Na osnovu ~lana 59. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/07, 83/14dr. zakon), ~lana 5. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima (“Sl. glasnik RS”, br. 48/91,
66/91, 44/98- dr. zakon, 49/99- dr. zakon, 34/01- dr. zakon, 39/02, 49/05- odluka USRS, 79/05- dr. zakon,
81/05- ispr. dr. zakona, 83/05- ispr. dr. zakona i 23/13- odluka US), ~lana 77. stav 2. Statuta
op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac”, br. 17/13- pre~i{}en tekst, 22/13 i 10/15) i ~lana
24. Odluke o Op{tinskoj upravi op{tine ]i}evac (“Sl. list op{tine ]i}evac”, br. 12/12 i 3/14),
Na~elnik Op{tinske uprave op{tine ]i}evac, uz saglasnost Op{tinskog ve}a, dana 03.02.2016.
godine, donosi

P R A V I L N I K
O UNUTRA[WOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA U OP[TINSKOJ UPRAVI
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovim Pravilnikom utvr|uju se organizacione jedinice u Op{tinskoj upravi op{tine ]
i}evac, ukupan broj radnih mesta sa nazivima, opisom poslova, brojem izvr{ilaca i uslovima za
obavqawe poslova svakog radnog mesta, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, radna mesta
na koja se mogu primati pripravnici, kao i druga pitawa vezana za rad Op{tinske uprave, u skladu
sa zakonom, Statutom i Odlukom o Op{tinskoj upravi.

II UNUTRA[WA ORGANIZACIJA
^lan 2.
Op{tinska uprava se obrazuje kao jedinstvena slu`ba.
U okviru Op{tinske uprave kao jedinstvene slu`be za vr{ewe srodnih poslova, obrazuju se
~etiri unutra{we organizacione jedinice, i to :
1. Kabinet Predsednika op{tine;
2. Slu`ba za skup{tinske poslove;
3. Odeqewe za dru{tvene delatnosti, op{te i zajedni~ke poslove i
4. Odeqewe za privredu, finansije, urbanizam i inspekcijske poslove.
KABINET PREDSEDNIKA OP[TINE

^lan 3.
Za obavqawe odre|enih stru~nih poslova za potrebe predsednika op{tine i Op{tinskog
ve}a, obrazuje se Kabinet predsednika op{tine.
Kabinet Predsednika op{tine je stru~na slu`ba koja obavqa poslove koji se odnose na:
- stru~ne i organizacione poslove za potrebe predsednika op{tine i Op{tinskog ve}a koji
se odnose na pripremu i sazivawe sednica i obradu akata usvojenih na sednicama Op{tinskog ve}a,
~uvawe izvornih dokumenata o radu predsednika op{tine i Op{tinskog ve}a do predaje arhivi i
vo|ewe evedencija o odr`anim sednicama,
- vr{i druge stru~ne, savetodavne i administrativno- tehni~ke poslove za ostvarivawe
nadle`nosti i ovla{}ewa predsednika i zamenika predsednika koji se odnose na predstavqawe
op{tine u odnosima prema pravnim i fizi~kim licima u zemqi i inostranstvu, kao i poslove na
pripremi za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika op{tine,
- vr{i raspore|ivawe akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika
predsednika op{tine i sre|uje dokumentaciju vezanu za wihove aktivnosti,
- prati aktivnosti na realizaciji utvr|enih obaveza,
- pripremawe predloga akata koje donosi predsednik op{tine, na osnovu zakona, statuta i
odluka skup{tine,
- ostvaruje saradwu sa ustanovama i javnim preduze}ima i mesnim zajednicama u okviru
op{tine, kao i sa op{tinama i gradovima u zemqi i inostranstvu,
- ostvaruje saradwu sa ministarstvima, donatorskim, razvojnim, nevladinim i drugim
organizacijama u oblasti izrade projekata, programa i planova,
- organizuje protokol, prijem gra|ana, gostiju i drugih lica kod Predsednika op{tine,

- жstara se o javnosti u radu, informisawu gra|ana, uslovima za rad akreditovanih novinara,
ostvaruje saradwu sa sredstvima javnog informisawa, obavqa i druge poslove koji su mu povereni, u
skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima op{tine.
SLU@BA ZA SKUP[TINSKE POSLOVE

^lan 4.
Za obavqawe odre|enih stru~nih poslova za potrebe Skup{tine op{tine, obrazuje se
Slu`ba za skup{tinske poslove.
Slu`ba za skup{tinske poslove je stru~na slu`ba koja obavqa poslove koji se odnose na:
stru~ne i organizacione poslove za potrebe Skup{tine op{tine koji se odnose na
pripremu i sazivawe sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, ~uvawe izvornih dokumenata o
radu skup{tine i wenih radnih tela do predaje arhivi i vo|ewe evedencija o odr`anim sednicama,
pru`awe stru~ne pomo}i predsedniku Skup{tine op{tine, wegovom zameniku,
odbornicima, kao i ~lanovima radnih tela skup{tine,
pribavqawe odgovora na odborni~ka pitawa, vr{i administrativne i stru~ne poslove
koji se odnose na predstavke i predloge gra|ana,
priprema nacrte akata koje donosi predsednik op{tine, Skup{tina op{tine i
Op{tinsko ve}e, koji nisu u nadle`nosti drugih organizacionih jedinica,
vr{i kona~nu redakciju donetih odluka i drugih propisa sa sednica Skup{tine i wenih
organa,
izdaje “Slu`beni list op{tine ]i}evac”,
poslove u vezi sa zavo|ewem samodoprinosa, sprovo|ewem referenduma i pokrenutom
narodnom inicijativom i pru`awe stru~ne pomo}i mesnim zajednicama,
organizuje protokol skup{tine i stara se o informisanosti gra|ana i sredstava javnog
informisawa u vezi sa radom skup{tine i
- obavqa i druge poslove koji su joj povereni, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima
op{tine.
ODEQEWE ZA DRU[TVENE DELATNOSTI, OP[TE I ZAJEDNI^KE POSLOVE
^lan 5.
Odeqewe za dru{tvene delatnosti, op{te i zajedni~ke poslove vr{i poslove Op{tinske
uprave koji se odnose na:
- u oblasti dru{tvenih delatnosti, obavqa poslove koji se odnose na zadovoqavawe odre|
enih potreba gra|ana, koji su povereni op{tini, u oblasti pred{kolskog, osnovnog i sredweg
obrazovawa i vaspitawa, primarne zdravstvene za{tite, socijalne za{tite, finansijske podr{ke
porodicama sa decom, bora~ko- invalidsku za{titu, porodiqsko odsustvo i odsustvo radi nege
deteta, u~eni~ka i studentska pitawa, kulture, fizi~ke kulture, informisawa i ostvarivawa
nadzora nad zakonito{}u rada ustanova u oblasti dru{tvenih delatnosti ~iji je osniva~ op{tina,
vr{i inspekcijske poslove iz oblasti obrazovawa, vr{i poslove koji se odnose na dru{tveni
polo`aj omladine i organizacija koje okupqaju omladinu i dru{tvenu brigu o mladima, kao i
poslove u vezi sa zbriwavawem izbeglica i raseqenih lica na teritoriji op{tine;
- u okviru op{tih poslova, obavqa upravne i stru~ne poslove u neposrednom sprovo|ewu
zakona i drugih propisa ~ije je neposredno sprovo|ewe povereno op{tini u oblasti dr`avqanstva,
mati~nih kwiga, li~nog imena, braka, bira~kih spiskova, vo|ewe registra stanovnika, overe
potpisa, prepisa i rukopisa, vr{i poslove na izdavawu radnih kwi`ica i vo|ewe registra o
radnim kwi`icama, izvr{avawe upravnih akata pravnih lica koji nisu zakonom ovla{}eni da ih
sami izvr{avaju, poslove prijemne kancelarije- pisarnice i arhive, kao i poslove radnih odnosa u
Op{tinskoj upravi.
- u okviru zajedni~kih poslova, odeqewe obavqa poslove koji se odnose na unapre|ewe
organizacije rada i modernizaciju Op{tinske uprave, poslove informatike i automatske obrade
podataka za potrebe skup{tine, predsednika, Op{tinskog ve}a, Op{tinske uprave, javnih
preduze}a i ustanova, organizacione i administrativne poslove u vezi sprovo|ewa izbora,
upotrebe grba i zastave op{tine, poslove teku}eg i investicionog odr`avawa i obezbe|ivawa
poslovnih zgrada i prostorija, obavqa poslove na umno`avawu materijala, administrativnotehni~ke i druge poslove u vezi obezbe|ivawa uslova rada za potrebe skup{tine, predsednika i

Op{tinske uprave, obezbe|uje racionalno kori{}ewe poslovnog prostora, prevoz motornim
vozilima i druge servisne usluge (dostava, odr`avawe higijene i dr.),
- odeqewe obavqa poslove pru`awa pravne pomo}i javnim preduze}ima i ustanovama, ~iji je
osniva~ op{tina;
- odeqewe priprema nacrte akata iz svoje nadle`nosti koje donosi predsednik op{tine,
Skup{tina op{tine i Op{tinsko ve}e;
- odeqewe vr{i i druge poslove po nalogu na~elnika Op{tinske uprave i na~elnika
odeqewa, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima op{tine.
Pojedini poslovi u okviru odeqewa mogu se obavqati u oviru grupe poslova koja obuhvata
vi{e srodnih poslova.
Za izvr{avawe odre|enih poslova iz nadle`nosti op{tine, kao i poverenih poslova
dr`avne uprave i stvarawe uslova da se ti poslovi obavqaju efikasnije i bli`e mestu stanovawa i
rada gra|ana na teritoriji op{tine ]i}evac, za podru~je jednog ili vi{e naseqenih mesta u
sastavu Odeqewa za dru{tvene delatnosti, op{te i zajedni~ke poslove, obrazuju se mesne
kancelarije.
Mesne kancelarije vr{e poslove koji se odnose na li~na stawa gra|ana, vo|ewe mati~nih
kwiga i izdavawe izvoda i uverewa, sastavqawe smrtovnica, pra}ewe bira~kih spiskova, overu
rukopisa, prepisa i potpisa, izdavawe uverewa o ~iwenicama kada je to odre|eno zakonom, vr{ewe
poslova prijemne kancelarije za op{tinske organe uprave u skladu sa ovla{}ewima, vo|ewe drugih
evidencija kada je to predvi|eno zakonom i drugim propisima, ~uvawe na|enih stvari, pru`awe
stru~ne pomo}i u postupku izja{wavawa gra|ana za mesni samodoprinos,popisa imovine i dr.).

