На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др.
закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних
места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 88/2016 и 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе „Службени гласник Републике Србије“, број 88/2016),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 18. фебруара 2019. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ
УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама,
стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број
10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018 и 26/2018), у глави VI, називи радних места,
звања, број службеника, описи радних места и услови за запослење у Градској управи за друштвене
делатности града Чачка, у члану 47. став 1. алинеја 2, број „16“, замењује се бројем „17“.
Члан 2.
У глави VI, члану 48. у Служби за борачко инвалидску заштиту, после подтачке 2. додаје се
нова подтачка 3. која гласи:
Радно место у области борачко инвалидске заштите и праћење прописа
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: прати прописе из области борачко инвалидске заштите, води поступак у вези
утврђивања права у првом степену ратних војних инвалида из оружаних акција после 17.8.1990.
године и других права предвиђених законом о правима бораца, престанак инвалидских права
мирнодопских породичних и ратних војних инвалида којима је то право признато по основу учешћа
у Другом светском рату, обавља сложене стручне послове и друге послове које одреди начелник.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке – дипломирани правник
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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 5 година радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Досадашње подтачке 3. до 17. постају подтачке 4. до 18.
Члан 3.
У глави VI тачка 1. Служба за борачко инвалидску заштиту, у досадашњој подтачки 3. која
постаје подтачка 4. Радно место из области борачко инвалидске заштите, која је овом изменом постала
подтачка 4., број службеника 2, замењује се бројем 1, а у опису послова, речи „престанак инвалидских
права и послове на остваривању права мирнодопских породичних и ратних војних инвалида којима
је то право признато по основу учешћа у другом светском рату и права из оружаних акција послове
17.8.1990. године“, бришу се.

Члан 4.
У глави VI тачка 2. Служба за послове друштвене бриге о деци, у досадањој подтачки 8. која
постаје подтачка 9. Радно место за финансијске послове, у делу „звање“, испред речи „саветник“,
додаје се реч „самостални“, а код услова речи: „најмање 3 године радног искуства у струци“ замењују
се речима „најмање 5 година радног искуства у струци“.
Члан 5.
У глави VI, тачка 3. Служба за друштвене делатности, у досадашњој подтачки 12. која постаје
подтачка 13. Радно место: Шеф службе за друштвене делатности, после речи „Звање“ брише се реч
„самостални“, а код услова речи: „најмање 5 година радног искуства у струци“ замењују се речима
„најмање 3 године радног искуства у струци“.
Члан 6.
У глави VI, у досадашњој подтачки 13. која постаје подтачка 14. у називу радног места
Самостални саветник за правне послове у области друштвених делатности, реч „самостални“, брише
се, а после речи: „Звање“ брише се реч „Самостални“ и код услова речи: „најмање 5 година радног
искуства у струци“ замењују се речима „најмање 3 године радног искуства у струци“.
Члан 7.
У глави XI називи радних места, звања, број службеника, описи радних места и услови за
запослење у Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града
Чачка, у члану 58. тачка 5.в) Стручна служба Скупштине града, Кацеларија председника и заменика
председника Скупштине, подтачка 19. Радно место техничког секретара у посланичкој и одборничкој
канцеларији, звање: „млађи референт“, мења се и гласи: „виши референт“, а код услова речи „завршен
приправнички стаж“ замењују се речима „најмање 5 година радног искуства у струци“.
Члан 8.
У глави XI називи радних места, звања, број службеника, описи радних места и услови за
запослење у Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града
Чачка, у члану 58. тачка 5.в) Стручна служба Скупштине града, Канцеларија председника и заменика
председника Скупштине, подтачка 20. Радно место техничког секретара председника Скупштине и
заменика председника Скупштине, звање: „виши референт“, мења се и гласи: „млађи референт“, а код
услова речи „најмање 5 година радног искуства у струци“ замењују се речима „завршен приправнички
стаж“.
Члан 9.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић
Правилник је објављен,
Дана: 19. фебруара 2019. године
Правилник ступа на снагу,
Дана: 27. фебруара 2019. године

