општих и појединачних аката из области културе и 

спровођење поступака за јавни интерес за традиционалне цркве и верске заједнице, 
послови  информисања; 

координација и праћење рада установа у области културе; 
стручни послови на припреми и спровођењу аката за потребе награђивања и 

стипендирања ученика и студената; 
стручни послови припреме и спровођења програма у области културе и 

информисања; 
послови на изради и имплементацији стратешких докумената из наведених области; 
обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 

Градске управе. " 
 
На наведеном радном месту услови за обављање послова остају исти. 
 
Радно место под редним бројем 153. административно-технички послови у 

звању референт, број службеника 1, мења се звање и сада гласи: "Звање: виши 
референт". 

 
 

У тачки 1.9.3. СЛУЖБА ЗА БОРАЧКУ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ  
у Одељењу за друштвене делатности, радно место под редним бројем 159 „Шеф 
Службе“, у звању саветник, број службеника 1,  мења се опис послова и гласи: 

 
 

       „Опис послова: руководи и организује рад Службе и пружа стручну помоћ 
запосленима; обавља сложене управне  послове решавања у првом степену у области 
борачке и борачко-инвалидске заштите;  

-израђује општа акта из надлежности Службе;  
-учествује у припреми предлога финансијског плана у поступку доношења Одлуке 

о буџету у оквиру спровођења програма и пројеката који се односе на расписивање 
конкурса од јавног интереса у области културног наслеђа, традицијаослободилачких 
ратова и стандарда ветерана; 

-обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обављање послова остају исти. 
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У тачки 1.9.4. СЛУЖБА ЗА СОЦИЈАЛНУ И   ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  у 
Одељењу за друштвене делатности, радно место под редним бројем 162 „Шеф 
Службе“, у звању саветник, број службеника 1,  мења се опис послова и гласи: 

 
 

„Опис послова: руководи и  организује рад Службе; 
-Стара се о благовременом обављању послова и пружа стручну помоћ запосленима;  
-обавља  најсложеније  студијско- аналитичке послове из делокруга рада Службе; 
 -прати стање и реализацију програма рада установа из области социјалне и 

здравствене заштите;  учествује у изради и припреми предлога стратешких докумената 
и прати спровођење стратешко планских докумената из делокруга рада Службе; 

-израђује студије, анализе и друге стручне информације из делокруга рада Службе; 
-прати стање и реализацију програма рада установа из области социјалне и 

здравствене заштите; 
-прати реализацију права и услуга у области социјалне заштите; 
-учествује у припреми предлога финансијских планова из делокруга рада Службе у 

поступку доношења Одлуке о буџету и прати њихово извршење; 
-прати реализацију усвојених финансијских плановабуџетских корисника који 

средства из буџета реализују у оквиру програма и пројеката од јавног интереса у 
области социјалне и здравствене заштите; 

-учествује у поступку спровођења конкурса за додељивање средстава за 
финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса из 
делокруга рада Службе; 

-обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обављање послова остају исти. 
 
 
Радно место  у истој служби, под редним бројем 163: „Студијско аналитички 

послови и послови координатора за питања мањина „звање саветник, број 
службеника 1, мења се и гласи: 

 
            
„163. Радно место: Студијско- аналитички послови у области социјалне 

заштите 
 

- Звање:  Саветник  
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: обавља сложене послове који се односе на израду стратешких и 

планских докумената, програма и пројеката у области развоја социјалне политике; 
праћење имплементације и извештавање о извршавању истих; 
 припрема предлоге финансијских планова у поступку доношења Одлуке о буџету 

за програме и пројекте у области социјалне заштите и прати реализацију истих; 
 прикупља податаке и израђује анализе, извештаје и друге стручне информација 

везане за област социјалне заштите; 
 прати реализацију права и услуга у  социјалној заштити града Крушевца, сарађује 

са установама и организацијама цивилног друштва које се баве социјалном заштитом; 
обавља стручне и административне послове радних тела за израду и 

имплементацију стратешких докумената; 
 обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 

Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из области природних или 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 
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 

 
Радно место у истој служби, под редним бројем164: „ Студијско аналитички 

послови“, звање млађи саветник, број службеника 1, мења се опис послова и гласи:  
 

„Опис послова: обавља стручне и административне послове за спровођење мера 
популационе политике и остваривање права из ове области; 

 учествује у припреми предлога финансијског плана у поступку доношења Одлуке 
о буџету у оквиру спровођења мера  популационе политике и програма и пројеката који 
се односе на расписивање конкурса у области социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом и прати реализацију финансијског плана; 

обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за избор програма 
и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите и заштите лица са инвалидитетом и Комисије за спровођење мера и активности 
популационе политике града Крушевца; 

обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 
Градске управе.“ 

 
На наведеном радном месту услови за обављање послова остају исти. 
 