1.
2.
3.
4.

ODEQEWA ZA PRIVREDU, FINANSIJE, URBANIZAM I INSPEKCIJSKE POSLOVE
^lan 6.
U okviru Odeqewa za privredu, finansije, urbanizam i inspekcijske poslove obrazuju se
slede}i odseci:
Odsek za planirawe i izgradwu i komunalno- stambene poslove,
Odsek za lokalnu poresku administraciju,
Odsek za finansije,
Odsek za lokalni ekonomski razvoj.
Pojedini poslovi u okviru odseka mogu se obavqati u oviru grupe poslova koja obuhvata
vi{e srodnih poslova u okviru jednog odseka.
1) Odsek za planirawe i izgradwu i komunalno- stambene poslove vr{i poslove Op{tinske
uprave koji se odnose na pripremawe i predlagawe izrade urbanisti~kih planova (odluke o izradi i
program za izradu plana) i ostale poslove u postupku wihovog dono{ewa, poslove vezane za sprovo|
ewe urbanisti~kih planova: izdavawe izvoda iz urbanisti~kih planova, izdavawe akta o
urbanisti~kim uslovima, organizovawe javne prezentacije (uvida) urbanisti~kog projekta u skladu
sa zakonom, stru~ni poslovi za ure|ewe i kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta, pripremawe
programa ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta, predloga akta o ure|ivawu javnog gra|evinskog
zemqi{ta, predlog odluke i program davawa u zakup neizgra|enog javnog gra|evinskog zemqi{ta,
kao i predlog odluke i program davawa u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u
dr`avnoj svojini, izdavawe odobrewa za izgradwu i upotrebu objekata i druge poslove koji se
odnose na izgradwu u skladu sa zakonom, priprema akt kojim se ure|uje postavqawe mawih
monta`nih objekata na javnim povr{inama, evidentirawe bespravno izgra|enih objekata i wihovo
uskla|ivawe sa planskim aktima, druge poslove u oblasti urbanizma i gra|evinarstva u skladu sa
zakonom.
U oblasti komunalno stambenih poslova vr{i poslove koji se odnose na ure|ewe, razvoj i
obavqawe komunalnih delatnosti, priprema nacrte akata koje donosi skup{tina, predsednik
op{tine i Op{tinsko ve}e iz ove oblasti, poslove u vezi sa cenama komunalno- stambenih usluga,
vodi registar ulica, trgova i zgrada i odre|uje ku}ne brojeve, stara se o stambenoj izgradwi i
odr`avawu stambenih zgrada, sprovodi postupak iseqewa bespravno useqenih lica u stanove i
zajedni~ke prostorije, u skladu sa zakonom, kao i druge poslove u stambenoj oblasti. Vr{i poslove
iz oblasti saobra}aja i upravqawa putevima, i to: poslovi vezani za izgradwu, odr`avawe i
kori{}ewe lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od zna~aja za
op{tinu, vanlinijski prevoz putnika, taksi prevoz i druge poslove po nalogu na~elnika Op{tinske
uprave i na~elnika odeqewa.

2) Odsek za lokalnu poresku administraciju vodi poreski postupak (utvr|ivawe, naplata
i kontrola) lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a
naro~ito:
- vodi registar obveznika izvornih prihoda op{tine na osnovu podataka iz jedinstvenog
registra poreskih obveznika koji vodi Poreska uprava;
- vr{i utvr|ivawe izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave re{ewem za koje nije
propisano da ih utvr|uje sam poreski obveznik u skladu sa zakonskim propisima
(samooporezivawe);
- vr{i kancelarijsku i terensku kontrolu, radi provere i utvr|ivawa zakonitosti i
pravilnosti ispuwavawa poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonom;
- vr{i obezbe|ewe naplate lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonom;
- vr{i redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davawa, u
skladu sa zakonom;
- vodi prvostepeni upravni postupak po `albama poreskih obveznika izjavqenim protiv
upravnih akata donetih u poreskom postupku;
- primewuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode;
- vodi poresko kwigovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;
- pru`a osnovnu stru~nu i pravnu pomo} poreskim obveznicima o poreskim propisima iz
kojih proizilazi wihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda;
- po slu`benoj du`nosti dostavqa Poreskoj upravi dokaze o ~iwenicama koje sazna u vr{ewu
poslova iz svoje nadle`nosti, a koji su od zna~aja za utvr|ivawe ili kontrolu pravilnosti primene
poreskih propisa za ~iju je primenu nadle`na Poreska uprava;
- vr{i izdavawe uverewa i potvrda o ~iwenicama o kojima vodi slu`benu evidenciju;
- obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Op{tinske uprave i na~elnika odeqewa.
3) Odsek za finansije koordinira postupak pripreme buxeta, razra|uje smernice za
pripremu buxeta i priprema nacrt odluke o buxetu i zavr{nom ra~unu op{tine. U izvr{ewu buxeta
kontroli{e plan izvr{ewa buxeta, vr{i eventualne korekcije, kontroli{e preuzete obaveze,
prati primawa i izdatke iz buxeta i daje preporuke korisnicima buxetskih sredstava. Odsek
projektuje i prati prilive sredstava na konsolidovani ra~un trezora i zahteve za pla}awe rashoda,
defini{e dnevne, mese~ne, tromese~ne i {estomese~ne kvote preuzetih obaveza i pla}awa, upravqa
gotovinskim sredstvima na konsolidovanom ra~unu trezora, kontroli{e rashode, upravqa dugom.
Obavqa ra~unovodstvene poslove, vr{i pla}awa, vodi glavnu kwigu i odabrane glavne kwige,
sastavqa finansijske izve{taje, obavqa ra~unovodstvene poslove za Op{tinsku upravu, mesne
zajednice, fondove i druge subjekte kada mu je to posebnom odlukom povereno, vr{i finansijskomaterijalne, kwigovodstvene i druge poslove iz oblasti finansijsko materijalnog poslovawa,
blagajni~ko poslovawe, kontrolu nov~anih dokumenata, likvidatura, formirawe dokumentacije za
isplatu, fakturisawe i sli~ne poslove, pru`a finansijske usluge, stru~ne i administrativnotehni~ke poslove iz oblasti javnih nabavki i obavqa druge poslove po nalogu na~elnika
Op{tinske uprave i na~elnika odeqewa.
4) Odsek za lokalni ekonomski razvoj donosi i stara se o realizaciji programa i projekta
lokalnog ekonomskog razvoja i unapre|ivawa op{teg okvira za privre|ivawe, pra}ewe kretawa
privrednih aktivnosti i izrada projekcija budu}ih kretawa, predlagawe strategije za daqi razvoj i
privla~ewe investicija, vr{i stru~ne i administrativne poslove na prikupqawu podataka i vo|
ewu registra o privrednim subjektima na teritoriji op{tine, vr{i poverene poslove u vezi
prijave, promena i registracija privatnih preduzetnika, pru`a stru~nu pomo} pravnim licima
(privatnim preduzetnicima, malim i sredwim preduze}ima) pri otvarawu, realizaciji projekata i
kredita, vr{i poslove u ciqu podsticawa razvoja turizma, unapre|ewa ugostiteqstva, zanatstva i
trgovine, priprema nacrte i predloge akata kojima se ure|uje radno vreme, mesta na kojima se mogu
obavqati odre|ene delatnosti i drugi uslovi za wihov rad i vr{i druge poslove u ciqu razvoja
privatnog preduzetni{tva u skladu sa zakonom i odlukama skup{tine, vr{i poslove koji se odnose
na za{titu, kori{}ewe i ure|ewe poqoprivrednog zemqi{ta, predla`e mere i stara se o wihovom
sprovo|ewu, obavqa poslove koji se odnose na podsticawe mladih da se organizuju, udru`uju i
u~estvuju u dru{tvenim tokovima, poslove za{tite interesa mladih i pomo} u ostvarewu wihovih
interesa, sara|uje sa omladinskim udru`ewima i organizacijama, obavqa poslove marketinga,
vr{i pripremu materijala u ciqu promovisawa ekonomskog razvoja op{tine na sajmovima i drugim
privrednim manifestacijama, u~estvuje u organizaciji i realizaciji edukativnih programa u ciqu

