
 На основу члана 59. став 2 . Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник РС», 
број 129/07) и  члана 22. став 2.  Одлуке о општинској управи општине Књажевац (’’Сл. лист 
општина’’ бр.1/05, 4/07, 5/09 i 13/09) , дана 22.12.2009. године, доносим

П Р А В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се  унутрашња организација и систематизација радних 

места у Општинској управи општине Књажевац (у даљем тексту: Општинска управа).

Члан 2.
Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа  и других аката које доноси Скупштина општине, 

председник Општине  и Општинско веће;
2. извршава  одлуке и друге акте Скупштине општине,  председника Општине и 

Општинског већа;
3. решава  у  управном поступку  у првом степену о правима, и дружностима  грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине

4. обавља послове управног надзора над извршењем прописа  и других општих  аката 
Скупштине општине;

5. извршава законе  и друге прописе  чије је извршавање поверено општини;
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине,  председник 

Општине и Општинско веће;

Члан 3.
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава,  закона, Статута и 

других прописа општине.
Рад Општинске управе организује се тако да се омогући ефикасно остваривање права 

и интереса грађана.
Рад органа Општинске управе доступан је јавности, подложан критици грађана и јавној 

контроли.

II  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 4.
У оквиру унутрашње организације Општинске управе уређује се руковођење 

Општинском управом, утврђују се основне организационе јединице, а у оквиру њих унутрашње 
организационе јединице, њихов делокруг, састав, начин рада, као и друга питања од значаја за 
рад Општинске управе.

III  РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ

Члан 5.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе.

Члан 6.
Начелник  Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује 

ефикасно обављање послова, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, 
доноси акта за која је надлежан по закону и одлукама, даје потребна упутства за рад и стара се 
о унапређењу метода рада, , подноси извештај о раду, даје податке и обавештења Скупштини 
општине, Општинском већу и председнику Општине  о питањима из делокруга рада Општинске 
управе, учествује у изради аката који су од посебног значаја за Скупштину општине, Општинско 



веће и председника Општине, врши и друге послове утврђене законом,  Статутом општине, 
одлукама и Пословником о раду Скупштине општине.

Члан 7.
Начелника  поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на период од 5 године. 
За свој рад и рад Општинске управе начелник  одговара Скупштини општине и 

Општинском већу 
Члан 8.

У циљу спровођења Одлуке о Општинској управи а у зависности од утврђеног 
делокруга и надлежности у Општинској управи се образују организационе јединице.

Члан 9.
У Општинској управи образују се организационе јединице – одељења ,и то:
- Одељење за урбанизам, комуналне делатности и инспекцијске послове,
- Одељење за финансије и буџет,
- Одељење за привреду и друштвене делатности,
- Одељење за општу управу и скупштинске послове,
- Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
- Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.

Члан 10.
Радом Одељења  Општинске управе руководи шеф одељења.

Члан 11.
Шеф одељења организује рад у Одељењу, врши распоред послова по организационим 

јединицама, обезбеђује законит и ефикасан рад, стара се о правилном распореду послова на 
поједине организационе јединице и о испуњавању радних задатака запослених.

Шеф одељења  је одговоран за извршење послова из надлежности одељења, за 
поштовање рокова за припрему материјала као и за поштовање принципа уставности и 
законитости.

Шеф одељења, такође доноси решења и дуга акта из надлежности одељења, обавља 
најсложеније послове из надлежности одељења, друге послове утврђене законом и одлукама, 
као и послове по овлашћењу Начелника .

Члан 12.
Шефа одељења  распоређује Начелник.

Члан 13.
За свој рад и рад одељења, којим руководи шеф одељења  одговара Начелнику, 

Скупштини општине и Председнику општине. 

Члан 14.
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, 

успешнијег извршавања послова из утврђеног делокруга одељења, пуне запослености и 
одговорности радника у оквиру одељења, образују се унутрашње организационе јединице – 
одсеци.

Члан 15.
У Одељењу  за урбанизам, комуналне делатности и инспекцијске послове, образују се 

следећи одсеци;
- Одсек за урбанизам и комуналне делатности, 
- Одсек за инспекцијске послове

Члан 16.
У Одељењу  за финансије и буџет, образују се следећи одсеци: 
- Одсек за финансије, 
- Одсек за буџет

Члан 17.
У Одељењу за привреду и друштвене делатности, образују се следећи одсеци:
- Одсек за привреду, 
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- Одсек за пољопривреду,
- Одсек за друштвене делатности
- Одсек за дечју и социјалну заштиту

Члан 18.
У Одељењу  за општу управу и скупштинске послове, образују се следећи одсеци:
- Одсек за  општу управу,
- Одсек за скупштинске послове

Члан 19.
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове, образују се следећи одсеци:
- Одсек за имовинско правне послове,
- Одсек за заједничке послове.

Члан 20.
Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци одсека, под 

надзором шефа одељења у чијем саставу је одсек , и по налогу и упутствима начелника 
Општинске управе. 

Руководиоци унутрашњих организационих јединица уз обављање послова и задатака 
на који су распоређени припремају и разрађују планове рада и методолошке основе за рад, 
организују и координирају рад радника на изради одговарајућих материјала из делокруга рада 
организационе јединице и пружају стручну помоћ извршиоцима, одржавају сарадњу са другим 
организационим јединицама, подносе извештај о раду организационе јединице шефу одељења 
и одговорни су за благовремено извршавање задатака.

IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 21.
У Одељењу за урбанизам, комуналне делатности и инспекцијске послове обављају се 

следећи послови:
- припрема  доношења и спровођење планова, спровођење прописаног поступка за 

усвајање планова, 
- издавање извода из плана, 
- издавање информације о локацији
- издавање локацијске дозволе,
- потврђивање урбанистичког пројекта и пројекта парцелације, тј. препарцелације,
- издавање услова за исправку граница суседних парцела,
- издавање грађевинске дозволе 
- организовање и вођење инвестиционих радова за које је инвеститор општина, 
- издавање одобрења за извођење радова,
- пријем пријаве радова, 
- пријем изјаве о завршетку израде темеља,
- проверу усклађености главног пројекта са правилима грађења садржаним у 

локацијској дозволи,
- образовање комисије за технички преглед објекта,
- издавање употребних дозвола,
- евидентирање бесправно изграђених објеката,
- праћење реализације програма уређивања грађевинског земљишта, 
- вођење евиденције о планској документацији, 
- уређење и развој комуналних делатности, 
- старање о обезбеђењу материјалних услова за трајно обављање комуналних 

делатности, 
- праћење остваривања основних комуналних функција,
- праћење доношења програма и планова комуналних предузећа и њихову 

реализацију,
- управни надзор над обављањем комуналних делатности,
- издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката на јавним и 

осталим површинама, 
- издавање одобрења за заузеће јавних површина,
- остваривање сарадње са скупштинама станара, 
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- исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије, 
- израда нацрта одлука, других аката и извештаја из предметних области,
- вршење иснпекцијског надзора над  применом закона и других прописа којима се 

уређује изградња објеката,
- надзор над применом стандарда, техничких норматива и норми квалитета чија је 

примена обавезна код изградње објеката,
- спроводи поступак рушења објеката који су изграђени без одобрења за градњу,
- вршење инспекцијског надзора над применом прописа из комуналних области 

којима се регулише одржавање чистоће у граду и насељима, уклањање и извожење 
смећа, заузеће јавних површина, снабдевање и коришћење воде, снабдевање 
града топлотном енергијом, коришћење и одржавање пијаце, паркинг простора, 
радног времена и др.

- надзор над применом прописа којима се уређује локални превоз и то: ванлинијски 
превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе 
лица и ствари и  ауто-такси превоз, 

- надзор над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита локалних и 
некатегорисаних путева и улица,

- надзор над применом прописа којима се регулише заштита животне средине.
- други послови.

V  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Члан 22.
У Одељењу за финансије и буџет обављају се следећи послови:
- књиговодствено-рачуноводствене послове за потребе трезора, буџета, Општинске 

управе и месних заједница,
- послове из области благајне и ликвидатуре,
- припрема и израда предлога финансијског плана,
- припрема и комплетирање документације за извршење финансијског плана,
- студијско-аналитички послови разматрања и анализирања захтева за финансирање 

корисника буџетских средстава и предлагање висине апропријације за исте,
- извршење задатака који се односе на управљање државном имовином чији је 

корисник Општина Књажевац,
- финансијско-материјални и студијско-аналитички послови финансијског планирања, 

тј. пројекција и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за 
плаћање расхода, 

- праћење и билансирање средстава за исплату плата, додатака, накнада и др.
- разраду поступка за наплату примања преко банкарског система,
- управљање финансијским средствима,
- рачуноводствене послове за: обраду плаћања и евидентирање примања; вођење 

дневника, главне књиге и одабраних помоћних књига за сва примања и издатке; 
међународне донације и друге видове помоћи,

- финансијско извештавање,
- рачуноводствену методологију укључујући: одржавање система класификације; 

прописивање правила буџетског рачуноводства;  прописивање захтева у погледу 
интерног и екстерног извештавања,

- састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја,
-     други финансијско-материјални послови.
- припреме и спровођења буџета општине, 
- локалне јавне приходе и расходе, 
- вођења  инвестиција чије се  финансирање  обезбеђује из буџета, 
- стручне послове око задуживања општине,
- послове око  расписивања зајма и планирања средстава, 
- послове интерне контроле,
- послове финансијског планирања, пројектовања и праћења прилива укупних 

примања и текућих  прихода на рачун трезора, 
- управљања готовинским средствима на  консолидованом рачуну, контроле 

расхода, управљања дугом,
- послове из области буџетског рачуноводства  и извештавања,
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- нормативне послове  за потребе Скупштине општине,  стручне послове  за потребе 
Председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.