 
Радно место под редним бројем 165: „Нормативно управни послови из области 

социјалне и здравствене заштите „звање саветник, број службеника 1, мења се и 
гласи: 

 
 
 
„165. Радно место: Нормативно- правни и управни послови из области 

социјалне и здравствене заштите  
 

- Звање: Млађи саветник  
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: обавља нормативно правне и управне послове из области социјалне 

и здравствене заштите;  
израђује општа и појединачна акта у области социјалне и здравствене заштите; 
прати стање и реализацију програма радаустанова из области социјалне и 

здравствене заштите; 
води првостепени поступак за остваривање права на субвенцијеу социјалној 

заштити-стицање статуса енергетски угроженог купца и права на јединствену 
инвалидску паркинг карту особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима;  

обавља стручне и административне послове за потребе Савета за здравље и 
Комисије за избор програмаи пројеката од јавног интереса у области здравствене 
заштите;  

обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке 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, положен 
државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 
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У тачки 1.10.1. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА у Одељењу за инспекцијске 
послове радно место под редним бројем 170. "Главни грађевински инспектор" у звању 

саветник , број службеника 1, мења се звање у звање "самостални саветник". 
 
 

Радно место под редним бројем 171. " Грађевински инспектор" у истом Одељењу 

у звању саветник, број службеника "3" мења се број службеника и гласи: " Број 

службеника:" 4 ". 
 
 

У тачки 1.10.2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  у Одељењу за инспекцијске 
послове, радно место под редним бројем 172. " Главни комунални инспектор" у звању 
саветник, број службеника 1, мења се звање и сада гласи: " Звање: самостални 
саветник". 
 
Радно место под редним бројем 176. "Инспектор за заштиту животне средине" у 
звању саветник, број службеника 2, се брише. 
 
Радно место под редним бројем 177. "Стручно-оперативни послови" у звању 
сарадник, број службеника 2, мења се број службеника и гласи:" Број службеника: 
1". Мења се и број наведеног  радног места тако да постаје:" Радно место под 
редним бројем 176". 
 
 
После тачке 1.10.2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА , додаје се нова Служба која 
гласи:  
 

" 1.10.3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
177.  Радно место: Главни инспектор за заштиту животне средине  
  

- Звање: Самостални саветник   
- Број службеника: 1 

 
Опис послова: координира рад, стара се о законитом, правилном и правовременом 

обављању послова из делокруга инспекције за заштиту животне средине; 
- Обавља управно-правне послове, вођење првостепеног управног поступка из 

делокруга рада еколошке инспекције; 
- Врши надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и 

транспорта интерног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни 
орган Градске управе Крушевац издаје дозволу;  

- Сачињава записник, процењује ризик и налаже Законом прописане мере; 
- Обавља редован теренски и канцеларијски инспекцијски надзор у складу са 

планом инспекцијског надзора, учествује у изради истог и предузима Законом 
прописане мере; 

- Врши ванредан теренски и канцеларијски инспекцијски надзор на основу пријава 
и процењивог ризика; 

- Врши саветодавни инспекцијски надзор на основу процењеног ризика и предузима 
Законом прописане мере; 

- Врши контролни инспекцијски надзор, подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка, односно кривичне пријаве и привредни преступ; 

- Припрема информације и води евиденцију о инспекцијском надзору; 
- Сарађује са Републичким инспекцијама, другим органима и организацијама у 

циљу ефикснијег вршења инспекцијског надзора; 
- Обавља и друге послове утврђене Законом или прописом донетим на основу 

Закона; 
- Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 

управе; 
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Услови: стечено високо образовање из научне области природних 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, 
положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет  година 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
178. Радно место: Инспектор за заштиту животне средине  