smawivawa nezaposlenosti, vr{i poslove priprema i izrade projekata, programa i planova iz
oblasti rodne ravnopravnosti i druge poslove po nalogu na~elnika op{tinske uprave i na~elnika
odeqewa.
Odeqewe za privredu, finansije, urbanizam, komunalno- stambene poslove i inspekcijske
poslove obavqa i slede}e poslove:
- obavqa inspekcijski nadzor nad primenom i izvr{avawem republi~kih zakonskih
propisa i op{tih akata skup{tine i poverenih poslova iz slede}ih oblasti: gra|evinarstva,
komunalnih delatnosti, za{tite `ivotne sredine i saobra}aja,
- obavqa imovinsko- pravne poslove koji se odnose na za{titu, promet i evidenciju
nepokretnosti koje koristi op{tina, a u dr`avnoj su svojini, sprovodi postupak eksproprijacije,
evidentirawe op{tinske imovine, kori{}ewe i raspolagawe nepokretnostima op{tine i druge
poslove u skladu sa zakonom i odlukama skup{tine,
- obavqa poslove na izradi planova odbrane, preduzimawu mera za uskla|ivawe priprema
za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadle`nosti u skladu sa Planom odbrane
Republike Srbije, vr{i poslove na utvr|ivawu procene {teta od elementarnih nepogoda i
administrativne poslove za komisiju za procenu {tete, vr{i promenu namene poqoprivrednog
zemqi{ta, utvr|uje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne
dozvole za objekte od lokalnog zna~aja, vr{i, ure|uje i utvr|uje na~in kori{}ewa i upravqawa
izvorima javnim bunarima i ~esmama i druge poslove na razvoju i unapre|ivawu poqoprivrede,
zadrugarstva, ribarstva, {umarstva, vodoprivrede, turizma, ugostiteqstva, robnih rezervi i
snabdevawa, u skladu sa zakonom,
- obavqa i poslove u oblasti za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine, koji se odnose na
mere za{tite u planirawu izgradwe objekata (procena uticaja na `ivotnu sredinu, strate{ka
procena uticaja na `ivotnu sredinu i integrisanom spre~avawu i kontroli zaga|ivawa `ivotne
sredine), za{titu vazduha, vode i zemqi{ta, za{titu biqnog i `ivotiwskog sveta, za{titu
prirodnih dobara i za{titu od buke, za{titu od joniziraju}eg i nejoniziraju}eg zra~ewa i za{titu
od otpadnih i opasnih materija,
- stara se o obezbe|ewu materijalnih i drugih uslova za trajno obavqawe komunalnih
delatnosti, prati ostvarivawe osnovnih komunalnih funkcija (snabdevawe vodom i odvo|ewe
otpadnih voda, ~i{}ewe javnih povr{ina, odr`avawe javnih zelenih povr{ina i drugo u skladu sa
zakonom), prati dono{ewe programa i planova komunalnih preduze}a na teritoriji op{tine i
wihovu realizaciju,
- odeqewe priprema nacrte akata iz svoje nadle`nosti koje donosi predsednik op{tine,
Skup{tina op{tine i Op{tinsko ve}e;
- odeqewe vr{i i druge poslove po nalogu na~elnika Op{tinske uprave i na~elnika
odeqewa, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima op{tine.

III RUKOVO\EWE
^lan 7.
Radom Op{tinske uprave rukovodi na~elnik.
Na~elnik za svoj rad i rad Op{tinske uprave odgovara Skup{tini op{tine i Op{tinskom
ve}u, u skladu sa Statutom op{tine i aktom o organizaciji Op{tinske uprave.
Za na~elnika Op{tinske uprave mo`e biti postavqeno lice koje ima zavr{en pravni
fakultet, polo`en ispit za rad u organima dr`avne uprave i najmawe 5 godina radnog iskustva u
struci.
Na~elnika Op{tinske uprave postavqa Op{tinsko ve}a, na osnovu javnog oglasa, na 5
godina.
Op{tinsko ve}e mo`e razre{iti na~elnika Op{tinske uprave pre isteka mandata:
- usled podno{ewa ostavke u pisanoj formi,
- na osnovu obrazlo`enog, pisanog predloga predsednika op{tine ili najmawe 2/3
~lanova Op{tinskog ve}a.
^lan 8.
Na~elnik Op{tinske uprave:
- predstavqa Op{tinsku upravu,
- organizuje i usmerava rad Op{tinske uprave,

- donosi Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u
Op{tinskoj upravi, na koji saglasnost daje Op{tinsko ve}e op{tine ]i}evac,
- raspore|uje rukovodioce organizacionih jedinica Op{tinske uprave,
- re{ava o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Op{tinskoj upravi iz
oblasti radnih odnosa, u skladu sa zakonom,
- podnosni izve{taj o radu Op{tinske uprave,
- donosi odluku o rasporedu, po~etku i zavr{etku radnog vremena u Op{tinskoj upravi,
- re{ava sukob nadle`nosti izme|u organizacionih jedinica Op{tinske uprave,
- vr{i i druge poslove koji su mu zakonom, statutom i drugim aktima organa op{tine
stavqeni u nadle`nost.
Ukoliko u Op{tinskoj upravi nije postavqen zamenik na~elnika Op{tinske uprave,
na~elnik Op{tinske uprave odredi}e re{ewem lice koje je zaposleno u Op{tinskoj upravi i koje
ga zamewuje u slu~aju odsutnosti ili spre~enosti.
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri
godineПравни факултет, положен стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.

i to:

^lan 9.
Radom odeqewa, slu`bi, kabineta i odseka rukovode rukovodioci organizacionih jedinica,

1. radom odeqewa- na~elnik odeqewa;
2. radom slu`be za skup{tinske poslove- sekretar skup{tine,
3. radom kabineta predsednika- {ef kabineta,
4. radom odseka- {ef odseka,
5. grupom poslova- rukovodilac grupe.

^lan 10.
Rukovodioci organizacionih jedinica iz prethodnog ~lana organizuju i obezbe|uju wihov
zakonit i efikasan rad, staraju se o pravilnom rasporedu poslova i o ispuwavawu radnih du`nosti
zaposlenih.
Rukovodioci organizacionih jedinica u izvr{avawu poslova iz prethodnog stava du`ni su
da se pridr`avaju naloga i uputstva na~elnika Op{tinske uprave i za svoj rad odgovorni su
na~elniku Op{tinske uprave.
^lan 11.
Na~elnike odeqewa raspore|uje na~elnik Op{tinske uprave.
Sekretara Skup{tine op{tine postavqa skup{tina na predlog predsednika Skup{tine.
[efa kabineta Predsednika op{tine raspore|uje na~elnik Op{tinske uprave.
[efove odseka raspore|uje na~elnik Op{tinske uprave.
Rukovodioca grupe poslova raspore|uje na~elnik Op{tinske uprave.
^lan 12.
Potpisivawe akata Op{tinske uprave vr{i na~elnik Op{tinske uprave.
Potpisivawe akata iz nadle`nosti organizacionih jedinica mogu vr{iti i rukovodioci
tih organizacionih jedinica, a na osnovu ovla{}ewa na~elnika Op{tinske uprave.
Na~elnika odeqewa u slu~aju wegove odsutnosti zamewuje na~elnik drugog odeqewa ili
zaposleni koga odredi na~elnik Op{tinske uprave.
[efa odseka u slu~aju wegove odsutnosti zamewuje na~elnik odeqewa.
U slu~aju odsutnosti zaposlenog radnika zamewuje radnik koga odredi na~elnik
odeqewa.
^lan 13.
Na~elnik Op{tinske uprave mo`e sazivati kolegijum kome }e prisustvovati
rukovodioci organizacionih jedinica, kao i zaposleni za koje on proceni da treba da
prisustvuju.
Kolegijum mo`e da razmatra organizaciona, stru~na i druga pitawa iz delokruga
Op{tinske uprave i realizacije donetih odluka i zakqu~aka.
Kolegijumi se sazivaju, po potrebi o ~emu odlu~uje na~elnik Op{tinske uprave.

^lan 14.
Pe~atima i {tambiqima Op{tinske uprave rukuju zaposleni koje za to ovlasti na~elnik
Op{tinske uprave.
Pe~ati i {tambiqi ~uvaju se pod kqu~em.
Na~elnik Odeqewa za dru{tvene delatnosti, op{te i zajedni~ke poslove vodi evidenciju o
pe~atima i {tambiqima koji se upotrebqavaju u okviru Op{tinske uprave.
Zaposleni kojima su povereni pe~ati i {tambiqi na ~uvawe i upotrebu, li~no su
odgovorni za zakonitu upotrebu i ~uvawe istih i du`ni su da li~no rukuju poverenim pe~atima i
{tambiqima.
IV SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
^lan 15.
U okviru organizacionih jedinica utvr|uje se broj radnih mesta, naziv i opis poslova za
svako radno mesto, broj izvr{ilaca i uslovi za obavqawe poslova za svako radno mesto.
^lan 16.
Op{tinska uprava za obavqawe poslova iz svog delokruga ima 47 radnih mesta, укупно
систематизованих 50 izvr{ilaca, sa ukupno 46 izvr{ilaca на неодређено време.
4.1. SAMOSTALNI IZVR[ILAC- POMO]NIK PREDSEDNIKA OP[TINE
^lan 17.
Radno mesto: Pomo}nik Predsednika op{tine za ekonomski razvoj i investicije,
za{titu `ivotne sredine i poqoprivredu;
Opis poslova: pokre}e inicijative, predla`e projekte i sa~iwava mi{qewa u vezi sa
pitawima koja su od zna~aja za oblast za koju je postavqen, врши послове праћења и реализације мера
активне политике запошљавања, обавља послове сарадње са удружењима и невладиним организацијама у
области финансирања програма и пројеката од јавног значаја, праћење инвестиција, кординација у вези
израде стратешких докумената и планова, праћење имплементације система менаџмента квалитетом,
сарађује са министарствима, донаторским организацијама, правним и физичким лицима у земљи и
иностранству, odgovoran je za законито i благовремено izvr{avawe poslova predsednika op{tine i
zamenika predsednika, obavqa stru~ne i organizacione poslove za potrebe predsednika op{tine,
zajedno i u koordinaciji sa Kabinetom, vr{i prijem stranaka, poslove protokola i marketinga,
obavqa i druge poslove po nalogu Predsednika op{tine.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije)Факултет за индустријски менаџмент, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri
godine, познавање рада на ra~unaru i najmawe 3 godina radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.
^lan 18.
Radno mesto: Pomo}nik Predsednika op{tine za dru{tvene delatnosti
Opis poslova: pokre}e inicijative i predla`e projekte u vezi sa pitawima koja su od
zna~aja za oblasti za koje je postavqen, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvr{avawe
poslova predsednika op{tine, zamenika predsednika i Op{tinskog ve}a, sara|uje sa svim organima
i institucijama koje raspola`u podacima neophodnim za obavqawe poslova iz wegove nadle`nosti,
obavqa i druge poslove po nalogu Predsednika op{tine.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: osnovnо образовање, poznavawe rada na ra~unaru и најмање 1 година радног искуства.
4.2. KABINET PREDSEDNIKA OP[TINE
^lan 19.
Radno mesto: [efa kabineta
Opis poslova: rukovodi kabinetom, oрганизује, координира и прати извршавање послова и
задатака и учествује у извршавању најсложенијих послова из надлежности Кабинета, при чему је одговоран
за законито, благовремено и стручно извршавање послова, obavqa stru~ne i organizacione poslove za
potrebe Predsednika op{tine i Op{tinskog ve}a, koji se odnose na pripremu i sazivawe sednica i
obradu akata usvojenih na sednicama, priprema Nacrte akata koje donosi Predsednik op{tine i