VI ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 23.
У Oдељењу за привреду и друштвене делатности обављају се следећи послови:
- који се односе  на задовољавање одређених потреба грађана у области приватног 

предузетништва, занатства, трговине, туризма, угоститељства, саобраћаја, и др, 
- који се односе на индустрију, пољопривреду, комасацију пољопривредног 

земљишта, рибарство,  водопривреду, саобраћај и везе, трговину, туризам и 
угоститељство, занатство и личне услуге,

- контрола цена  услуга које пружају предузећа и установе чији је оснивач општина, 
- контрола исплата зарада у јавним предузећима
- праћење стања општинских робних резерви и снабдевености грађана,
- правни послови из области приватног предузетништва 
- праћење програма јавних предузећа и установа из области друштвених делатности 

у делу давања сагласности
- који се односе на припремање и израду аката о уређењу и обезбеђењу посебних 

услова и организације ауто такси превоза путника, 
- који се односе на режим и техничко регулисање саобраћаја, 
- боравак и предшколско васпитање, образовање и превентивну заштиту деце 

предшколског узраста, 
- регресирање трошкова у предшколским установама и у дому ученика средњих 

школа 
- мрежу предшколских установа, 
- распоред радног времена у предшколским установама, 
- испуњеност услова за оснивање и почетак рада  установа за децу, 
- критеријуме за пријем деце у предшколску установу, 
- административни послови Фондације за повећање наталитета, 
- административни послови Фонда за развој пољопривреде
- друштвене бриге о деци и социјалне заштите које су поверене општини, у складу са 

законом, 
- разврставања деце ометене у развоју, 
- одлагање уписа ученика у први разред, непохађање наставе, 
- обухвата деце основним образовањем код уписа у први разред и даље похађање 

школе, 
- послове из области борачко-инвалидске заштите,
- послове који се односе на признавање права из области борачко-инвалидске 

заштите цивилних инвалида рата
- заштите значајних добара и добара која уживају претходну заштиту, 
- библиотечке и музејске делатности, 
- остваривања програма у култури од значаја за општину, 
- остваривање надзора над законитошћу рада установа културе чији је оснивач 

Општина,
- одређивање назива тргова и улица, 
- остваривање програма физичке културе од значаја за општину, 
- унапређење дечјег и омладинског спорта, 
- послове који се односе на статистичка истраживања и прикупљање података,
- стипендирање и кредитирање  ученика и студената,
- нормативне послове за потребе Скупштине општине , Председника општине и 

Општинског већа из наведенох области и 
- други послови.

VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 24.
У Одељењу за општу управу и скупштинске послове обављају се следећи послови:
- послове из области опште управе, и то: 
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- личних стања грађана;  
- матичних књига, 
- месних канцеларија, 
- вођења бирачког списка и посебног бирачког списка за националне мањине, 
- стручно административне послове  за потребе месних заједница  образованих на 

територији општине Књажевац,
-  послове који се односе  на организацију  и рад писарнице, 
- пријема поште, 
- канцеларијског пословања, 
- оверу потписа, рукописа и преписа, и др.
- послове општинског услужног информационог центра,
- послове аутоматске  обраде података,
- послове омогућавања  доступности  информација јавности,
- послове изрицања мандатних казни,
- припрема и израда програма заштите животне средине, природе и ваздуха, 
- припрема и израда локалних акционих и санационих планова, 
- управно-правни послови у области заштите животне средине, управљања отпадом; 
- нормативне послове  за потребе Скупштине општине,  послове  за потребе 

Председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.
- адмистративно-техничке послове за потребе Скупштине општине и њених  радних 

тела, одборника  и одборничких група,  
- адмистративно-техничке послове за потребе Општинског већа, његових комисија и 

других радних тела, 
- адмистративно-техничке послове за потребе Председника Општине.
- израду нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине Председник 

општине и Општинско веће, 
- припрему материјала за потребе Скупштине општине, Председника општине и 

Општинског већа  и њихових радних тела и комисија,
- стручне и организационе послове који се односе на припремање седница 

Скупштине општине и Општинског већа и  обраду аката донетих на седницама, 
- сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду 

Скупштине општине и Општинског већа,
- пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога које подносе 

Скупштини општине и њеним телима,
- пружање стручне помоћи одборницима,
- прибављање одговора и обавештења које одборници траже,
- вођење одговарајућих евиденција,
- протоколарне послове за потребе Скупштине општине, Општинског већа и 

председника општине,
- друге послове утврђене законом, одлукама и другим актима као и пословницима 

Скупштине општине Општинског већа 
- други послови.

VIII  МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Члан 25.
Као организациони облик Општинске управе образују се месне канцеларије. 
Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу управу и скупштинске послове.

Члан 26.
Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана; вођење 

матичних књига; издају изводе и уверења о чињеницама о којима воде службену евиденцију; 
обављају послове на састављању смртовница; спроводе поступак закључења брака; 
достављају податке за бирачки списак; врше оверу рукописа, преписа и потписа; достављају 
одређене податке надлежним органима и пружају помоћ  инспекцијским органима општинске 
управе при вршењу контроле из њихове надлежности; дају иницијативе надлежним органима 
за покретање поступака решавања из социјалне, дечје, ивалидско-борачке и друге заштите; 
пружају стручну помоћ месним заједницама; воде евиденцију када је то предвиђено законом и 
другим прописима (о деци дораслој за упис у основну школу, о обвезницима месног 
самодоприноса и сл.) пружају стручну помоћ у поступку изјашњавања грађана, обвезника 
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самодоприноса; врше достављање свих врста писмена грађанима и обављају и друге послове 
које им из своје надлежности повере надлежни органи. 

Члан 27.
Послове месних канцеларија обављају шефови месних канцеларија и помоћни 

радници. 
У месним канцеларијама и испоставама у којима није систематизовано радно место 

помоћног радника послове помоћног радника обавља шеф месне канцеларије. 

XIX  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 28.
У Одељењу за  имовинско-правне и заједничке послове  обављају се следећи послови:
- заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, 
- управљање  и  коришћење непокретности општине, 
- промет зграда, 
- обезбеђивање станова за потребе органа општине, 
- доделу грађевинског земљишта и друга  права на овом земљишту, 
- доделу пословног простора,   
- успостављање ранијег режима својине на осталом грађевинком земљишту и др.
- заступања Општине и месних заједница пред надлежним судским  и другим 

органима,
- пружања правне помоћи грађанима,
- послове из области радних односа, 
- вођење персоналне евиденције у вези са радним односима радника;
- нормативно-правне и управно-правне послове из области имовинских односа, 

експропријације, уступање земљишта на трајно и привремено коришћење, повраћај 
земљишта, закуп пословних просторија, 

- израду нацрта одлука, других аката и извештаја из предметних области,
- административне послове у председништву, 
- дактилографске послове, 
- послове превоза службеним возилима, 
- сервисирања и гаражирања истих, 
- умножавања материјала и његовог спајања, 
- тонског снимања седница,  
- послови припреме и послужења, 
- курирске у граду,  
- послове одржавања система за грејање,  
- одржавања објекта и њихово обезбеђење,  
- одржавања хигијене, 
- телефонска  централа, 
- економат; 
- спровођење мера против пожарне заштите; 
- текуће инвестиционо одржавање,
- други послови.

Члан 29
У Одељењу за утврђивање и наплату локалних јавних прихода обављају се следећи 

послови: 
-  утврђивање изворних прихода локалне самоуправе,
- канцелариска и теренска контрола ради провере и утврђивања законитости и 
правилности испуњења пореске обавезе по основу локалних јавних прихода, у складу 
са законом;
- обезбеђење наплате локалних јавних прихода, у складу са законом; 
- редовна и принудна наплата локалних јавних прихода и споредних пореских давања у 
складу са законом;  
- вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављених 
против управних аката донетих у пореском поступку; 
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- вођење пореског књиговодства за локалне јавне приходе у складу са прописима и 
примењивање јединственог информационог системаза локалне јавне приходе.

Члан 30.
Међусобни односи одељења у Општинској управи заснивају се на правима и 

дужностима утврђеним законом, Статутом општине и другим актима.

Члан 31.
Одељења у Општинској управи дужни су да међусобно сарађују када то захтева 

природа послова и да разматрају потребне податке и обавештења неопходна за рад 
општинске управе. 

X СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 32.
Систематизацијом радних места утврђују се радна места са називом и описом послова 

за свако радно место, врста и степен стручне спреме, број извршиоца, потребна знања 
односно радно искуство и други посебни услови за заснивање радног односа односно за рад 
на одређеном радном месту, радна места на којима је као посебан услов за рад предвиђена 
претходна провера радне способности и пробни рад као и радна места на којима се радни 
однос заснива са приправницима. 

Члан 33.
Радна места према броју, садржини рада и условима за вршење послова и задатака 

разврставају се на следећи начин: 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Опис послова Обавља стручно-организационе послове којима се обезбеђује рад Општинског 
већа, Скупштине општине  и њихових радних тела. Помаже председнику Скупштине општине и 
Општинског већа у припремању седница Скупштине општине и Општинског већа и извршавању 
закључака. Припрема одржавање седница радних тела Скупштине општине и  Општинског 
већа и обезбеђује све потребне услове за рад Скупштине општине и Општинског већа и 
њихових радних тела. Припрема материјале, предлоге и нацрте аката које доноси Скупштина 
општине и Општинско веће. Води другостепени поступак по жалбама на решења Општинске 
управе и припрема предлоге решења за Општинско веће као другостепени орган. Обавља 
стручно правне послове обраде аката донетих на седницама Скупштине општине и 
Општинског већа. Прати и обрађује реализацију донетих аката. Обрађује и чува изворне 
документе. Указује на усклађеност односно неусклађеност аката са позитивним прописима. 
Стара се о законитости аката које Скупштина општине и Општинско веће разматрају и доносе. 
Пружа помоћ изабраним лицима у Скупштини општине и Општинском већу и њиховим радним 
телима у остваривању њихових права. Израђује нормативна акта за потребе Општинског већа i 
Скупштине општине. Обавља информативне послове за потребе Председништва. Саопштава 
податке штампи, радију и телевизији и другим средствима јавног информисања о раду или у 
вези са радом Скупштине општине и Општинског већа и обавља и друге послове од значаја за 
информисање. Тромесечно израђује извештаје о реализацији закључака Општинског већа. 
Организује припреме седица Скупштине општине и одговоран је за благовремену припрему 
материјала. Обавља и друге послове у складу са законом и одлукама као и све послове по 
налогу.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање пет година
Одговорност: за свој рад одговара  начелнику Општинске управе, председнику Скупштине 
општине и  председнику Општине.
Број извршиоца: 1

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦ – ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА
Опис послова: покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за област за коју је постављен и обавља друге послове по налогу 
Председника општине.