 
- Звање:  Саветник  
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: врши инспекцијски надзор над применом закона из области заштите 

животне средине, као и прописа донетих на основу закона; налаже мере и стара се за 
њихово спровођење, подноси захтев за  покретање прекршајног поступка, односно 
кривичне пријаве; обавља послове овлашћеног инспектора по Закону о туризму; 
сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу 
ефикаснијег вршења надзора; води прописане евиденције; обавља и друге послове 
утврђене законом и обавља и друге послове по налогу главног комуналног инспектора,  
начелника Одељења и начелника Градске управе.  

 
Услови: стечено високо образовање из научне области природних 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, 
положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
179. Радно место: Стручно-оперативни послови из делокруга рада инспекције за 

заштиту животне средине  
 
- Звање: Млађи саветник 
- Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља мање сложене послове и прикупља податке неопходне за 

управно-правне послове из делогруга рада Инспекције за заштиту животне средине; 
- Обавља и друге послове по налогу инспектора за заштиту животне средине, 

начелника Одељења и начелника Градске управе; 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области природних 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, 
најмање пет година проведених у радном односу у Градској управи,  познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет)." 

 
 
Остала радна места померају се за један редни број унапред. 
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У тачки 1.11. у ОДЕЉЕЊУ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ радно место под редним бројем 181. "Послови географско-
информационог система (ГИС-а) у звању млађи саветник, број службеника 1 се 
брише".

Сва остала радна места повлаче се за један редни број унапред.

Радно место под редним бројем 192. "Стручно-оперативни послови" мења се и
гласи:

" 192. Радно место: стручно-оперативни послови
звање: виши референт 
број службеника: 1

Опис послова: врши послове прикупљања анализе и обједињавања података

потребних за процену угрожености од елементарних непогода; 
- спроводи одлуке, мери закључке Градског штаба за ванредне ситуације; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе, начелника Одељења и начелника 

Градске управе. 

 
 

У тачки 1.12. у ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА радно 
место под редним бројем 196. " Документациони послови" у звању виши референт, 

број службеника "3", мења се број службеника и гласи.  Број службеника "2". 
 
Радно место под редним бројем 195. "Радни односи и стручно усавршавање" у 

звању млађи саветник, број службеника 1, мења се звање и гласи:" Звање: саветник". 
   

Тачка 1.13. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ мења се и гласи:  
 

" 1.13. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ"  
 

197. Радно место: Начелник Одељења  
 

 - Звање: Самостални саветник 
 - Број службеника: 1  

Опис послова: руководи радом Одељења, организује, координира пружа стручна 
упутства и контролише обављање послова комуналне милиције; 

- распоређује послове и пружа потребну стручну помоћ; стара се о правилном 
распореду послова, запослености и испуњавању радних обавеза запослених; 

- стара се о правилној примени закона и других прописа из надлежности комуналне 
милиције; 

- одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова у Одељењу; 
- повремено и у различито време врши контролу извршавања задатака од стране 

комуналних милиционара; 
- сачињава предлог годишњег плана рада Одељења; 
- обавештава надлежну полицијску управу о употреби средстава принуде; 
- решава притужбе лица која сматрају да су им незаконитом или неправилном 

применом овлашћења комуналних милиционара повређена права;  
- подноси извештаје начелнику Градске управе, Градоначелнику, Градском већу и 

Скупштини града; 
- иницира поступак стручног усавршавања, као и проверу стручне оспособљености 

комуналног милиционара; 
- налаже комуналном милиционару да се подвргне провери психофизичке 

способности потребне за обављање послова комуналне милиције; 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању природног или
друштвеног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни

стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
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-  стара се о јавности и транспарентности рада;  
- иницира покретање дисциплинских поступака због повреде радне дисциплине;  
- присуствује седницама Градског већа у својству овлашћеног известиоца по позиву; 
- сарађује са другим одељењима у Градској управи и другим органима и 

организацијама;  
- обавља друге послове који су му законом и актима Града стављени у надлежност, 

као и друге послове по налогу начелника Градске управе.  
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке 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, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
Посебни услови: 
- психифизичке способности за обављање послова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде 