Op{tinsko ve}e, ostvaruje saradwu sa drugim organima, ustanovama, javnim preduze}ima, mesnim
zajednicama u okviru op{tine, kao i sa op{tinama i gradovima u zemqi i inostranstvu, izra|uje
izve{taj o radu Kabineta, stara se o javnosti u radu, informisawu gra|ana, uslovima za rad
akreditovanih novinara, vr{i poslove marketinga, ostvaruje saradwu sa sredstvima javnog
informisawa, obavqa i druge poslove koje odredi Predsednik op{tine i na~elnik Op{tinske
uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Услови: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije)Факултет за индустријски менаџмент, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri
godine, познавање рада на ra~unaru i najmawe 3 godina radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima.
^lan 20.
Radno mesto: Planirawe i investicije i poslovi kabineta
Opis poslova: obavqa stru~ne i organizacione poslove za ostvarivawe nadle`nosti i
ovla{}ewa predsednika i zamenika predsednika koji se odnose na predstavqawe op{tine u
odnosima prema pravnim i fizi~kim licima u zemqi i inostranstvu, ostvaruje saradwu sa
ministarstvima, donatorskim, razvojnim, nevladinim i drugim organizacijama u oblasti izrade
projekata, programa i planova, priprema Nacrt programa razvoja op{tine i u~estvuje u izradi
drugih strate{kih planova op{tine, stara se o realizaciji programa i projekata lokalnog razvoja,
priprema predloge akata koje donosi predsednik op{tine na osnovu zakona, statuta i odluka
skup{tine, vr{i prijem stranaka, poslove protokola i marketinga, vr{i raspore|ivawe akata i
predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika op{tine i sre|uje dokumentaciju
vezanu za wihove aktivnosti, obavqa stru~ne i organizacione poslove za potrebe Predsednika
op{tine i Op{tinskog ve}a, koji se odnose na pripremu i sazivawe sednica i obradu akata
usvojenih na sednicama, obavqa i druge poslove po nalogu Predsednika op{tine, na~elnika
Op{tinske uprave i {efa Kabineta.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske
studije)- ekonomskog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri godineEkonomski fakultet, polo`en stru~ni ispit, познавање рада на ra~unaru i najmawe 3 godina
radnog iskustva.
^lan 21.
Radno mesto: Voza~a
Opis poslova: upravqa vozilom za slu`bene potrebe Predsednika op{tine i drugih lica
po nalogu Predsednika op{tine, vodi putne naloge, vodi evidenciju o odr`avawu vozila,
odr`ava i vr{i mawe popravke na vozilu, vr{i dostavu akata i pismena Skup{tine op{tine,
wenih organa i radnih tela, Predsednika op{tine, Op{tinskog ve}a i Op{tinske uprave,
obavqa i druge poslove koje odredi Predsednik op{tine, na~elnik Op{tinske uprave i {ef
kabineta.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: osnovna {kola i najmawe 1 godina radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima.
4.3. SLU@BA ZA SKUP[TINSKE POSLOVE
^lan 22.
Radno mesto: Normativno- pravni poslovi
Opis poslova: priprema nacrte propisa i drugih akata koje predla`u, odnosno donose
Skup{tina op{tine, Predsednik op{tine i Op{tinsko ve}e, pru`awe stru~ne pomo}i
predsedniku skup{tine, wegovom zameniku, odbornicima i ~lanovima radnih tela skup{tine, vr{i
stru~ne poslove koji se odnose na predstavke i predloge gra|ana, vr{i pregled nacrta propisa i
drugih op{tih akata koje pripremaju druge organizacione jedinice, sa gledi{ta zakonitosti i
celishodnosti, obavqa druge poslove koje mu odredi na~elnik Op{tinske uprave i sekretar
Skup{tine.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije)pravnog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri godine- Pravni
fakultet, познавање рада на ra~unaru i najmawe 1 godina radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.

GRUPA ZA SKUP[TINSKE POSLOVE
^lan 23.
Radno mesto: Skup{tinski poslovi
Opis poslova: obavqa stru~ne i organizacione poslove za potrebe Skup{tine op{tine
koji se odnose na pripremu i sazivawe sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, ~uvawe
izvornih dokumenata o radu skup{tine i wenih radnih tela do predaje arhivi i vo|ewe
evidencija o odr`anim sednicama, vodi zapisnike na sednicama radnih tela Skup{tine, obavqa
stru~ne poslove za potrebe odbornika i ~lanova radnih tela skup{tine, pribavqawe odgovora
na odborni~ka pitawa, vr{i kona~nu redakciju donetih odluka i drugih propisa sa sednica
skup{tine i wenih organa, poslove izdavawa “Sl. lista op{tine”, poslove u vezi sa zavo|ewem
samodoprinosa, sprovo|ewem referenduma i pokrenutom narodnom inicijativom i pru`awe
stru~ne pomo}i mesnim zajednicama, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske
uprave i sekretar Skup{tine.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama u trajawu до три год, I први степен Правног
факултета, polo`en stru~ni ispit, познавање рада на рачунару i najmawe 1 година radnog iskustva na
odgovaraju}im poslovima.
Zaposleni na skup{tinskim poslovima je rukovodilac Grupe za skup{tinske poslove.
^lan 24.
Radno mesto: Послови фотокопирањаlovi u Slu`bi za skup{tinske poslove
Opis poslova: obavqa posloveпослове фотокопирања материјала за потребе органа општине и
њихових радних тела,послове припреме материјал за доставу одборницима, brine o odr`avawu,
tehni~koj ispravnosti i redovnom servisirawu ma{ina i ure|aja koje koristi, obavqa i druge
poslove koje mu odredi na~elnik Op{tinske uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: sredwa stru~na sprema- tehni~kog smera, najmawe 1 godina radnog iskustva i
polo`en stru~ni ispit.
^lan 25.
Radno mesto: Dostava pismena
Opis poslova: vr{i dostavu akata i pismena Skup{tine op{tine, wenih organa i radnih
tela, Predsednika op{tine, Op{tinskog ve}a i Op{tinske uprave, dostavqa pismena drugih
organa i organizacija dr`avne uprave, preduze}a i javnih slu`bi sa kojima Op{tinska uprava
zakqu~i ugovor o pru`awu usluga, preuzima po{tu, vr{i mawe popravke na odr`avawu
prostorija u zgradi Op{tinske uprave, vr{i druge manipulativne poslove za potrebe
Op{tinske uprave, drugih javnih preduze}a i ustanova, prema nalogu i rasporedu koji odre|uje
na~elnik Op{tinske uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: osnovna {kola
4.4. ODEQEWE ZA DRU[TVENE DELATNOSTI, OP[TE I ZAJEDNI^KE POSLOVE
Члан 26.
Радно место: Начелник одељења
Опис послова: organizuje i rukovodi radom Odeqewa, uskla|uje rad izvr{ilaca poslova,
stara se o zakonitom, blagovremenom i potpunom izvr{avawu poslova Odeqewa, prati propise iz
delokruga rada odeqewa, priprema Nacrte akata iz svoje nadle`nosti koje donosi Predsednik
op{tine, Skup{tina op{tine i Op{tinsko ve}e, izra|uje izve{taj o radu Odeqewa, obavqa
najslo`enije нормативно управне poslove iz delokruga Odeqewa, pru`a stru~nu pomo} izvr{iocima
poslova u Odeqewu, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije)pravnog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri godine- Pravni
fakultet, poznavawe rada na ra~unaru i najmawe 3 godina radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.
ГРУПА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Члан 27.
Radno mesto: Poslovi bora~ko invalidske za{tite, poslovi poverenika za izbeglice i
migracije i studijsko- analiti~ki poslovi iz oblasti socijalne za{tite
Опис послова: обавља управне и друге послове на остваривању права грађана из области bora~ko
invalidske za{tite, u skladu sa Republi~kim propisima, poslove prijema zahteva za ostvarivawe
prava vojnog invalida, prava na bora~ki dodatak, dodatak za negu i pomo}, ortopedski dodatak,
prava na putni~ko motorno vozilo, zdravstvenu za{titu, ortopedska i druga pomagala, naknade za
vreme nezaposlenosti, prava u slu~aju smrti vojnog invalida, prava na mese~no nov~ano primawe,
vojnih i porodi~nih invalida, u~esnika oru`anih akcija posle 17.08.1990. godine, naknade tro{kova
sme{taja u ustanove socijalne za{tite, prava na porodi~ni dodatak, pripremawe izve{taja iz
navedenih oblasti i druge poslove po nalogu na~elnika Op{tinske uprave i na~elnika odeqewa.
Obavqa poslove u vezi priznavawa i ukidawa statusa izbeglim licima, kao i poslove
brisawa iz evidencije raseqenih lica radi regulisawa prebivali{ta, prijem zahteva za promenu
mesta boravka, nadoknadu tro{kova sahrane, primawe zahteva za izdavawe legitimacije i duplikata
legitimacije raseqenih lica, primawe zahteva za pomo}, poslovi saradwe sa nevladinim i
humanitarnim organizacijama za pomo} izbeglim i raseqenim licima, kao i obavqawe drugih
poslova u skladu sa zakonom i uputsvima Komeserijata za izbeglice i migracije, u~estvuje u
pripremi i izradi projekata iz ove oblasti.
Obavqa poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, priprema programe, planove i druga
dokumenta iz ove oblasti, odr`ava kontakt i ostvaruje saradwu sa organima i institucijama za
rodnu ravnopravnost- Upravom za rodnu ravnopravnost, institucijama za{titnika gra|ana, kao i
nevladinim organizacijama koje u svom fokusu imaju ravnopravnost polova, obavqa poslove vezane
za ostvarivawe qudskih i mawinskih prava, управне и друге послове u vezi sticawа statusa
energetski za{ti}enog kupca, poslove vezane za ostvarivawe prava po osnovu subvencija na
lokalnom nivou iz oblasti socijalne za{tite, koordinira rad socio- humanitarnih organizacija,
obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Op{tinske uprave i na~elnika odeqewa.
Број извршилаца: 1
Услови: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu dо три godine- vi{a
{kola za socijalne radnike, polo`en stru~ni ispit i najmawe 1 god. radnog iskustva na
odgovaraju}im poslovima.
^lan 28.
Radno mesto: Izvr{ilac za stru~no operativne poslove друштвене бриге о деци,
финансијске подршке породици са децом
Opis poslova: обавља управне и друге послове на остваривању права грађана на финансијску
подршку породицама са децом, вr{i poslove prijema zahteva za ostvarivawe prava na naknadu
zarade за vreme porodiqskog odsustva, за време одсуства са рада ради неге детета, poslove prijema
zahteva za ostvarivawe prava na de~ji dodatak, на посебну негу детета и за roditeqski dodatak,
припрема предмете за рад и уступање сарадницима за вођење поступка, врши одлагање предмета у
архиву и пасиву, достављање података надлежном министарству, попуњавање и достављање потребних
образаца, vr{i prijem i obradu zahteva u vezi utvr|ivawa prava na regresirawe tro{kova
boravka dece u Pred{kolskoj ustanovi, обавља и друге послове које одреди начелник Општинске
управе i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama u traјању до три године- виша школа за
социјалне раднике, polo`en stru~ni ispit i najmawe 1 godina radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.
^lan 29.
Radno mesto: Izvr{ilac za stru~no operativne personalne poslove i poslove dru{tvenih
delatnosti
Opis poslova: Obavqa управне и друге послове који се односе на израду решења и других аката
којима се одлучује о правима и обавезама запослених у Општинској управи, administrativne poslove
uno{ewa i obrade podataka u li~nim dosijeima zaposlenih u Op{tinskoj upravi, poslove koji se
odnose na izdavawe uverewa, оbavqa stru~ne i administrativne poslove za potrebe Interesorne
komisije za procenu potreba za pru`awem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podr{ke
deci i u~enicima, vodi evidenciju o deci za upis u prvi razred osnovnih {kola, poslove u vezi