8



Услови: ВШС, наставник разредне наставе, друштвене делатности
Радно искуство: једна година
Одговорност: за свој рад одговара председнику општине
Број извршиоца: 1 са петином радног времена“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис послова: Начелник општинске управе обавља све послове наведене у члану 6. овог 
Правилника. 
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: 5 година 
Одговорност: за свој рад и рад општинске управе, Начелник општинске управе одговара 

            Председнику општине и Скупштини општине.
Број извршиоца: 1

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: 
Опис послова: организује, обједињава и усмерава рад Одељења, одговоран је за 
благовремено, законито и ефикасно обављање послова, распоређује послове по одсецима 
односно непосредним извршиоцима, организује и припрема податке из надлежности овог 
Одељења потребне за припрему предлога финансијског плана Општинске управе, на основу 
смерница и упутства за припрему буџета општине у предвиђеним роковима, пружа потребну 
стручну помоћ запосленима и обавља све послове наведене у члану 11. овог Правилника.
Услови: ВСС – дипломирани правник, или дипломирани инжењер грађевине са положеним 
стручним испитом
Радно искуство: најмање пет година.
Одговорност: за свој рад и рад Одељења  одговара начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

1/1 Одсек за урбанизам и комуналне делатности 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник  или дипломирани грађевински инжењер са положеним 
стручним испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО ПРАВНИ И НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ ИЗ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ, 
УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА
Опис послова:  Обавља све управно-правне послове из комунално стамбене области, 
урбанизма и грађевинарства и то: заузеће јавних површина, раскопавање улица и јавних 
површина, сеча дрвећа и украсног шибља на јавним површинама, исељење бесправно 
усељених лица, давања на коришћење, замену и доделу станова општине Књажевац, 
издавање одобрења и дозвола за градњу и употребне дозволе, доградњу и реконструкцију 
трајних, привремених и монтажних објеката и објеката у поступку легализације, рушење 
објеката који услед дотрајалости и већег оштећења представљају опасност за живот и 
здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја. Прати спровођење Програма 
предузећа које се бави пословима урбанизма,  уређењем грађевинског земљишта комуналним 
делатностима и др.  Стара се о законитости предлога појединачних и других аката као и 
доставе података од стране предузећа из предметне области. Учествује у изради одлука, 
решења, уговора, споразума, уверења и других аката везаних за управни поступак из напред 
наведених области. Прати спровођење одлуке о закупу монтажних објеката и др. Обавља 
управне и стручне послове  спровођења административног извршења решења. Обавља 
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послове везане за закуп земљишта за постављање монтажних објеката чији је општина 
корисник, закључивања уговора, вођења евиденције о издатом земљишту и закљученим 
уговорима, роковима коришћења, израђује извештаје о наплати закупнине и о томе тромесечно 
обавештава Председника општине и Општинско веће. Израђује општа и појединачна акта које 
доноси Скупштина општине и Председника општине из комунално стамбене области и 
грађевинарства и др.  Прати и непосредно извршава законе, уредбе, одлуке и друге акте 
Скупштине општине и Председника општине из напред наведених области и обавља друге 
стручне послове у циљу извршења истих. Израђује анализе, извештаје и обрађује захтеве из 
наведених области. Припрема нацрте уговора, споразума и других аката из предметних 
области. Води евиденцију о издатим одобрењима и дозволама за градњу и употребу објеката. 
Обавља послове евиденције изграђених и започетих објеката. Прикупља сагласности по 
службеној дужности. Врши проверу техничке документације пре издавања одобрења и дозвола 
и обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове по 
налогу руководиоца одсека, шефа одељења и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И УПРАВНО-СТРУЧНИ ПОСЛОВИ 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Опис послова:   Руководи Службом заштите од пожара предвиђеном Законом и Правилником 
о заштити од пожара. Спроводи све мере заштите од пожара и одговоран је за заштиту свих 
добара од пожара. Води евиденцију сходно законским прописима и општинским одлукама. 
Обавља све управно-правне послове из области уређења простора сходно закону, уредбама, 
одлукама Скупштине општине и Председника општине. Учествује у изради одлука, решења 
која се односе на издавање локацијске дозволе, информације о локацији и извода из плана  за 
које је донет одговарајући план и у другим случајевима сходно законским прописима, потврђује 
усклађеност планске  документације. Учествује у израду уговора, споразума, уверења и других 
аката везаних за управни поступак из наведених области. Обавља све административно-
техничке послове који се односе на издавање локацијске дозволе, информације о локацији и 
извода из плана  за изградњу, реконструкцију и доградњу индивидуалних објеката за које је 
донет одговарајући план. Обавља послове евиденције изграђених и започетих објеката. 
Одређује локације објеката у насељеним местима у сарадњи са другим органима. Прикупља 
сагласности по службеној дужности. Врши проверу техничке документације пре издавања 
одобрења. Обавља послове везане за израду нацрта одлука о приступању доношења 
просторних и урбанистичких планова и  нацрта одлука о усвајању истих, припрема нацрте ових 
одлука у поступку јавног увида, оглашава их у локалном листу и др. и врши контролу 
урбанистичких аката. Обавља административне послове за потребе Комисије за планове. 
Врши контролу – увид на лицу места. Обавља послове сређивања и чувања планске 
документације и просторних и урбанистичких планова и стара се о законитости предлога 
појединачних и других аката као и доставе података од стране предузећа из предметне 
области. Израђује анализе, извештаје и захтеве из своје области и обавља друге послове по 
налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани инжењер грађевине или архитектуре са положеним стручним 
испитом и стручним испитом из области противпожарне заштите.
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО-СТРУЧНИ ПОСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Опис послова:  Обавља све управно-правне послове из области уређења простора сходно 
закону, уредбама, одлукама Скупштине општине и Председника општине. Учествује у изради 
одлука, решења која се односе на издавање локацијске дозволе, информације о локацији и 
извода из плана за које је донет одговарајући план и у другим случајевима сходно законским 
прописима, потврђује усклађеност планске  документације. Учествује у израду уговора, 
споразума, уверења и других аката везаних за управни поступак из наведених области. 
Обавља послове везане за израду нацрта одлука о приступању доношења просторних и 
урбанистичких планова и нацрта одлука о усвајању истих, припрема нацрте ових одлука у 
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поступку јавног увида, оглашава их у локалном листу и др. и врши контролу урбанистичких 
аката.  Обавља административне послове за потребе Комисије за планове. Врши контролу – 
увид на лицу места. Обавља послове сређивања и чувања планске документације и 
просторних и урбанистичких планова и стара се о законитости предлога појединачних и других 
аката као и доставе података од стране предузећа из предметне области. Израђује анализе, 
извештаје и захтеве из своје области и обавља друге послове по налогу шефа одељења, 
руководиоца Одсека и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани инжењер грађевине или архитектуре  са положеним стручним 
испитом.
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Опис послова: обавља послове из области уређења простора сходно закону, уредбама, 
одлукама Скупштине општине и Председника општине и то: заузеће јавних површина, 
раскопавање улица и јавних површина, сеча дрвећа и украсног шибља на јавним површинама, 
обавља послове везане за техничку обраду документације; обавља стручно техничке послове 
везане за реализацију одлуке о оглашавању на територији општине Књажевац. обавља 
послове везане за израду нацрта одлука о приступању доношења просторних и урбанистичких 
планова и нацрта одлука о усвајању истих, припрема нацрте ових одлука у поступку јавног 
увида, оглашава их у локалном листу и др, Обавља административне послове за потребе 
Комисије за планове. Обавља послове сређивања и чувања планске документације и 
просторних и урбанистичких планова. Израђује анализе, извештаје и захтеве из своје области , 
обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, као и све друге послове по 
налогу руководиоца Одсека, шефа одељења и начелника Општинске управе.
Услови: ВШС – инжењер грађевине или архитектуре са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година 
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

1/2 Одсек за инспекцијске послове 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења  и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник, дипломирани инжењер грађевине, професор народне 
одбране или дипломирани инжењер хемије,  са положеним стручним испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Опис послова: Обавља најсложеније послове инспекцијског надзора. Обавља послове 
грађевинског инспектора и то: врши инспекцијски надзор над применом закона из грађевинске 
области и прописа донетих за њихово спровођење, покреће поступак за утврђивање 
привредног преступа, подноси захтев за покретање прекршајног и кривичног поступка, доноси 
решења у поступку инспекцијских надзора и решења о рушењу бесправно изграђених објеката. 
Обавља стручне послове спровођења административног извршења решења. Обавља 
инспекцијски надзор над применом закона, општинских и других прописа из грађевинске 
области који се односе на објекте индивидуалне градње (контрола објеката и састављање 
записника о затеченом стању и сл.). Присуствује и спроводи принудно извршење решења и 
обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је регулисана 
предметна област као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, 
начелника Општинске управе.
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Услови: ВСС – дипломирани инжењер грађевине са положеним стручним испитом.
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 2