дужности из радног односа; 
- да не постоје безбедоносне сметње за обављање послова комуналног 

милиционара; 
 
198. Радно место:  Комунални милиционар - вођа смене   

 
- Звање: Виши референт         
- Број службеника: 2 

 
Опис послова: обавља послове комуналног милиционара у складу са Законом; 
-одговоран је за рад и реализацију планираних задатака Одељења;  
-упознаје са радом и догађајима претходне смене и са бројним стањем комуналних 

милиционара, тежишним задацима и реализацијом планираних налога и асистенција; 
-координира рад и по потреби упућује комуналне милиционаре на извршењу хитних 

задатака; 
-издаје задатке путем средстава везе и прати извршење истих;  
-прима пријаве од грађана, врши пријем писаних и усмених извештаја од стране 

патрола, саставља детаљан дневни извештај који доставља начелнику;  
-обавља и друге послове у складу са законом, по налогу начелника Одељења и 

начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању природног или 

друштвеног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет); положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
- психифизичке способности за обављање послова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде 

дужности из радног односа. 
- да не постоје безбедоносне сметње за обављање послова комуналног 

милиционара; 
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199. Радно место: Комунални милиционар - вођа патроле    
 

- Звање: Виши референт  
- Број службеника: 5  
 
Опис послова: Организованим присуством на местима одржавања комуналног 

реда обавља комунално-милицијске послове; 
- предузима неопходне радње ради одржавања, односно поновног успостављања 

нарушеног комуналног и другог реда из надлежности комуналне милиције; 
- проверава спремност патроле за реализацију налога издатих усмених и писаних 

наређења и инструкција; 
- руководи патролом у току обављања послова;  
- координира рад комуналних милиционара у патроли и распоређује послове и 

задатке члановима патроле; 
- одлучује о врсти и начину коришћења овлашћења комуналног милиционара, члана 

патроле; 
- припрема и саставља све потребне извештаје о реализацији задатака и примени 

овлашћења; 
- размењује податке и извештава вођу смене и начелника Одељења;  
- у складу са овлашћењима, прописима и општим актима Града, сачињава записник, 

службену белешку, изриче меру, издаје прекршајни налог, подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка;  

- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању природног или 

друштвеног смера,  најмање пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет); положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
Посебни услови: 
 
- психифизичке способности за обављање послова комуналног милиционара,  
- положен испит за  комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде 

дужности из радног односа, 
- да не постоје безбедоносне сметње за обављање послова комуналног 

милиционара; 
 
 
200. Радно место: Комунални милиционар  

 
 - Звање: Виши референт      

- Број службеника: 19  
  
Опис послова: одржава комунални ред у области снабдевања водом, одвођења 

отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и 
другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, 
паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, 
постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од 
буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавање 
комуналних објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне 
расвете, стамбених и других објеката; 

- врши контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области 
комуналне и друге делатности из надлежности Града;  

- врши контролу у области заштите животне средине, културних добара, у складу 
са овлашћењима и другим прописима и општим актима Града; 
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- предузима мере на које је овлашћен по Закону о комуналној милицији; 
-  подноси захтев за вођење прекршајног поступка; 
- остварује сарадњу са инспекцијама које врше надзор над извршавањем прописа и 

других општих аката из надлежности Града и послове инспекцијског надзора, у складу 
са законом; 

- сарађује са комуналном милицијом других јединица локалне самоуправе, 
размењује податке и обавештења и остварује друге облике заједничког рада у оквиру 
узајамног пружања стручне помоћи, 

- врши контролу над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у 
односу на државне органе, органе Града и имаоце јавних овлашћења, 

- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Градске 
управе. 

 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању природног или 

друштвеног смера,  најмање пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет);положен 
возачки испит „Б“ категорије. 

 
 
Посебни услови: 
 
- психифизичке способности за обављање послова комуналног милиционара,  
- положен испит за комуналног милиционара,  
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,  
- да му није престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде 

дужности из радног односа, 
- да не постоје безбедоносне сметње за обављање послова комуналног 

милиционара; 
 
 
После Главе IV " ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА У СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА додају се 
Главе V и VI, а претходна глава V " ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ" постаје 
Глава VII  

 
 
 

" ГЛАВА V 
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Члан 37. 
 