u~eni~kih i studentskih pitawa, vr{i i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave i i
na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama u trajawu до 3 год.- педагошка академија,
polo`en stru~ni ispit, познавање рада на рачунару i najmawe 1 god. radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.
GRUPA ZA GRA\ANSKA STAWA
^lan 30.
Radno mesto: Mati~ar
Opis poslova: obavqa poslove koji se odnose na sprovo|ewe propisa o mati~nim
kwigama, kwigama dr`avqana; ven~awa, ostavinski postupak; isprave za inostranstvo;
ostvarivawa prava gra|ana u oblasti gra|anskih stawa, obavqa i druge poslove koje odredi
na~elnik Op{tinske uprave i i na~elnik odeqewa.
У месним канцеларијама радници распоређени на пословима матичара, обаљају и друге послове,
и то:
- вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе у складу са
овлашћењима,
- вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима,
- пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и
спровођење избора за Савете месних заједница,
- пружање стручне помоћи месним заједницама.
Uslovi:
- матичар, односно заменик матичара може бити лице које има стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, положен стручни испит за рад у органима државне управе,
polo`en poseban stru~ni ispit za mati~ara, ovla{}ewe za obavqawe poslova mati~ara,
poznavawe rada na ra~unaru i 1 godina radnog iskustva.
Broj izvr{ilaca: 3, i to:
mati~ar mati~nog podru~ja Ћићевац- jedan izvr{ilac,
заменик mati~arа mati~nog podru~ja Ћићевац- jedan izvr{ilac,
mati~ar mati~nog podru~ja Stala}- jedan izvr{ilac.
Lice koje obavqa poslove mati~ara za mati~no podru~je ]i}evac je istovremeno i
rukovodilac grupe za gra|anska stawa.
Матичари који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама нису имали
образовање наведено у ставу 4. овог члана, наставили су да обављају послове матичара, с тим што
су били у обавези да најкасније до 27.12.2012. године положе посебан стручни испит за матичаре.
1.

-

^lan 31.
Radno mesto: Poslovi vo|ewa bira~kog spiska i poslovi zamenika mati~ara za MP Stala}
Opis poslova: obavqa poslove vo|ewa jedinstvenog bira~kog spiska; obavqa poslove
zamenika mati~ara za MP Stala} koji se odnose na sprovo|ewe propisa o mati~nim kwigama,
kwigama dr`avqana, ven~awa, ostavinski postupak, isprava za inostranstvo, ostvarivawa prava
gra|ana u oblasti gra|anskih stawa, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske
uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: средње образовање у четворогодишњем трајању- друштвеног смера, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, polo`en poseban stru~ni ispit za mati~ara, ovla{}eweза
obavqawe poslova mati~ara, poznavawe rada na ra~unaru i najmawe 1 godina radnog iskustva na
odgovaрaju}im poslovima''.
2.

^lan 32.
Radno mesto: Sistem administratora
Opis poslova: непосредно је одговоран за техничко одржавање рачунара и ентернет и интернет
мреже, прати логове пријављивања корисника и рад корисника на ДНС серверу и маил серверу, врши
пријављивање (администрација) нових корисника на ДНС, врши дефинисање корисника мреже и
одређивање корисничких параметара односно администрација ДНС сервера, администрација и

одржавање е-маил сервера и веб сервера, врши оптимизацију перфоманси система, пружа подршку
корисницима, врши инсталацију и замену рачунарске и периферне опреме (штампачи, рутери, свичеви,
мрежне картице, хард дискови, графички адаптери, монитор итд.), врши одржавање мрежне опреме, стара се
о одржавању и увођењу нових корисника мрежне инфраструктуре, ради инсталацију оперативних система и
њихово одржавање, учествује у реализацији нових пројеката, врши дневно прављење резервних копија
по напред утврђеном плану свих података, врши опоравак података по потреби, води рачуна о
безбедности корисничких података укључујући безбедност и план за непредвиђене ситуације, одговоран је за
документацију администрације система и корисничких процедура, врши послове у вези одржавања и
унапређења интернет презентације општине, обавља послове у вези образовања локалног информационог
система планских докумената и стања у простору и послове вођења регистра обједињених процедура, и то
послове на објављивању локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у електронском облику, путем
интернета, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе i na~elnika odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe 4 god.Факултет организације рада, polo`en stru~ni ispit i najmawe 1 god. radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.
^lan 33.
Radno mesto: Pisarnice i arhive
Opis poslova: obavqa poslove koji se odnose na sprovo|ewe propisa o kancelarijskom
poslovawu, ekspedicije po{te, overi potpisa, prepisa i rukopisa; obavqa i druge poslove koje
odredi na~elnik Op{tinske uprave i i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: средње образовање образовање у четворогодишњем трајању- друштвеног или техничког
смера, polo`en stru~ni ispit i najmawe 1 година radnog iskustva na odgovaрaju}im poslovima
^lan 34.
Radno mesto: Voza~
Opis poslova: upravqa vozilima za slu`bene potrebe organa op{tine, vodi putne
naloge, vodi evidenciju o odr`avawu vozila, odr`ava i vr{i mawe popravke na vozilu, vr{i
dostavu akata i pismena Skup{tine op{tine, wenih organa i radnih tela, Predsednika op{tine,
Op{tinskog ve}a i Op{tinske uprave, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske
uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 2
Uslovi: средње образовање у четворогодишњем трајању-техничка школа или КВ мајстор i
najmawe 1 godina radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima
^lan 35.
Radno mesto: Dostava pismena
Opis poslova: vr{i dostavu akata i pismena Skup{tine op{tine, wenih organa i radnih
tela, Predsednika op{tine, Op{tinskog ve}a i Op{tinske uprave, dostavqa pismena drugih
organa i organizacija dr`avne uprave, preduze}a i javnih slu`bi sa kojima Op{tinska uprava
zakqu~i ugovor o pru`awu usluga, preuzima po{tu, vr{i mawe popravke na odr`avawu
prostorija u zgradi Op{tinske uprave, vr{i druge manipulativne poslove za potrebe
Op{tinske uprave, drugih javnih preduze}a i ustanova, prema nalogu i rasporedu koji odre|uje
na~elnik Op{tinske uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: osnovna {kola
^lan 36.
Radno mesto: Poslovi fotokopirawa
Opis poslova: obavqa poslove fotokopirawa materijala za potrebe Op{tinske uprave,
organa op{tine i wihovih radnih tela, brine o odr`avawu, tehni~koj ispravnosti i redovnom
servisirawu ma{ina i ure|aja koje koristi, obavqa i druge poslove koje mu odredi na~elnik
Op{tinske uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: средње образовање у четворогодишњем трајању
^lan 37.