ИНСПЕКТОР ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Опис послова:  Врши инспекцијски надзор над применом прописа који регулишу  ванлинијски 
превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и 
ствари и ауто-такси превоз. Обавља надзор над применом прописа који регулишу одржавање и 
заштиту локалних и накатегорисаних путева. У поступку инспекцијског надзора доноси 
одговарајућа решења, подноси захтев за покретање прекршајног поступка, подноси захтев за 
брисање реда вожње из регистра наређује отклањање уочених недостатака, забрањује превоз 
и употребу саобраћајних средстава, искључује возило из саобраћаја и предузима друге мере 
прописане законом, општинским и другим прописима. Обавља стручне послове спровођења 
административног извршења решења. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама 
и одлукама којима је регулисана предметна област, као и друге послове по налогу руководиоца 
одсека,  шефа одељења и начелника Општинске управе.
Услови: ВШС саобраћајног смера са положеним стручним испитом и положен возачки испит
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области којима 
се регулише одржавање чистоће на територији општине, уклањање и извожење смећа, заузеће 
јавних површина, снабдевање и коришћење воде, снабдевање топлотном енергијом и др. У 
вршењу 
инспекцијског надзора комунални инспектор: контролише да ли се комунална делатност 
обавља на начин утврђен законом и прописом донетим на основу закона; контролише стање 
комуналних објеката; контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним 
условима; наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту 
остављени противно прописима општине; наређује извршавање утврђених обавеза и 
предузимање мера за отклањање недостатака; изриче и наплаћује новчане казне на лицу 
места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине.   Подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка. Обавља стручне послове спровођења административног 
извршења решења.Обавља и друге послове сходно закону, уредбама и одлукама из 
предметних области као и све послове по налогу руководиоца одсека , шефа одељења и 
начелника Општинске управе.
Услови: ВСС –дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер 
грађевине, машинства, електротехнике, дипломирани инжењер заштите на раду или професор 
народне одбране са положеним стручним испитом 
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области којима 
се регулише одржавање чистоће на територији општине, уклањање и извожење смећа, заузеће 
јавних површина, снабдевање и коришћење воде, снабдевање топлотном енергијом и др. У 
вршењу  инспекцијског надзора комунални инспектор: контролише да ли се комунална 
делатност обавља на начин утврђен законом и прописом донетим на основу закона; 
контролише стање комуналних објеката; контролише да ли се комуналне услуге пружају у 
складу са утврђеним условима; наређује уклањање ствари и других предмета са јавних 
површина ако су они ту остављени противно прописима општине; наређује извршавање 
утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака; изриче и наплаћује 
новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине. 
Подноси захтев за покретање прекршајног поступка. Обавља стручне послове спровођења 
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административног извршења решења. Обавља и друге послове сходно закону, уредбама и 
одлукама из предметних области као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа 
одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВШС - економиста,  машински инжењер, грађевински инжењер, инжењер 
електротехнике са положеним стручним испитом 
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

КОМУНАЛНИ САРАДНИК
Опис послова: Утврђује чињенично стање, из области комуналних делатности, на терену, 
сходно законским прописима, уредбама, одлукама и другим општим актима из предметних 
области и предлаже комуналном инспектору предузимање одговарајућих мера. Обавља и 
друге послове, сходно закону, уредбама и одлукама, из предметних области као и све послове 
по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС  - грађевински техничар са положеним стручним испитом.  
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опис послова: Обавља послове везане за заштиту животне средине који су законом или на 
други начин поверени у надлежност општине. Обавља инспекцијски надзор над применом 
прописа из области заштите животне средине и то: над применом мера заштите ваздуха од 
загађивања у објектима за које дозволу издаје надлежни општински орган, над применом мера 
заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима, над применом мера држања 
и заштите домаћих животиња и поступање са комуналним отпадом, над применом мера 
заштите ваздуха од аерозагађивања. Врши преглед пословног простора и утврђује испуњеност 
услова за обављање одређених делатности са аспекта животне средине, уколико је то законом 
прописано. Врши инспекцијски надзор над применом прописа о заштити природних и културних 
добара. Врши надзор над спровођење програма уређења јавних зелених површина. Обавља 
послове инспекцијског надзора над применом прописа из комуналне области. Доноси решења 
из надлежности инспектора заштите животне средине и комуналне инспекције. Обавља 
стручне послове спровођења административног извршења решења. Пружа помоћ у изради 
нормативних аката из своје области, израђује анализе, извештаје и упутства, као и друга акта 
из своје области. Обавља и друге послове који су регулисани законом, уредбама и одлукама из 
предметне области као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења и 
начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани инжењер заштите животне средине или дипломирани инжењер 
хемије са положеним стручним испитом.
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: 
Опис послова: Шеф одељења обавља све послове наведене у члану 11. овог Правилника, и 
руководи пословима који се односе на организацију за припрему и израду финансијског плана 
Општинске управе, на припрему и израду Нацрта Одлуке о буџету и Одлуке о изменама и 
допунама одлуке о буџету, на израду предлога  Решења о привременом финансирању; 
руководи пословима трезора који се састоје у финансијском планирању које обухвата 
пројектовање и праћење прилива укупних примања и текућих прихода на рачун трезора и 
захтева за извршење укупних издатака ; врши анализу готовинских токова, Плана извршења 
буџета и сервисирање дуга ; одређује квоте преузетих обавеза и плаћања;  руководи 
пословима трезора који се односе на управљање готовином тј. управљање рачуном трезора, 
управљање ликвидношћу, наплату примања преко банкарског система, управљање 
финансијским средствима; врши контролу расхода на терет буџетских средстава односно 
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контролу преузимања обавеза од стране буџетских корисника ; управља дугом, руководи 
пословима расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру 
одобрених апропријација, као и све друге послове који произилазе из Закона о буџетском 
систему и других закона, уредаба и одлука Владе Републике Србије и надлежних 
министарства, а који се односе на област финансија и финансирања.
Услови: ВСС – дипломирани економиста са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање пет година.
Одговорност: за свој рад и рад Одељења одговара начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

2/1 Одсек за буџет

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА - ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА  
Опис послова: Организује обављање послова у рачуноводству; саставља  годишњи обрачун; 
прати и проучава законске прописе које регулишу материју из области материјално 
финансијског пословања; врши обрачун и слагање обавеза из дохотка; прима и припрема 
документацију за обрачун, ликвидацију и књижење; припрема и израђује извештаје, планове и 
друго у вези материјално финансијског пословања; израђује билансе прихода и расхода 
буџета, ребалансе буџета, извршење буџета, припрема све врсте аката у вези буџетског 
финансирања и свих корисника буџетског финансирања; координира рад одсеком; одговара за 
законитост финансијског пословања Скупштине општине и њених органа; обавља и друге 
послове у складу са законом, уредбама и одлукама, као и све послове по налогу шефа 
одељења и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС–  дипломирани економиста са положеним стручним испитом и стручним звањем 
"овлашћени рачуновођа".
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

КЊИГОВОЂА КОНТИСТА 
Опис послова: обавља све послове који се односе на контирање; израђује налоге за књижење 
свих књиговодствених докумената, буџета и корисника буџета за које се води књиговодство, 
води главну књигу трезора и главну књигу директних и индиректних корисника и усклађује их са 
главном књигом трезора; учествује у изради завршних и периодичних обрачуна; припрема 
извршење буџета, врши усклађивање средстава и извора и др; обавља послове у складу са 
законом, уредбом и одлуком, као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа 
одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – економског смера са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

ФИНАНСИЈСКИ КЊИГОВОЂА 
 Опис послова: обавља послове који се односе на вођење финансијског књиговодства за 
буџет, за Општинску управу и све друге кориснике буџета за које се води књиговодство, осим 
Месних заједница и друштвених организација; ради извршење буџета; води књигу основних 
средстава која обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним 
Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопом 
амортизације; води помоћну евиденцију остварених прилива која обезбеђује детаљне податке 
о свим приходима и примањима; учествује у изради периодичних и годишњих рачуна; врши 
израду закључних листова; врши одлагање документације; одговара за уредно и ажурно 
вођење финансијског књиговодства; обавља послове вођења финансијског књиговодства; води 
књигу ситног инвентара;
Услови: ССС– економског смера са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.
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КЊИГОВОЂА АНАЛИТИКЕ
 Опис послова: обавља сва аналитичка књиговодства Општинске управе и појединих 
корисника за које се води књиговодство; израђује стање рачуна које аналитика прати; води 
помоћну књигу купаца која обезбеђује детаљне податке о свим потраживањима од купаца; 
води помоћну књигу добављача која обезбеђује детаљне податке о свим обавезама према 
добављачима; води помоћну евиденцију извршених исплата која обезбеђује детаљне податке 
о свим расходима и издацима; израђује спецификацију обавеза и потраживања; предузима 
мере за наплату потраживања; врши усклађивање обавеза и потраживања са повериоцима и 
дужницима; прати стање на рачуну Комисије за комасацију и других комисија Скупштине 
општине и њених органа; обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, 
као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске 
управе.
Услови: ССС – економског смера са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

МАТЕРИЈАЛНИ КЊИГОВОЂА 
Опис послова: обавља послове који се односе на вођење материјалног књиговодства 
ресторана и робних резерви; води евиденцију депозитног рачуна, рачуна сопствених прихода и 
др; води аналитику плата и израђује потребне обрасце за фонд пензијског и инвалидског 
осигурања; врши пражњење рачуна сопствених прихода; издаје уверења о зарадама 
запослених у Општинској управи и корисника за које се води књиговодство; води помоћне 
књиге залиха, које обезбеђују детаљне податке о свим променама на залихама, ако је то 
економски оправдано и уравнотежено са вредношћу тих залиха; води и помоћне књиге плата, 
које обезбеђују детаљне податке из обрачуна о свим појединачним исплатама за сваког 
запосленог; и обавља све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и 
начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног, економског смера или гимназија са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

КЊИГОВОЂА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Опис послова: Обавља послове који се односе на обраду документације, контирање и 
књижење у финансијском књиговодству за потребе месних заједница и друштвених 
организација за које се води књиговодство; врши израду  годишњих обрачуна,  води евиденцију 
сходно законским прописима и општинским одлукама; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – економског смера или гимназија са положеним стручним испитом 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ  ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И 
ИНВАЛИДСКО БОРАЧКЕ ЗАШТИТЕ
Опис послова: Обавља административно техничке послове везане за остваривање права из 
области друштвене бриге о деци и накнаде зараде за време породиљског одсуства и друго; 
обавља рачуноводствене послове борачко инвалидске заштите, све исплате, месечна 
примања по савезним и републичким прописима и општинским одлукама као и исплате 
допунске заштите, личних и породичних инвалиднина и др.; води евиденцију сходно законским 
прописима и општинским одлукама; обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, 
шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – економског смера  или математичко-техничке струке са положеним стручним 
испитом 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
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Број извршиоца: 1
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2/2 Одсек за финансије