Овим Правилником утврђује се унутрашња организација Службе за буџетску 
инспекцију града Крушевца, систематизација и број радних места потребних за 
обављање послова, опис послова и услови за обављање послова радног места.  

Члан 38. 
 
Служба врши инспекцијску контролу примене закона у области материјално-
финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника 
буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката у 
границама својих надлежности. 
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2.  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 

Члан 39. 
 

Служба се оснива као посебна Служба града Крушевца без унутрашњих 
организационих јединица. 
 
 

Члан 40. 
 

Рад Службе је независтан и самосталан.  
 

Члан 41. 
 

Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава Градоначелник. 
Шеф Службе за свој рад и за благовремено и законито извршавање послова из 
надлежности Службе одговара Градоначелнику. 
 
    
3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
 
 

Члан 42. 
 

Укупан број систематизованих радних места у Служби је три, са три извршиоца. 
 
Извршилачка радна места: 
 
Звање Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 1 1 
Саветник 1 1 
Млађи саветник / / 
Сарадник / / 
Млађи сарадник / / 
Виши референт 1 1 
Референт / / 
Млађи референт / / 
Укупно: 3 3 

 
            
4. НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ 
МЕСТА И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА  
 

Члан 43. 
 

Врсте радних места: 
 
1. Шеф Службе за буџетску инспекцију 
Звање:  самостални саветник 
Број службеника:  1 
 
Опис послова: шеф Службе за буџетску инспекцију руководи радом Службе, стара се 
о благовременом и законитом обављању послова; 
- усмерава рад Службе, даје упутства и смернице за рад, одлучује о правима, обавезама 
и одговорностима по основу рада запослених; 
- предлаже програм рада буџетске инспекције; 
- доноси план рада буџетске инспекције за текућу годину; 
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- обавља послове инспекцијског надзора; 
- доноси Решења и Закључке којима налаже мере и одређује рок за отклањање 
утврђених незаконитости;  
- доставља градоначелнику извештај о извршеној инспекцији са налозима и мерама; 
- доставља Записник корисницима буџетских средстава, организацијама и предузећима, 
правним лицима и другим субјектима; 
- извештава градоначелника у случају неправилности о утрошку средстава појединих 
буџетских корисника; 
- оставарује сарадњу са буџетском инспекцијом Министарства и интерном и екстерном 
ревизијом; 
- едукује се и стручно усавршава; 
- обавља и друге послове по налогу Градоначеника. 
За свој рад одговара Градоначелнику. 
 

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке 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, 
положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година 
радног искуства на пословима финансијске контроле или на рачуноводственим 
пословима, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
 
 

2. Радно место: Буџетски инпектор 
Звање: саветник 
број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља послове инспекције и контроле директних и индиректних 
корисника средстава буџета Града, јаних предузећа основаних од стране Града, 
зависних правних лица основаних од стране тих јавних предеузећа, правних лица над 
којима Град има директну и индиректну контролу више од 50% капитала или више од 
50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима средтсва 
Града чине више од 50% укупног прихода, правним лицима и другим субјектима који 
су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета 
Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, 
донација, дотација и друго; 
- обавља послове контроле примене Закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава; 
- издаје наредбе забране спровођења радњи које су у супротности са Законом; 
- доноси Решења и Закључке којима налаже мере и одређује рок за отклањање 
утврђених незаконитости; 
- доставља записник корисницима буџетских средстава, организацијама и предузећима, 
правним лицима и другим субјектима; 
- едукује се и стручно усавршава; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе и Градоначелника; 
 

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке 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, 
положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године 
радног искуства на пословима финансијске контроле или на рачуноводственим 
пословима, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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3. Радно место: Канцеларијски послови 
Звање: виши референт 
број службеника: 1 
 
 
Опис послова: врши припремање документације за потребе буџетске инспекције; 
- води потребне евиденције; 
- врши пријем и експедицију поште; 
- врши одлагање, чување и архивирање докуметације; 
- обавља и друге канцеларијске послове по налогу шефа Службе; 
 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног или 
природног смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
 

 ГЛАВА VI 
 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 
СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 44. 
 