Радно место: Кафе куварица
Опис послова: припрема и послуживање пића (кафа, чај, сокови и сл.) за потребе Скупштине,
Председника општине, Општинског већа, начелника управе и секретара скупштине, обавља и друге послове
које одреди начелник Општинске управе и начелник одељења.
Број извршилаца: 1
Услови: основна школа
^lan 38.
Radno mesto: Odr`avawe ~isto}e
Opis poslova: obavqa poslove ~i{}ewa i odr`avawa higijene u zgradi Op{tinske
uprave, ~i{}ewe i odr`avawe higijene u mesnim kancelarijama za utvr|ena mati~na podru~ja,
obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: osnovna {kola
4.5. ODEQEWE ZA PRIVREDU, FINANSIJE, URBANIZAM I INSPEKCIJSKE POSLOVE
^lan 39.
Radno mesto: Na~elnik odeqewa
Opis poslova: rukovodi radom Odeqewa, uskla|uje rad izvr{ilaca poslova, stara se o
zakonitom, blagovremenom i potpunom izvr{avawu poslova Odeqewa, prati propise iz oblasti
finansija, privatnog preduzetni{tva, privatizacije i poqoprivrede, u~estvuje u izradi
planskih i razvojnih dokumenata op{tine, izra|uje izve{taj o radu Odeqewa, obavqa i druge
poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, друштвеног смера, polo`en stru~ni ispit, познавање рада на
рачунару i najmawe 3 године radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima
^lan 40.
Radno mesto: Imovinsko pravni poslovi upravqawa imovinom, poslovi pru`awa pravne
pomo}i i poslovi savetnika za za{titu prava pacijenata
Opis poslova: priprema nacrte odluka i ugovora o pribavqawu, upravqawu i raspolagawu
imovinom koju koriste organi op{tine, vr{i poslove u vezi popisa imovine u javnoj svojini
op{tine i prikupqa dokumentaciju za upis imovine u odgovaraju}e javne registre, poslove vo|
ewa i a`urirawa evidencije nepokretnosti u javnoj svojini op{tine, obavqa poslove koji se
odnose na re{avawe imovinsko pravnih odnosa u postupku eksproprijacije i drugim postupcima,
izra|uje nacrte akata koje donosi Skup{tina op{tine po propisima o eksproprijaciji, obavqa
poslove za potrebe komisije u postupku javnog nadmetawa, poslove u vezi zakqu~ivawa i raskida
ugovora, pru`a pravnu pomo} i obavqa druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave i
na~elnik Odeqewa.
Obavqa poslove za{titnika prava pacijenata koji se odnose na za{titu prava pacijenata po
podnetim prigovorima, kao i pru`awe potrebnih informacija i saveta u vezi sa pravima
pacijenata.
Broj izvr{ilaca: 2
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije)pravnog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri godine- Pravni
fakultet, poznavawe rada na ra~unaru i najmawe 3 godina radnog iskustva na odgovaraju}im
poslovima.
^lan 41.
Radno mesto: Pослови планирања одбране
Opis poslova: Послови планирања одбране обухватају послове на изради планова одбране који
су саставни део плана Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних
лица у делатностима из своје надлежности са планом одбране Републике Србије, предузима мере за
функционисање локалне самоуправе у ратном стању, спроводи мере приправности и предузима друге
мере потребне за прелазак на организацију у ратном стању, обавља и друге послове одређене
законом,вr{i i druge poslove po nalogu na~elnika odeqewa i na~elnika Op{tinske uprave.

Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske
studije)- ekonomskog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri godineEkonomski fakultet, polo`en stru~ni ispit, познавање рада на ra~unaru i najmawe 3 godina
radnog iskustva.
^lan 42.
Radno mesto: Послови пoqoprivrede и vodoprivrede и послови ванредних ситуација
Opis poslova: Послови пољопривреде и водопривреде обухватају следеће послове:
- управне poslove u vezi sa poqoprivredom, vr{i promenu namene poqoprivrednog
zemqi{ta, pru`a stru~nu pomo} poqoprivrednim gazdinstvima za dobijawe sredstava za
podsticaj razvoja poqoprivrede, u~estvuje u proceni {tete od elementarnih nepogoda, prati
nastalu {tetu na imovini op{tine, za{tita, kori{}ewe i unapre|ewe poqoprivrednog
zemqi{ta, u~estvuje u izradu programa i strategija iz ove oblasti, organizuje skupove i tribine,
sara|uje sa udru`ewima gra|ana iz oblasti poqoprivrede, u~estvuje u izradi Programa za{tite
i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u javnoj svojini, u~estvuje u pripremi dokumentacije za
rad Fonda za razvoj poqoprivrede, obavqa upravne poslove u vezi sa vodoprivredom, lovom i
ribolovom и друге послове које одреди начелник Општинске управе и начелник Одељења.
- послови ванредних ситуација обухватају послове који се односе на izraду Процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа, израду Planа za{tite i spasavawa у
ванредним ситуацијама na teritoriji op{tine, neposredno sara|uje sa nadle`nom slu`bom
Сектора за ванредне ситуације МУП- а, drugim dr`avnim organima, privrednim dru{tvima i
drugim pravnim licima, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Odeqewa i na~elnika
Op{tinske uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri
године, Пољопривредни факултет, polo`en stru~ni ispit, познавање рада на рачунару i najmawe 1
godina radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima.
^lan 43.
Radno mesto: Gra|evinski inspektor
Opis poslova: obavqa poslove koji su propisima Republike povereni da vr{i op{tinska
gra|evinska inspekcija, a naro~ito inspekcijsku kontrolu i upravni nadzor po propisima o
izgradwi objekata za koje odobrewe izdaje Op{tinska uprava, pru`a stru~nu pomo} javnim
preduze}ima, ustanovama i mesnim zajednicama prilikom izvo|ewa radova, obavqa i druge
poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave i na~elnik Odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri
године- Грађевински факултет, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 god. radnog iskustva na
odgovaraju}im poslovima
^lan 44.
Radno mesto: Inspektor za za{titu `ivotne sredine
Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor nad primenom propisa koji se odnose na
za{titu vazduha od zaga|ewa i za{titu `ivotne sredine od buke, upravqawe otpadom, za{tite
prirode, kao i drugih propisa iz oblasti za{tite `ivotne sredine iz nadle`nosti op{tine,
utvr|uje ispuwenost minimalnih uslova za{tite `ivotne sredine pri obavqawu odre|enih
delatnosti, organizuje i sprovodi izvr{ewe re{ewa donetih prilikom inspekcijskog nadzora,
dostavqa ministarstvu izve{taje, izra|uje i prati realizaciju projekta i programa upravqawa
otpadom i realizaciju projekta i programa kojima se podi`e nivo kvaliteta `ivotne sredine u
op{tini, bavi se edukacijom, publikacijom materijala i komunikacijom sa gra|anima, obavqa i
druge poslove po nalogu na~elnika odeqewa i na~elnika Op{tinske uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe 4
godine- Рударско геолошки факултет, polo`en stru~ni ispit i najmawe 1 god radnog iskustva
Члан 45.
Radno mesto: Komunalni inspektor и послови заштите животне средине

Opis poslova: vr{i inspekcijsku kontrolu i nadzor na sprovo|ewu propisa o
komunalnim delatnostima i komunalnoj higijeni i ure|ewu naseqa; vr{i kontrolu postavqawa
i uklawawa mawih monta`nih objekata na javnim povr{inama (kiosci, letwe ba{te, pokretne
tezge i sli~no), vr{i kontrolu rada javnih preduze}a i ustanova u vezi sprovo|ewa propisa iz
oblasti komunalnih delatnosti, задужен је, однoсно одговоран за поступање по одредбама Закона о
заштити података о личности, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Odeqewa i na~elnika
Op{tinske uprave.
Обавља послове из области заштите животне средине , кои се односе на спровођење поступка
процене утицаја на животну средину ,припрема решења о давању сагласности или одбијању давања
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину у оквиру овлашћења датих законом и
прописима донетим на основу закона , обавља и друге послове који се односе на заштиту животне
средине , а предвиђени су законима који се односе на ову област.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.

^lan 46.
Radno mesto: Komunalni inspektor
Opis poslova: vr{i inspekcijsku kontrolu i nadzor na sprovo|ewu propisa o
komunalnim delatnostima i komunalnoj higijeni i ure|ewu naseqa, vr{i kontrolu postavqawa
i uklawawa mawih monta`nih objekata na javnim povr{inama (kiosci, letwe ba{te, pokretne
tezge i sli~no), vr{i kontrolu rada javnih preduze}a i ustanova u vezi sprovo|ewa propisa iz
oblasti komunalnih delatnosti, задужен је, однoсно одговоран за поступање по одредбама Закона о
заштити података о личности, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Odeqewa i na~elnika
Op{tinske uprave.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.
^lan 47.
Radno mesto: Комунални редар
Opis poslova: врши административно- техничке послове из области комуналних делатности,
послове превенције на заштити и унапређењу комуналне хигијене и чистоће, стара се о спровођењу одлука
из комуналне области, предузима мере на откривaњу учиниоца прекршаја у области комуналних делатности
и доставља податке комуналном инспектору, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske
uprave i na~elnik odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен стручни испит за рад у
органима државне управе i najmawe 1 godina radnog iskustva na odgovaрaju}im poslovima.
4.5.1. ODSEK ZA PLANIRAWE I IZGRADWU I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE
^lan 48.
Radno mesto: [ef Odseka
Opis poslova: organizuje, objediwuje i usmerava rad Odseka i prati propise iz ove
oblasti, припрема и predla`e izmene odluka i drugih akata iz ove oblasti i prati wihovo
sprovo|ewe, stara se o blagovremenom i efikasnom izvr{avawu poslova, obavqa najslo`enije
poslove u Odseku, potpisuje sva akta koja re{avaju}i u upravnom postupku donosi odsek,
одговоран је за законито, систематично и ажурно образовања и вођење локалног информационог система
планских докумената и стања у простору- регистра обједињених процедура, pru`a stru~nu pomo}
izvr{iocima poslova, izra|uje izve{taj o radu odseka, u~estvuje u postupku pripreme i
dono{ewa Urbanisti~kih planova, izdavawe izvoda iz urbanisti~kih planova, vr{i prijem
glavnih projekata, izdaje uverewa i potvrde iz oblasti gra|evinarstva, dono{ewe re{ewa o
lokacijskim dozvolama, dono{ewe re{ewa o izdavawu gra|evinskih i upotrebnih dozvola,