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа 
одељења, и начелника Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник  или дипломирани економиста са положеним стручним 
испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
Опис послова: Обавља послове на изради финансијског плана Општинске управе, 
финансијских планова месних заједница и удружења грађана, послове припреме одлука о 
буџети и одлука о допинском буџету, израђује тромесечне квоте буџетских корисника, врши 
контролу расхода на терет буџетских средстава, као и послове извештавања према закону, 
уредбама и одлукама , учествује у изради периодичних и годишњих рачуна, учествује у  изради 
анализа, извештаја, одлука из области буџетског планирања, извршења и извештавања, 
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника 
Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани економиста са положеним стручним испитом и стручним звањем 
„рачуновођа“
Радно искуство: једна година
Одговорност: за  свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Опис послова: припрема план ревизије са описом предмета, циљева, трајања, расподеле 
ресурса, ревизорским приступом, техником и обимом провере; спроводи поступка ревизије, 
утврђује, анализира, процењује и документује податке потребне за давање стручног мишљења 
о постављеним циљевима ревизије; припрема нацрт ревизорског извештаја;  доставља нацрт 
извештаја субјекту ревизије, за сваку обављену ревизију припрема и саставља  коначни 
ревизорски извештај који садржи резиме, циљеве и обим ревизије, налазе,  закључке и 
препоруке, детаљни извештај као и коментаре; саставља план активности за извршење датих 
препорука; прати активности код примене датих препорука;  врши контролну ревизију, 
саставља годишњи извештај о раду. 
Услови: ВСС – дипломирани економиста  са положеним стручним испитом и испитом за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
Радно искуство: најмање три године рада на пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено-финансијским пословима.
Одговорност: за свој рад одговара  председнику Општине.
Број извршиоца: 1

ЛИКВИДАТОР
Опис послова: обавља послове који се односе на пријем и контролу свих финансијских 
докумената; врши исплате обавеза; врши обрачун и пренос средстава корисницима буџета; 
прикупља изводе из «УЈП – Управа за јавна плаћања»; води евиденцију уговора; води 
евиденцију примљених захтева – регистар, који се води посебно за сваког буџетског корисника; 
обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама и све послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – економског, туристичког смера или гимназија са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.
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БЛАГАЈНИК
Опис послова: обавља све благајничке послове органа управе и других корисника буџета за 
које се води књиговодство; врши обрачун плата и израду спискова; води помоћне благајне; 
врши наплате по разним основама; врши преузимање пазара од пријемне канцеларије, 
шефова месних канцеларија и наплаћује приходе за правну помоћ; врши исплате зарада, 
боловања, путних рачуна и др.; врши уплату пазара у УЈП – Управа за јавна плаћања; води 
рачуна о благајничком максимуму; подноси извештаје о оствареним платама на захтев 
надлежних органа; обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама и све 
послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – економског смера или гимназија са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: 
Опис послова: организује, обједињава и усмерава рад Одељења, одговоран је за 
благовремено, законито и ефикасно обављање послова, распоређује послове по службама 
односно непосредним извршиоцима, пружа потребну стручну помоћ запосленима и обавља 
све послове наведене у члану 11. овог Правилника
Услови: ВСС – дипломирани правник или дипломирани економиста са положеним стручним 
испитом 
Радно искуство:  најмање пет година. 
Одговорност: за свој рад и рад Одељења  одговара начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1

3/1 Одсек за привреду

Руководилац Одсека
Опис послова: руководи и координира радом Одсека. Непосредно организује и 
усмерава рад Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из 
делокруга Одсека. Обавља и друге послове у складу са Законом, Уредбама и Одлукама којима 
је регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа Одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВШС – правник или економиста са положеним стручним испитом. 
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелника Општинске 
управе. 
Број извршиоца: 1

УПРАВНО-ПРАВНИ, НОРМАТИНИ И ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САОБРАЋАЈА
Опис послова:  Обавља управно правне и нормативне послове, учествује у изради одлука, 
решења, уверења и других аката везаних за управни поступак из напред наведених области, 
припрема програме развоја и анализе за области пољопривреде, водопривреде, 
предузетништва и саобраћаја  и анализе стања из ових области; израђује планове и програме 
и обједињује планове и програме свих делатности у оквиру програма развоја општине и прати 
реализацију истих; обавља послове везане за израду аналитичких материјала из области 
пољопривреде, водопривреде, предузетништва и саобраћаја  (прикупља податке, води 
евиденцију); израђује разне врсте извештаја и информација и прикупља и обрађује податке за 
потребе Скупштине општине и 4Ппредседника општине; обавља стручне послове за Фонд за 
развој пољопривреде, врши све послове везане за спровођење одлука о промени назива 
улица; прати и непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине оштине и 
председника Општине из ове области и обавља и друге стручне послове у циљу извршења; 
даје предлоге за унапређења из ове области; води евиденцију сходно законским прописима и 
општинским одлукама; у извршавању послова и задатака; остварује сарадњу са Привредним 
коморама и Министарствима; обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и 
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Одлукама, као и све друге послове по налогу руководиоца Одсека, шефа Одељења и 
начелника Општинске управе. 
Услови: ВШС – правник или економиста са положеним стручним испитом. 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику 

   Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

УПРАВНО-ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ И ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Опис послова: обавља управно правне и нормативне послове, припрема програме развоја и 
анализе за јавна предузећа и анализира стање јавних предузећа; прати програме рада јавних 
предузећа и њихову усклађеност са позитивним законом, прописима и општинским одлукама, 
прати реализацију истих и о томе обавештава органе општине; врши контролу исплате зарада 
и кретања цена услуга  јавних предузећа; даје предлоге за унапређење развоја ове области; 
обавља послове везане за израду аналитичких материјала из обасти пословања јавних 
предузећа; припрема планове и програме развоја јавних предузећа и прати реализацију истих; 
учествује у изради извештаја о раду и пословању јавних предузећа за потребе Скупштине 
општине и председника Општине, учествује у разматрању захтева за корекцију цена производа 
и услуга јвних предузећа из надлежности општине и врши надзор над применом општинских 
одлука из надлежности јавних предузећа и плана јавних предузећа; прати и непосредно 
извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и председника Општине из ове 
области; обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, као и све друге 
послове по нлогу руководиоца Одсека, шефа Одељења и начелника Општинске управе. 

Услови: ВСС – дипломирани економиста или дипломирани правник са положеним 
    стручним  испитом. 

Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека,  шефу Одељења и 

   начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

УПРАВНО ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ И ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ПРИВРЕДЕ

Опис послова: Обавља све управно правне послове из области привреде,  учествује у изради 
одлука, решења, уверења и других аката везаних за управни поступак за напред наведену 
област; обавља све потребне послове везане за прикупљање и обраду и слања свих врста 
статистичких података према програму статистичких истраживања, прикупља статистичке 
податке у свим ситуацијама, прави базу података о развоју приватног предузетништва за 
потребе различитих извештавања; обавља послове везане за израду општих и појединачних 
аката које доноси Скупштина општине и председник Општине из напред наведених области; 
прати и непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и председника 
општине из наведених области и обавља друге стручне послове у циљу извршења истих; 
израђује анализе, извештаје из области привреде; води евиденцију сходно законским 
прописима и општинским одлукама; прати и непосредно извршава законе, уредбе и одлуке 
Скупштине општине и председника Општине из ових области; обавља и друге послвое сходно 
закону, уредбама и одлукама, као и све послове по налогу руководиоца Одсека, шефа 
Одељења и начелника Општинске управе. 

Услови: ВСС – дипломирани правник или економиста са положеним стручним испитом 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека,  шефу Одељења и 

  начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

3/2 Одсек за пољопривреду

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова: руководи и координира радом Одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
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Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа Одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани агроекономиста са положеним стручним испитом. 
Радно искуство: најмање три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара  шефу Одељења и начелнику 

   Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему програма и анализе развоја 
пољопривреде и села; прати и проучава стање и кретање развоја у овим областима и прати 
стручна предавања из предметних области; обавља послове везане за израду аналитичких 
материјала из ових области; израђује разне врсте извештаја, информација, анализа и 
прикупља и обрађује податке од значаја за ове области, за потребе Скупштине општине и 
председника Општине; организује и врши стручно упознавање пољопривредника и задругара, 
задруга и др. са прописима и проблемима из ове области; прати рад противградне заштите и 
предлаже мере за њено унапређивање; учествује у изради процена штета од елементарних 
непогода; прати стање организованости задругарства на подручју Општине; прати и 
непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и председника Општине из 
ових области и обавља друге стручне послове у циљу извршења истих; обавља послове који 
се односе на организвање и рад комисија из ових области и других органа; води евиденцију 
сходно законским прописима и општинским одлукама; врши нормативне и административно 
стручне послове за потребе рада удружења воћара и удружења сточара; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Одсека, шефа Одељења и начелника Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани агроекономиста са положеним стручним испитом. 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека,  шефу Одељења и начелнику 
Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

3/3 Одсек за друштвене делатности

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ И ПЛАНСКО - АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Опис послова: Обавља управно правне и нормативне послове из области друштвене бриге о 
деци, образовања, културе, физичке културе, здравствене и социјалне заштите, планирање 
породице и др.; Израђује анализе, извештаје и захтеве из предметне области , обавља стручне 
послове који се односе на организовање рада и рад комисије за преглед деце ометене у 
развоју, за превремени упис деце у први разред школе, за доделу стипендија Скупштине 
општине Књажевац и других органа;  води евиденцију сходно законским прописима и 
општинским одлукама; врши нормативне и административно стручне послове за потребе 
Фондације за повећање наталитета; израђује и контролише усклађеност свих нормативних 
аката установа из области друштвених делатности; обавља послове везане за израду општих 
и појединачних аката и спровођење Закона из области јавних набавки;  врши контролу рада 
установа и организација из области друштвених делатности; прикупља податке за израду 
планова из области друштвених делатности; обавља стручне послове спровођења 
административног извршења решења; обавља послове за израду општих и појединачних аката 
које доноси Скупштина општине и Председник општине из напред наведених области; прати и 
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непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и Председника општине из 
наведених области и обавља друге стручне послове у циљу извршења истих; и друге послове 
сходно закону, уредбама и одлукама, као и све послове по налогу  руководиоца одсека,  шефа 
одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом.
Радно искуство: једна  година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.
Радно искуство: једна  година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