Овим Правилником утврђује се унутрашња организација Службе интерне ревизије 

града Крушевца, систематизација и број радних места потребних за обављање послова, 
опис послова и услови за обављање послова радног места. 

 
 

Члан 45. 
 
Служба обавља послове из делокруга прописаних законом којим се уређује 

буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору. 

 
 
2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 

Члан 46. 
 
Служба се оснива као посебна Служба града Крушевца и функционално и 

организационо је независна од делатности коју ревидира и није део ниједног пословног 
процеса, односно организационог дела Градске управе. 

 
 

Члан 47. 
 

Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разреешава Градоначелник. 
О правима и обавезама шефа Службе одлучује Градоначелник. 
О правима и обавезама запослених одлучује шеф Службе. 
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3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА  
 

Члан 48. 
 
Укупан број систематизованих радних места у Служби је три, са три извршиоца. 
 
Извршилачка радна места: 
 

Звање Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 1 1 
Саветник 1 1 
Млађи саветник / / 
Сарадник / / 
Млађи сарадник / / 
Виши референт 1 1 
Референт / / 
Млађи референт /  
Укупно: 3 3 

 
 
3. НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ 

РАДНИХ МЕСТА И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
 

Члан 49. 
 
Врсте радних места: 
 
1. Шеф Службе интерне ревизије 
Звање: самостални саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: руководи и ораганизује рад Службе; 
- обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије; 
- даје упутства за обављање ревизије система, ревизије успешности, финансијских 

ревизија и ревизија усаглашености са прописима; 
- пружа савете руководству и запосленима; 
- припрема и подноси на одобравање Градоначелнику нацрт стратешког и годишњег 

плана интерне ревизије; 
- надгледа спровођење годишњег плана и примену методологије интерне ревизије; 
- врши расподелу радних задатака интерном ревизору и одобрава планове обављања 

појединачне ревизије; 
- омогућава сталну обуку и прати рад интерних ревизора; 
- обезбеђује одржавање организационих и професионалних етичких стандарда; 
- припрема извештаје из делокгуга рада Службе; 
- оцењује рад запослених; 
-обавља послове ревизије и то: ревизију система, ревизију успешности и пословања, 

финансијску ревизију и ревизију усаглашености; 
- обавља и друге послове у области интерне ревизије по налогу Градоначелника; 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке 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, 
положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног инетрног ревизора у 
јавном сектору, најмање седам година радног искуства на пословима ревизије, 
финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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2. Радно место: Интерни ревизор 
Звање: саветник 
Број службеника: 1 
 
Опис послова: обавља послове ревизије и то: ревизију система, ревизију 

успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености;  
- обавља послове централне хармонизације и координације спровођења 

методологије контроле и интерне ревизије у јавном сектору локалне самоуправе, 
формирање и одржавање информатичке базе података неопходне за обављање послова 
интерне ревизије; 

- учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије; 
- сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у 

извештајном периоду; 
- придржава се професионалних и етичких стандарда; 
- обавља и друге послове по налогу шефа Службе и Градоначелника; 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке 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, 
положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног инетрног ревизора у 
јавном сектору, најмање три године радног искуства на пословима ревизије, 
финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
3. Радно место: Канцеларијски послови 
Звање: виши референт 
Број службеника: 1 
 

Опис послова: врши припремање документације за потребе интерне ревизије; 
- води потребне евиденције; 
- врши пријем и експедицију поште; 
- врши одлагање, чување и архивирање докуметације; 
- припрема документацију за  потребе ревизијских извештаја;  
- обавља и друге канцеларијске послове по налогу шефа Службе интерне ревизије; 
 
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног или 
природног смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 
Члан 50. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Крушевца"." 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ за доношење овог акта су одредбе члана 58. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Сл.Гл.РС број: 21/16, 
113/17, 113/17- др.Закон и 95/18), где је предвиђено да се радна места и њихово 
разврставање по звањима уређује Правилником. Правилником се утврђује опис радих 
места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако 
радно место, врсте и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком 
радном месту. Ставом 3. истог члана је предвиђено да Правилник усваја Градско веће а 
у ставу 4. је прописано да начелник Градске управе припрема обједињен Правилник. 