dono{ewe re{ewa o legalizaciji objekata, pru`a stru~nu pomo} javnim preduze}ima,
ustanovama i mesnim zajednicama prilikom izvo|ewa radova, obavqa i druge poslove iz ove
oblasti koje odredi na~elnik Op{tinske uprave i na~elnik Odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe 4 god,
Gra|evinski ili Arhitektonski fakultet, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 god. radnog
iskustva na odgovaraju}im poslovima
^lan 49.
Radno mesto: Administrativno- tehni~ki poslovi u Odseku za planirawe i
izgradwu i komunalno stambene poslove
Opis poslova: vr{i sve administrativno- tehni~ke poslove u odseku, vr{i pregled
dokumentacije i kontroli{e uplatu administrativnih i svih ostalih taksi za izdavawe akata,
vodi registar izdatih gra|evinskih i upotrebnih dozvola, vodi evidenciju o izdatim
lokacijskim dozvolama, vodi registar izdatih dozvola za legalizaciju, pru`a pomo}
investitorima oko pribavqawa uslova i saglasnosti od odgovaraju}ih ustanova, vodi registar
investitora kao javnu evidenciju sa svim raspolo`ivim podacima o fizi~kim i pravnim licima
kao investitorima, vr{i poslove izdavawa odobrewa u vezi postavqawa mawih monta`nih
objekata na javnim povr{inama (kiosci, letwe ba{te, pokretne tezge), води евиденцију обвезника
који подлежу плаћању закупнине и контролише наплату закупнине од корисника летњих башти, киоска и
покретних тезги, pru`a stru~nu pomo} javnim preduze}ima, ustanovama i mesnim zajednicama
prilikom izvo|ewa radova, vr{i и друге poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave,
na~elnika Odeqewa i [ef Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: средње образовање у четворогодишњем трајању, gra|evinsko техничка школа ,
polo`en stru~ni ispit i 3 godina radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima
4.5.2. ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU
^lan 50.
Radno mesto: [ef odseka
Opis poslova: rukovodi radom odseka, organizuje, koordinira blagovremeno i efikasno
izvr{avawe poslova iz delokruga odseka u skladu sa propisima, pru`a potrebnu stru~nu pomo} u
izvr{avawu najslo`enijih poslova iz delokruga rada odseka, u skladu sa zakonom obavqa poslove
kontrole zakonitosti i pravilnosti utvr|ivawa i naplate lokalnih javnih prihoda, potpisuje sva
akta koja re{avaju}i u upravnom postupku donosi odsek, organizuje i vodi postupak kancelarijske i
terenske kontrole, priprema nacrt re{ewa kojim se nala`e otklawawe utvr|enih nepravilnosti u
postupku kontrole, preduzima mere radi obezbe|ewa naplate poreskog duga, priprema nacrte
re{ewa o prinudnoj naplati, vodi postupak po zahtevima za odlagawe pla}awa lokalnih javnih
prihoda, vodi prvostepeni postupak po izjavqenim `albama, u~estvuje u izradi metodolo{kih
uputstava u vezi poreske kontrole javnih prihoda, pru`a stru~nu pomo} poreskim obveznicima,
izra|uje izve{taj o radu odseka, daje izve{taje Predsedniku op{tine, Op{tinskom ve}u i
Skup{tini op{tine o naplati javnih prihoda, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika
Op{tinske uprave i na~elnika Odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena (osnovne akademske
studije)- ekonomskog smera, odnosno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe 4 godineEkonomski fakultet, polo`en stru~ni ispit, познавање рада на ra~unaru i najmawe 3 godina
radnog iskustva.
^lan 51.
Radno mesto: Izvr{ilac za utvr|ivawe i naplatu takse za isticawe firmi i drugih
komunalnih taksi
Opis poslova: A`urira bazu podataka i vr{i obra~une za pravna i fizi~ka lica o naplati
takse za isticawe firmi i drugih komunalnih taksi, naknade za za{titu `ivotne sredine, prati
wihovo sprovo|ewe, prati promene koje se odnose na status i delatnost obveznika, vodi evidenciju
donetih re{ewa radi kwi`ewa po uplatnim ra~unima, vodi evidenciju izmirivawa obaveza od
strane obveznika, врши фактурисање по уговорима о давању у закуп, priprema izve{taje i obavqa i

druge poslove iz delokruga rada Odseka, a po nalogu na~elnika Op{tinske uprave, na~elnika
Odeqewa i [efa Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.
Члан 52.
Radno mesto: Izvr{ilac za utvr|ivawe i naplatu poreza na imovinu
Opis poslova: Prima poreske prijave, obra|uje i unosi podatke iz poreskih prijava za
poreze na imovinu fizi~kih i pravnih lica, a`urira bazu podataka poreza na imovinu fizi~kih i
pravnih lica, vodi evidenciju o toku dostavqawa re{ewa o porezu na imovinu, pru`a stru~nu
pomo} i obja{wewa poreskim obveznicima od zna~aja za ispuwewe poreske obaveze, priprema
izve{taje u vezi kontrole prihoda poreza na imovinu, obra|uje zahteve i priprema uverewa,
priprema izve{taje u vezi poreskog kwigovodstva poreza na imovinu, obavqa i druge poslove iz
delokruga rada Odseka, a po nalogu na~elnika Op{tinske uprave, na~elnika Odeqewa i [efa
Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.
Члан 53.
Radno mesto: Poslovi poreskog izvr{iteqa
Opis poslova: u~estvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih
prihoda i prati wihovo izvr{ewe, izvr{ava poslove redovne i prinudne naplate u skladu sa
zakonom, sprovodi postupak prinudne naplate lokalnih javnih prihoda iz pokretnih stvari,
gotovog novca nov~anih i nenov~anih potra`ivawa obveznika u skladu sa zakonom, pribavqa
informacije o pokretnim stvarima i potra`ivawima poreskog obveznikka, preduzima mere radi
obezbeђewe naplate poreskog duga ustanovqavawem zalo`nog prava na pokretnim stvarima i
nepokretnostima poreskog obveznika.
Број извршилаца: 1
Услови: visoko obrazovawe ste~eno na studijama prvog stepena- osnovne akademske studije,
odnosno visoko obrazovawe ste~eno na osnovnim studijama u trajawu od najmawe ~etiri godine, u
obrazovno nau~nom poqu dru{tveno- humanisti~kih nauka, положен стручни испит и најмање 1 година
радног искуства на одговарајућим пословима.
4.5.3. ODSEK ZA FINANSIJE
GRUPA ZA BUXET
^lan 54.
Radno mesto: [ef Odseka
Opis poslova: organizuje rad odseka, priprema i prati izvr{ewe buxeta i buxetskih
fondova, organizuje blagovremeno i efikasno izvr{avawe poslova iz delokruga odseka u skladu
sa propisima, pru`a potrebnu stru~nu pomo} u izvr{avawu najslo`enijih poslova iz delokruga
rada odseka, priprema Nacrt odluke o buxetu, Odluke o izmenama i dopunama odluke o buxetu i
Odluke o zavr{nom ra~unu buxeta op{tine, припрема Nacrt odluke o privremenom
finansirawu, izra|uje izve{taje o radu odseka, priprema zahteve za promenu aproprijacija,
врши суштинску контролу рачуна, пројеката, уговора, инвестиционе документације и остале пратеће
документације, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave i na~elnik
Odeqewa.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 3 година радног искуства
на одговарајућим пословима.
Шеф Одсека за финансије је и руководилац Групе за буџет.
1.

2.

^lan 55.
Radno mesto: Poslovi pripreme buxeta i pra}ewa javnog duga

Opis poslova: radi na izradi Nacrta odluke o buxetu op{tine, kao i Nacrt odluke o
izmenama i dopunama odluke o buxetu, priprema periodi~ne izve{taje o prihodima i rashodima
buxeta, vr{i pla}awa za Op{tinsku upravu i prati obaveze prema dobavqa~ima, prati propise iz
oblasti javnog duga, vodi evidenciju o zadu`ivawu i obavezama u oblasti javnog duga i sastavqa
odgovaraju}e izve{taje za potrebe trezora i drugih slu`bi, врше усклађивање са планом извршења
буџета, проверу расположивости буџетских апропријација и квота, по извршеној провери креирају захтев за
плаћање и проверавају тачност економске класификације, затим тачност уписаних износа и рачунских
операција и усклађеност плаћања са финансијским планом, kontroli{e sve neophodne obrasce u vezi sa
isplatama javnim preduze}ima, sastavqa одговарајуће месечне и тромесечне извештаје о пословању
јавних предузећа и исте доставља надлежним министарствима и Управи за трезор, доставља Групи за јавне
набавке елементе за израду нацрта Плана јавних набавки, као и елементе за измену плана, obavqa i druge
poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave, na~elnik odeqewa и Шеф Одсека.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије), односно
на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства на
одговарајућим пословима.
GRUPA ZA JAVNE NABAVKE
^lan 56.
Radno mesto: Руководилац Групе за послове јавних набавки
Опис послова: Руководи радом групе, планира и прати ефикасно, целисходно и благовремено
извршавање послова из делокруга групе. Припрема нацрт Плана јавних набавки за директне кориснике:
Општинску управу, Скупштину општине, Општинско веће, Правобраниоца и Председника општине. Стара
се о правовременом достављању планова јавних набавки УЈН и ДРИ, као и објављивању свих докумената
који се објављују на Порталу ЈН: позив, конкурсна документација, измене и допуне, обавештења. Спроводи
поступак набавке мале вредности у складу са чланом 39. став 4. Пружа техничку подршку Комисији за ЈН
учествујући у изради конкурсне документације у поступцима јавних набавки: отворени, рестриктивни,
квалификациони, оба преговарачка поступка, конкурентни дијалог и конкурсу за дизајн. Стара се о
правовременом достављању кварталних извештаја за све директне кориснике. У вези захтева за заштиту
права припрема нацрт одлуке и стара се о достављању документације по налогу Комисије за заштиту права
понуђача. Врши најсложеније послове у групи и пружа саветодавну помоћ наручиоцима на нивоу локалне
самоуправе, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave, na~elnik odeqewa и
Шеф Одсека.
Број извршилаца: 1
Услови: високо образовање стечено на студијама у трајању до три године, 1. степен Правног
факултета, 3 година радног искуства на пословима јавних набавки, положен стручни испит, поседовање
сертификата за службеника за јавне набавке.
1.