3/4 Одсек за дечју и социјалну заштиту

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВШС –правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ И ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ 
БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ПОСЛОВИ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
Опис послова: Обавља све управно правне послове: води управни поступак из области 
борачко инвалидске заштите који се односи на остваривање права из ове области по 
савезним, републичким и општинским прописима; учествује у изради одлука, решења, уговора, 
споразума, уверења и других аката везаних за управни поступак из напред наведене области; 
обавља стручне послове спровођења административног извршења решења; обавља послове 
везане за израду општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине и Председник 
општине из области борачко инвалидске заштите; прати и непосредно извршава законе, 
уредбе, одлуке Скупштине општине и Председника општине из наведене области и обавља 
друге стручне послове у циљу извршења истих; израђује анализе, извештаје, захтеве и друге 
акте из своје области; води евиденцију сходно законским прописима и општинским одлукама; 
обавља и друге послове сходно закону, уредбама и одлукама, као и све послове по налогу 
руководиоца одсека, шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Из области пословања робних резерви обавља послове унутрашње контроле и све планско 
аналитичке послове везане за наведену област, води евиденцију сходно законским прописима 
и општинским одлукама, учествује у изради одлука, решења, уговора, споразума, уверења и 
других аката везаних за  наведену област; обавља стручне послове спровођења 
административног извршења решења; обавља послове везане за израду општих и 
појединачних аката које доноси Скупштина општине и Председник општине из ове области; 
прати законе, уредбе, одлуке Скупштине општине и Председника општине из наведене 
области и обавља друге стручне послове у циљу извршења истих; израђује анализе, 
извештаје, захтеве и друге акте из своје области; води евиденцију сходно законским прописима 
и општинским одлукама; обавља и друге послове сходно закону, уредбама и одлукама, као и 
све послове по налогу руководиоца одсека, шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС –дипломирани правник или дипломирани економиста са положеним  стручним 
испитом
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

21



УПРАВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ  И ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПУТЕМ АОП-а У 
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ 
Опис послова: Обавља све управно правне послове: води управни поступак који се односи на 
остваривање права из области друштвене бриге о деци и то: право на додатак на децу, 
матерински додатак, помоћ за опрему новорођенчета, бесплатног боравка трећег детета у 
предшколској установи и друга права; води првостепени поступак у области родитељског 
додатка; учествује у изради одлука, решења, уговора, уверења и других аката везаних за 
управни поступак; обавља стручне послове спровођења административног извршења решења; 
израђује анализе, извештаје и захтеве из своје области; припрема уговоре, споразуме и друге 
акте из предметне области; обавља административно-техничке послове који се односе на 
област друштвене бриге о деци путем аутоматске обраде података. Врши послове штампања 
решења, закључака и других аката води евиденцију сходно законским прописима и општинским 
одлукама;  а обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, као и све 
послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Из области вођења евиденције путем АОП-а обавља административно-техничке послове који 
се односе на област друштвене бриге о деци путем аутоматске обраде података; врши 
послове штампања решења, закључака и других аката води евиденцију сходно законским 
прописима и општинским одлукама; обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и 
одлукама, а обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, као и све 
послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВШС – правног смера и положен стручни испит 
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
Опис послова: Припрема Локални акциони план за младе,  успоставља сарадњу са свим 
релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању, пружа техничку и другу подршку 
омладинским организацијама, пружа помоћ у реализацији активности пројеката који се односе 
на младе, идентификује проблеме и потребе младих, координира реализацију Локалног 
акционог плана за младе, администрира буџетом за  младе, ажурира информације на 
званичној општинској интернет презентацији везане за младе, промовише волонтеризам, врши 
активно укључивање младих у процес израде и имплементације Локалног акционог плана за 
младе, обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама, као и све послове 
по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: : ССС – правног,природног, економског смера  или гимназије са положеним стручним 
испитом
Радно искуство: без обзира на радно искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Опис послова: Обавља стручне и друге послове везане за збрињавање избеглих и прогнаних 
лица односно послове везане за организовани проихват, привремени смештај, помоћ у 
исхрани, одговарајућу здравствену заштиту и материјалну и другу помоћ; обавља 
организационе и друге послове везане за збрињавање избеглих  и прогнаних лица на 
територији општине и обавља друге послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, 
и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног,природног или економског смера са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1 ½ радног времена

КООРДИНАТОР РАДА ЗА РОМСКА ПИТАЊА
Опис послова: прати примену  међународних  стандарда о људским  правима на територији 
локалне самоуправе,  прима и испитује  представке, које се односе на повреду људских права 
Рома,  поступа по сопстсвеној иницијативи или овлашћењу свог непосредног руководиоца, 
посредује у мирном рашавању спорова везаних за кршење људских права Рома на  територији 
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локалне самоуправе,  остварује непосредну сарадњу са надлежним органима, локалним 
саветом ромске националне мањине, ромским НВО и удружењима  грађана на територији 
локалне самоуправе, сарађује и размењује  искуства са другим заступницима права Рома 
односно  координаторима  локалне самоуправе за ромска питања,  организује рад  и руководи 
радом локалног савета  ромске националне мањине,прикупља релевантне податке за израду 
одговарајућих пројеката, учествује у реализацији  пројеката, извршава све послове и радне 
задатке  утврђене  локалним акционим  планом за  унапређивање положаја Рома на подручју 
локалне самоуправе, извршава и обавља све  послове у вези унапређивања образовања, 
запошљавања, становања, здравства, социјалне заштите, културе, медија и информисања, 
специфичног  положаја жена и деце и интерно расељених Рома у складу са законом, Статутом 
Скупштине  општине и Статутом Националног савета ромске националне мањине, Стратегије 
о интеграцији Рома и давању већих овлашћења и Стратегије  о смањењу сиромаштва  у 
Републици Србији, саставља полугодишњи и годишњи извештај  о остваривању и поштовању 
људских права  и  примени начела не дискриминације према Ромима, обавља и друге послове 
по налогу  непосредног руководиоца Скупштине општине, координатора регионалне 
канцеларије Националног савета  ромске националне мањине и локалног савета Рома, као и 
послови  по налогу  руководиоца Одсека, шефа Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: ВШС –  туристичка, хотелијерска са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година 
Одговорност: за свој рад  одговара  руководиоцу Одсека , шефу Одељења и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1 са ½ радног времена

4.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: 
Опис послова: организује, обједињава и усмерава рад Одељења, одговоран је за 
благовремено, законито и ефикасно обављање послова, распоређује послове по службама 
односно непосредним извршиоцима, пружа потребну стручну помоћ запосленима и обавља 
све послове наведене у члану 11. овог Правилника   Руководи радом месних канцеларија и 
одговара за рад шефова месних канцеларија. Обавља и друге послове који су регулисани 
законом, уредбама и одлукама из предметне области, послове за чије обављање није 
прописана надлежност другог органа као и послове по налогу начелника Општинске управе.    
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом 
Радно искуство:  најмање пет година. 
Одговорност: за свој рад и рад Одељења  одговара начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1

4/1 Одсек за општу управу

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО ПРАВНИ И НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА И 
ОПШТЕ УПРАВЕ
Опис послова: Обавља управно правне и нормативне послове у области личних стања 
грађана (промене, исправке и накнадни уписи у матичне књиге,  промена личног имена и др.). 
Обавља правне послове у поступку спровођења избора. Организује и руководи радом месних 
канцеларија и одговара за рад шефова месних канцеларија. Обавља правне послове за 
потребе месних канцеларија. Обавља послове управног надзора над радом јавних предузећа 
чији је оснивач општина. Обавља послове везане за израду општих и појединачних аката које 
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доноси Скупштина општине и Председник општине. Води прекршајни поступак из области 
комуналне делатности, грађевинске делатности, заштите животне средине, и из области 
примене прописа који регулишу ванлинијски и линијски превоз путника и робе и ауто такси 
превоз, доноси решења, обавља послове спровођења извршења решења, прослеђује жалбу 
органу надлежном за вођење другостепеног прекршајног поступка, доставља извршно решење 
на даљи поступак Општинском органу за прекршаје, обавља друге послове у складу са 
законом, уредбама и одлукама којима је регулисана предметна област, Обавља и друге 
послове који су регулисани законом, уредбама и одлукама из предметне области, послове за 
чије обављање није прописана надлежност другог органа као и послове по руководиоца 
одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом 
Радно искуство:  најмање пет година. 
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО-ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ И ПЛАНСКО АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА 
НА РАДУ
Опис послова. обавља све управно-правне, нормативне и планско аналитичке послове из 
области заштите животне средине и безбедности и здравље на траду сходно закону, уредбама 
и одлукама Скупштине општине, Општинско већа  и председника општине. Учествује у изради 
одлука и решења која се односе на заштиту животне средине и безбедности и здравља на 
раду сходно законским прописима. Учествује у изради уговора, споразума, уверења и других 
аката везаних за управни поступак из наведених области. Обавља послове везане за израду 
програма заштите животне средине, природе и ваздуха, нацрта одлука о усвајању истих, 
припрема нацрте ових одлука у поступку јавног увида, оглашава их у локалном листу и др. 
Припрема и израђује локалне акционе и санационе планове. Стара се о законитости предлога 
појединачних и других аката као и доставе података од стране предузећа из предметне 
области. Води управни поступак процене утицаја пројекта на животну средину, Сачињава 
мишљење на предлог одлука о изради стратешке процене утицаја пројекта на животну 
средину.Одређује мере заштите од буке организаторима јавних скупова. Даје дозволу за рад 
новоизграђеним и реконструисаним стационарним изворима загађења. Даје дозволу за 
обављање делатности промета нарочито опасних материја дистрибутеру. Даје дозволу за 
коришћење нарочито опасних хемикалија. Даје дозволу за сакупљање, транспорт и 
привремено складиштење отпада и издаје потврду о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе за управљање отпадом. Врши контролу – увид на лицу места. Учествује у припреми 
акта о процени ризика из области безбедности и здравља на раду; врши контролу и даје 
савете у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и 
средстава и опреме за личну заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радног 
места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; организује превентивна и 
периодична испитивања услова радне околине; организује превентивне и периодичне 
прегледе и испитивања опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито 
на радном месту са повећаним ризиком; свакодневно прати и контролише примену мера за 
безбедност и здравље запослених на раду; прати стање у вези са повредама на раду и 
професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању 
њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; припрема и 
спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; припрема упутства за 
безбедан рад и контролиште њихову примену; забрањује рад на радном месту или употребу 
средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље 
запосленог; израђује и координира рад са службом медецине рада по свим питањима у 
области безбедности и здравља на раду; води евиденције сходно законским прописима и 
општинским одлукама и обавља друге послове по налогу руководиоца Одсека, шефа одељења 
и начелника Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник или дипломирани инжињер заштите животне 

   средине или дипломирани инжињер заштите на раду са положеним стручним 
   испитом за рад у органима државне управе и положеним стручним испитом о 
   практичној оспособљености из области безбедности по здрављу на раду. 

Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одеељења и 
    начелнику Општинске управе. 
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Број извршиоца: 1

МАТИЧАР
Опис послова: Обавља послове који се односе на вођење матичних књига рођених, венчаних, 
умрлих. Спроводи промене у матичним књигама (промене личног имена и промене осталих 
чињеница). Врши исправке погрешно уписаних података и упис држављанства. Издаје 
уверења, изводе из матичних књига и књига држављанства. Спроводи поступак закључења 
брака. Саставља смртовнице. Доставља извештаје за ажурирање бирачког списка. Обавља и 
друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног смера, гимназија са положеним стручним испитом и посебан стручни 
испит за матичара
Радно искуство:  најмање три године
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ЗАМЕНИК МАТИЧАРА, ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА ПУТЕМ АОП-а 
Опис послова: Замењује матичара у случају његове одсутности или спречености са свим 
овлашћењима матичара. Обавља послове који се односе на вођење матичних књига рођених, 
венчаних, умрлих и књиге држављанства. Спроводи промене у матичним књигама (промене 
личног имена и промене осталих чињеница). Врши исправке погрешно уписаних података и 
упис држављанства. Издаје уверења, изводе из матичних књига и књига држављанства. 
Спроводи поступак закључења брака. Саставља смртовнице. Доставља извештаје за 
ажурирање бирачког списка. Организује и обавља стручна предавања шефовима месних 
канцеларија из области матичног пословања. Обавља послове који се односе на вођење 
матичних књига о личним стањима грађана (рођених, умрлих, венчаних и књига држављана) 
путем аутоматске обраде података. Врши послове штампања података из матичних књига. 
Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове по 
налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС гиназија, економског или пољопривредног смера  са положеним стручним 
испитом и посебан стручни испит за матичара
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 2 

ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Опис послова: Шеф месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана; 
вођење матичних књига и књига држављанства; издаје изводе и уверења о чињеницама о 
којима води службену евиденцију; обавља послове на састављању смртовница; спроводи 
поступак закључења брака, доставља податке за бирачки списак; врше оверу рукописа, 
преписа и потписа; доставља одређене податке надлежним органима и пружа помоћ 
инспекцијским органима општинске управе при вршењу контроле из њихове надлежности; дај 
иницијативе надлежним органима за покретање поступака решавања из социјалне, дечје, 
ивалидско-борачке и друге заштите; пружа административну помоћ месним заједницама; води 
евиденцију када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за упис у 
основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и сл.) пружа административну помоћ у 
поступку изјашњавања грађана обвезника самодоприноса и обавља друге послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС, грађев. тех.; лабарат.тех.; рачуновод.тех.; економски тех.; пољоп.тех.; 
машин.тех; гимназија; правног смета; саоб.-тех. смера, са положеним стручним испитом и 
посебан стручни испит за матичара
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршилаца: 14

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК У  МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ
Опис послова: Обавља  послове који се односе на лична стања грађана; вођење матичних 
књига и књига држављанства; издаје изводе и уверења о чињеницама о којима води службену 
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евиденцију; обавља послове на састављању смртовница; спроводи поступак закључења брака, 
доставља податке за бирачки списак; врше оверу рукописа, преписа и потписа; доставља 
одређене податке надлежним органима и пружа помоћ инспекцијским органима општинске 
управе при вршењу контроле из њихове надлежности; дај иницијативе надлежним органима за 
покретање поступака решавања из социјалне, дечје, ивалидско-борачке и друге заштите; 
пружа административну помоћ месним заједницама; води евиденцију када је то предвиђено 
законом и другим прописима (о деци дораслој за упис у основну школу, о обвезницима месног 
самодоприноса и сл.) пружа административну помоћ у поступку изјашњавања грађана 
обвезника самодоприноса и обавља друге послове по налогу руководиоца одсека,  шефа 
одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС, економског смера, гимназија са положеним стручним испитом и посебан стручни 
испит за матичара
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршилаца: 3

ПОМОЋНИ РАДНИК У МК
Опис послова: Врши достављање свих врста аката и  позива грађанима, одржава хигијену и 
послове загревања просторије и обавља и друге послове по налогу шефа месне канцеларије.
Услови: основна школа
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 18

Систематизација радних места у месним канцеларијама је саставни део овог 
Правилника.

ПОСЛОВИ АРХИВЕ
Опис послова: Врши оверу рукописа, преписа и потписа. Издаје уверења из делокруга рада 
пријемне канцеларије. Врши архивирање предмета Општинске управе и проверу да ли су 
предмети завршени и прописно обрађени за архивирање, устројава и води архивску књигу и 
рукује предметима стављеним у архиву. Води поверљив и строго поверљив деловодник. Води 
пасивну картотеку.  Врши надзор у вези сређивања и ажурирања архивског депоа, врши 
издавање радних књижица и води регистар уз радне књижице.Врши пријем уплата и послове 
шалтера Поште и обавља друге послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и 
начелника Општинске управе.
Услови: ССС – гимназија,  економски или правни  смер са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година 
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
Опис послова: Обавља послове пријема и завођења аката поднетих од стране грађана, 
предузећа и установа; обавља послове вођења картотеке; обавља послове издавања 
уверења, послове пријема и експедиције поште; врши оверу рукописа, преписа и потписа; 
врши наплату таксе и накнада; обавља архивирање предмета Општинске управе; врши 
доставу интерне књиге; врши издавање радних књижица и води регистар, врши пријем захтева 
за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода и 
обавља друге послове  по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника 
Општинске управе.
Услови: ССС - гимназија,  економски, пољопривредни  или управни  смер са положеним 
стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година 
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ
Опис послова: Обавља послове пријема и завођења аката поднетих од стране грађана, 
предузећа и установа; обавља послове вођења картотеке; обавља послове издавања 
уверења, послове пријема и експедиције поште; врши оверу рукописа, преписа и потписа; 
врши наплату таксе и накнада; обавља архивирање предмета Општинске управе; врши 
доставу интерне књиге; врши издавање радних књижица и води регистар, врши пријем захтева 
за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода и 
обавља друге послове  по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника 
Општинске управе.
Услови: ССС - гимназија,  економски, пољопривредни  или управни  смер са положеним 
стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година 
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца:

ПОСЛОВИ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА
Опис послова: Обавља послове пријема и обавештавања грађана, предузећа и установа;  из 
области урбанизма, имовинских питања, грађанских стања, дечје и социјалне заштите, 
регистрације радњи и других области из изворног и повереног делокруга Општинске управе и 
обавља друге послове  по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника 
Општинске управе.
Услови: ССС правног, економског, грађевинског смера или гимназија са положеним стручним 
испитом, познавање рада на рачунару.
Радно искуство: најмање једна година 
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 2

ПРОТОКОЛИСТА У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ И ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Опис послова: обавља послове обавештавања грађана, предузећа и установа о месту 
предаје појединих захтева, обавља техничке послове којима се врши распоред места 
одржавања састанака у салама Скупштине општине и другим просторијама у згради Општине; 
прати кретање странака и других лица у згради и даје обавештења; врши спречавање 
неовлашћеног уласка у објекат. У оквиру Службе заштите од пожара предузима превентивне 
мере заштите од пожара у циљу заштите људи и имовине; проверава исправност уређаја за 
гашење пожара и о томе обавештава  руководиоца Службе. Организује и непосредно учествује 
у гашењу пожара и пружању помоћи у спашавању људи и имовине угрожене пожаром и другим 
елементарним непогодама. Обавља послове руковања и одржавања парним котловима и 
системом за грејање просторија, врши упис изласка радника Општинске управе за време 
радног времена и обавља друге послове по налогу руководиоца Одсека, шефа Одељења и 
начелника Општинске управе.
Услови: трећи степен машинског смера и уверење о стручној оспособљености за руковаоца 
котловских постројења на течна горива.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