Члан 57.
Радно место: Извршилац на стручно оперативним пословима јавних набавки, послови приватног
предузетништва и послови из области извештавања Агенције за борбу против
корупције
Опис послова: Пружа помоћ Комисији за ЈН сачињавајући записнике и друга акта у поступку јавне
набавке, обавља послове доставе аката учесницима у поступку, обавља административно- техничке послове
у изради Нацрта плана јавних набавки и кварталних извештаја. Спроводи набавке на које се закон не
примењује у складу са чланом 39., obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave,
na~elnik odeqewa i [ef odseka.
Оbavqa administrativne i tehni~ke poslove iz oblasti turizma, omladinskog
preduzetni{tva, malih i sredwih preduze}a, vodi registar osnovanih radwi, popuwava
registracione prijave po zahtevu stranaka i prosle|uje iste, obavqa druge administrativne
poslove iz oblasti privatnog preduzetni{tva и друге послове које одреди на~elnik Op{tinske
uprave, na~elnik odeqewa i {ef odseka.
Obavqa poslove iz oblasti izve{tavawa Agencije za borbu protiv korupcije koji
obuhvataju pra}ewe obaveza iz Akcionog plana za sprovo|ewe Nacionalne strategije za borbu
protiv korupcije u Republici Srbiji, sastavqa i dostavqa izve{taje Agenciji, u~estvuje na
sastancima koje Agencija organizuje u pogledu ispuwavawa obaveza iz Akcionog plana i odr`ava
redovnu komunikaciju sa Agencijom u ovoj oblasti.
Broj izvr{ilaca: 1
2.

Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена, односно na studijama u trajawu
dо 3 године, познавање рада на рачунару, polo`en stru~ni ispit i najmawe 1 godina radnog iskustva na
odgovaraju}im poslovima.
GRUPA ZA RA^UNOVODSTVO I TREZOR
^lan 58.
1.
Radno mesto: Rukovodilac ra~unovodstva
Opis poslova: koordinira radom slu`be, radi na poslovima bilansirawa i izve{tavawa,
odgovoran je za sastavqawe periodi~nog obra~una i zavr{nog ra~una, kako za direktne buxetske
korisnike, tako i za konsolidovani ra~un trezora (KRT), izra|uje izve{taje u ovoj oblasti,
predla`e pravilnike i druge akte iz ove oblasti, odgovara za pravilno i zakonito vo|ewe
kwigovodstva i primenu propisa o materijalno finansijskom poslovawu direktnih buxetskih
korisnika, radi na odr`avawu sistema klasifikacije na propisivawu internih pravila o
kwigovodstvu, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave, na~elnik
Odeqewa i [ef Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 3 година радног искуства
на одговарајућим пословима.
Rukovodilac ra~unovodstva je i rukovodilac Grupe za ra~unovodstvo i trezor
Члан 59.
Radno mesto: Izvr{ilac na stru~no operativnim poslovima trezora
Opis poslova: obavqa poslove kontrole i overavawe zahteva za pla}awe direktnih i
indirektnih korisnika buxeta, poslove provere ispravnosti dokumentacije za isplatu,
fakturisawe ra~una za izvr{ene usluge, врши контролу (ликвидатуру) целокупне материјалнофинансијске документације која је у вези са рачуном за плаћање и врши плаћања за директне кориснике
буџета, врши контролу рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама код корисника
јавних средстава преко унетих, односно достављених података, обавља послове на припреми елемената
потребних за израду Нацрта Плана јавних набавки за директне кориснике, обавља контролу плаћања по
закљученим уговорима о јавним набавкама, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik
Op{tinske uprave, na~elnik Odeqewa i [ef Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.
2.

Члан 60.
3.
Radno mesto: Kwigovo|a buxeta, Op{tinske uprave i kwigovo|a za potrebe mesnih
zajednica
Opis poslova: vodi dnevnik, glavnu kwigu i pomo}ne kwige za sva primawa i izdatke
Op{tinske uprave i buxeta, otvara finansijske kartice, vr{i zatvarawe svih konta na kraju
godine, vr{i obradu pla}awa i evidentirawa primawa, kwi`i sve promene buxeta i kwi`i sve
promene za sve ra~une mesnih zajednica, vodi evidenciju buxetskih sredstava po pozicijama, radi
na pripremi dokumentacije za periodi~ne i zavr{ne ra~une, vr{i unos dokumenata tj. zahteva za
pla}awe u informacioni sistem trezora и проверава тачност економских класификација, тачност
уписаних износа и рачунских операција, vr{i obra~un amortizacije osnovnih sredstava za
Op{tinsku upravu i mesne zajednice i саставља све потребне извештаје за надлежна министарства и
Управу за трезор, доставља Групи за јавне набавке елементе за израду нацрта Плана јавних набавки, као и
елементе за измену плана, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave,
na~elnik Odeqewa i [ef Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.

Члан 61.
4.
Radno mesto: Obra~unski radnik i blagajnik i poslovi kwigovo|e za potrebe dru{tvene
brige o deci i invalidsko bora~ke za{tite
Opis poslova: obavqa poslove obra~una svih isplatnih dokumenata, obra~un zarada za
sve zaposlene kod direktnih korisnika, vr{i obra~un naknada za izabrana, postavqena i
imenovana lica i za ~lanove komisija, vr{i obra~un putnih tro{kova, obra~un dnevnica,
svakodnevno a`urira blagajnu, prima gotovinske uplate, odgovoran je za sastavqawe
ra~unovodstvenih izve{taja, obavqa poslove kwi`ewa svih promena za ra~un porodiqskih
prava, obavqa ra~unovodstvene poslove bora~ko invalidske za{tite po
republi~kim
propisima, sve isplate ratnih vojnih invalida, kao i isplate dopunske za{tite li~nih i
porodi~nih invalidnina, odgovara za ta~nost evidencija, sastavqa izve{taje za potrebe
nadle`nih ministarstava, obavqa i druge poslove koje odredi na~elnik Op{tinske uprave,
na~elnik Odeqewa i [ef Odseka.
Broj izvr{ilaca: 1
Uslovi: високо образовање стечено на студијама првог степена (основе струковне студије),
односно на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит и најмање 1 година радног искуства
на одговарајућим пословима.

V PRIPRAVNICI
^lan 62.
Radi stru~nog osposobqavawa u Op{tinskoj upravi mogu se primati pripravnici, u
skladu sa zakonom.
U toku kalendarske godine, Op{tinska uprava mo`e da primi u radni odnos, radi
obavqawa pripravni~kog sta`a tri radnika, i to:
- dva radnika sa zavr{enim osnovnim akademskim studijama prvog stepena ili osnovnim
studijama u trajawu od najmawe 4 godine i
- jednog radnika sa zavr{enim osnovnim strukovnim studijama prvog stepena ili
studijama u trajawu do 3 godine.

VI PROBNI RAD
^lan 63.
Kao poseban uslov za prijem u radni odnos u Op{tinskoj upravi za zanimawa u skladu sa
Zakonom o radnim odnosima u dr`avnim organima mo`e se predvideti probni rad (osim za
pripravnike).
Probni rad traje tri meseca.
Probni rad prati tro~lana komisija koju odre|uje na~elnik Op{tisnke uprave i svoje
mi{qewe o probnom radu daje na~elniku radi dono{ewa odluke.
^lanovi komisije moraju imati najmawe isti stepen stru~ne spreme kao i radnik na
probnom radu.

VII PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 64.
Raspore|ivawe zaposlenih na radna mesta utvr|ena ovim pravilnikom izvr{i}e
na~elnik Op{tinske uprave u roku od 15 dana od dana stupawa na snagu ovog pravilnika.
^lan 65.
Danom stupawa na snagu ovog pravilnika prestaje da va`i: Pravilnik o unutra{woj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Op{tinskoj upravi broj 021-15/14-03 od
28.11.2014. godine, Pravilnik o prvoj izmeni pravilnika o unutra{woj organizaciji i
sistematizaciji radnih mesta u Op{tinskoj upravi broj 021-17/14-03 od 12.12.2014. godine,
Pravilnik o drugoj izmeni i dopuni pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji
radnih mesta u Op{tinskoj upravi broj 021-4/15-03 od 06.02.2015. godine, Pravilnik o tre}oj
izmeni i dopuni pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u

Op{tinskoj upravi broj 021- 8/15-03 od 22.05.2015. godine i Pravilnik o ~etvrtoj izmeni i
dopuni pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Op{tinskoj
upravi broj 021-12/15-03 od 21.07.2015. godine.
^lan 66.
Ovaj pravilnik, po dobijawu saglasnosti Op{tinskog ve}a op{tine ]i}evac, stupa na
snagu osmog dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli Op{tinske uprave.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 021- 1/16- 03 од 03.02.2016. године
NA^ELNIK
Marina Luki}
Na ovaj pravilnik Op{tinsko ve}e op{tine ]i}evac dalo je saglasnost re{ewem br.
021-1/16- 03 od 08.02.2016. godine.
PREDSEDNIK
Zlatan Krki}
Ovaj pravilnik je objavqen na oglasnoj tabli Op{tinske uprave op{tine ]i}evac dana
09.02.2016. godine, kao i na internet prezentaciji op{tine ]i}evac.
NA^ELNIK
Marina Luki}