4/2 Одсек за скупштинске послове

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР
Опис послова: Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења и начелника 
Општинске управе.   Обавља послове који се односе на одржавање информационог система, 
инсталирање и одржавање софтера, послове прикључења и подешавања рачунара за рад на 
мрежи, унос података, превентивно и редовно одржава опрему, инсталирање и конфигурацију 
штампача, отклања мање застоје у раду, води евиденцију за потребу Општинске управе врши, 
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стара се о заштити  базе података и архивирању података у складу са прописима, врши 
контролу приступа рачунском систему локалне пореске администрације, инсталира софтвере и 
упућује запослене у њихову правилну примену, касо  и све његове измене и допуне, 
контролише правилну примену корисничких упутстава, врши техничку припрему базе података 
за масовну обраду у поступку утврђивања локалних прихода решењем, обрађује податке у 
циљу саствљања извештаја, отклања застоје у раду опреме, врши одржавање WEB 
презентације општине  и друге послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и 
начелника Општинске управе.  Одговоран је за исправан рад целог система.
Услови: ВСС – из области информатике и електронике, електротехнички факултет - смер 
информатика.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Опис послова: Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа Одељења и начелника 
Општинске управе. Обавља стручно-организационе послове којима се обезбеђује рад 
Општинског већа и његових радних тела. Помаже председнику Општинског већа у припремању 
седница Општинског већа и извршавању закључака. Припрема одржавање седница радних 
тела Општинског већа и обезбеђује све потребне услове за рад Општинског већа и његових 
радних тела. Припрема материјале, предлоге и нацрте аката које доноси Општинско веће. 
Води другостепени поступак по жалбама на решења Општинске управе и препрема предлоге 
решења за Општинско веће као другостепени орган. Обавља стручно правне послове обраде 
аката донетих на седницама Општинског већа. Прати и обрађује реализацију донетих аката. 
Обрађује и чува изворне документе. Указује на усклађеност односно неусклађеност аката са 
позитивним прописима. Стара се о законитости аката које Општинско веће разматра и доноси. 
Пружа помоћ изабраним лицима у Скупштини општине и Општинском већу и њиховим радним 
телима у остваривању њихових права. Израђује нормативна акта за потребе Општинског већа. 
Обавља информативне послове за потребе Председништва. Саопштава податке штампи, 
радиу и телевизији и другим средствима јавног информисања о раду или у вези са радом 
Општинског већа и Општинске управе и обавља и друге послове од значаја за информисање. 
Организује припреме седица Скупштине општине и одговоран је за благовремену припрему 
материјала. Обавља и друге послове у складу са законом и одлукама као и све послове по 
налогу руководиоца одсека,  шефа одељења,  начелника Општинске управе и секретара 
Скупштине општине.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање пет година
Одговорност: за свој рад одговара  шефу Одељења, начелнику Општинске управе  
Број извршиоца: 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Опис послова: Обавља све административно-техничке послове којима се обезбеђује рад 
Скупштине општине, њених радних тела и Комисија;  врши тонско снимање седнице 
Скупштине општине; Врши обраду аката усвојених на седницама, сређивање, евидентирање, 
сравњење, објављивање и чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине, 
Општинског већа, њихових радних тела и комисија. Стара се о одборничким питањима и 
иницијативама и обавља техничке послове за одборничке групе која се односи на прибављање 
одговоре и обавештења која одборници траже. Обавља послове око вођења одговарајућих 
евиденција. Обавља протоколарне послове за потребе Скупштине општине и Општинског 
већа. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове по 
налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног смера, гимназија са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца:  1
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И 
ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА
Опис послова: Обавља све административно-техничке послове којима се обезбеђује рад 
Општинског већа, његових радних тела и Комисија. Врши обраду аката усвојених на 
седницама, сређивање, евидентирање, сравњење, објављивање и чување изворних аката и 
докумената о раду Општинског већа, његових радних тела и комисија. Стара се о одборничким 
питањима и иницијативама и обавља техничке послове за одборничке групе која се односи на 
прибављање одговора и обавештења која одборници траже. Обавља послове око вођења 
одговарајућих евиденција. Обавља протоколарне послове за потребе Општинског већа. 
Обавља административно техничке послове спровођења избора. Обавља послове на 
ажурирању бирачког списка и то: врши промене, уписа, брисања у бирачком списку, врши 
контролу и сравњење података из добијених извештаја са подацима из бирачког списка и 
одговоран је за тачност истих.  Води техничке послове бирачког списка, (аутоматска  обрада 
бирачких спискова и других аката у вези са тим) и одговара за тачност истих.  Води посебан 
бирачки списак за националне мањине, врши упис и брисање из истог. Обавља и друге 
послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове по налогу руководиоца 
одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног смера, гимназија са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца:   1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ
Опис послова: Обавља све административно-техничке послове којима се обезбеђује рад 
радних тела Скупштине општине. Врши обраду аката усвојених на седницама, сређивање, 
евидентирање, сравњење, објављивање и чување изворних аката и докумената о раду радних 
тела Скупштине општине. Стара се о одборничким питањима и иницијативама и обавља 
техничке послове за одборничке групе који се односе на прибављање одговора и обавештења 
која одборници траже. Обавља послове око вођења одговарајућих евиденција. Обавља и друге 
послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове по налогу руководиоца 
одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног, природног  смера, гимазија са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца:  1

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА: 
Опис послова: организује, обједињава и усмерава рад Службе, одговоран је за благовремено, 
законито и ефикасно обављање послова, распоређује послове по групама, односно 
непосредним извршиоцима; врши послове буџетског извршиоца за Општинску управу, 
организује и припрема податке из надлежности овог Одељења потребних за припрему 
Предлога финансијског плана Општинске управе, на основу смерница и упутства за припрему 
буџета општине у предвиђеним роковима, и послове јавних набавки; пружа потребну стручну 
помоћ запосленима, стара се о законитости поступка за спровођење јавних набавки, припрема 
план јавних набавки и извештаје о јавним набавкама и  све послове наведене у члану 11. овог 
Правилника. Обавља и друге послове по налогу  начелника Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање пет година.
Одговорност: за свој рад  и рад Одељења одговара начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1.

5/1 Одсек за одсек за имовинско правне послове

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
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Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом
Радно искуство: три године 
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

УПРАВНО-ПРАВНИ И НОРМАТНИВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ 
ОДНОСА
Опис послова: Обавља све управно правне и нормативне  послове из области имовинских 
односа,  експропријације, деекспропријације, градског грађевинског земљишта, повраћаја 
земљишта  и др. Учествује у изради одлука, решења, уговора, споразума, уверења и других 
аката везаних за управни поступак из напред наведених области. Обавља стручне послове 
спровођења административног извршења решења. Обавља послове везане за закуп пословног 
простора чији је корисник општрина, закључивања уговора, вођења евиденције о издатом 
простору и закљученим уговорима, роковима коришћења пословног простора, Прати и 
непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и Председника општине из 
имовинско правне области и друге стручне послове у циљу извршења истих. Обавља послове 
који се односе на организовање рада као и стручне и административне послове Комисије за 
повраћај земље, откуп станова, доделе земљишта као и стручно-административне послове 
других органа и тела Скупштине општине и Председника општине. Израђује анализе, 
извештаје и захтеве из своје области. Припрема уговоре, споразуме и друге акте из предметне 
области. Прати спровођење одлуке  о грађевинском земљишту  и других одлука и по потреби 
обавештава Председника општине и Скупштину општине. Води евиденцију непокретности и 
друге евиденције сходно законским прописима и општинским одлукама и обавља и друге 
послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по налогу руководиоца 
одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 2.

УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
Опис послова: Обавља све управно правне и нормативне  послове из области имовинских 
односа,  експропријације, деекспропријације, градског грађевинског земљишта, повраћаја 
земљишта  и др. Учествује у изради одлука, решења, уговора, споразума, уверења и других 
аката везаних за управни поступак из напред наведених области. Обавља стручне послове 
спровођења административног извршења решења. Обавља полсове везане за закуп пословног 
простора чији је корисник општрина, закључивања уговора, вођења евиденције о издатом 
простору и закљученим уговорима, роковима коришћења пословног простора, израђује 
извештаје о наплати закупнине и о томе тромесечно обавештава Председника општине и 
Општинско веће. Прати и непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине и 
Председника општине из имовинско правне области и друге стручне послове у циљу 
извршења истих. Обавља послове који се односе на организовање рада као и стручне и 
административне послове Комисије за повраћај земље, откуп станова, доделе земљишта као и 
стручно-административне послове других органа и тела Скупштине општине и Председника 
општине. Израђује анализе, извештаје и захтеве из своје области. Припрема уговоре, 
споразуме и друге акте из предметне области. Прати спровођење одлуке  о грађевинском 
земљишту  и других одлука и по потреби обавештава Председника општине и Скупштину 
општине. Води евиденцију непокретности и друге евиденције сходно законским прописима и 
општинским одлукама и обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама 
као и послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВШС –правник са положеним стручним испитом.
Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1
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ПОСЛОВИ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Опис послова: Обавља послове правне помоћи које се односе на: давање правних савета, 
састављање поднесака (тужбе, предлози, жалбе, представке, молбе и сл.), састављање 
исправа (уговора, тестамената и сл.). Пружа правну помоћ предузећима, установама и другим 
облицима организовања у изради општих аката. Обавља послове правне помоћи који се 
односе на заступање и одбрану странака пред судовима, државним и другим органима, 
заступање странака у њиховим правним пословима у односима са другим лицима. Обавља 
правне и административне послове за потребе месних заједница. Обавља све послове око 
промета непокретности. Обавља правне послове у поступку спровођења јавних набавки и 
одговоран је за законитост спроведених поступака. припрема конкурсну документацију, прати 
спровођење конкурса и његовоу реализацију.  Обавља и друге и послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ВСС – дипломирани правник са положеним правосудним испитом
Радно искуство: најмање пет година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1 са ½ радног времена

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ПРЕДСЕДНИШТВУ
Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе председништва. 
Обавља послове који се односе на пријем странака и гостију у председништву и води 
евиденцију о пријему странака. Обавља послове који се односе на прикупљање података, 
информација за потребе председништва. Организује састанке и даје потребна обавештења 
странкама. Води одређене евиденције за потребе председништва. Контролише уређеност 
просторија у председништву. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и 
одлукама као и све послове по руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске 
управе.
Услови: ССС  - правног, економског смера, са положеним стручним испитом , дактилографски 
курс и познавање рада на рачунару
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

5/2 Одсек за заједничке послове

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга 
Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је 
регулисана предметна област као и све послове по налогу руководиоца одсека,  шефа 
одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС – правног смера или гимназија са положеним стручним испитом
Радно искуство: три године
Одговорност: за свој рад и рад Одсека одговара шефу Одељења и начелнику Општинске 
управе.
Број извршиоца: 1

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА
Опис послова: Обавља правне и административно-техничке послове које се односе на права 
и обавезе запослених у Опшинској управи; учествује у изради решења, уговора и других аката 
из области радних односа, обавља стручно-правне послове Службе; води евиденцију 
запослених и све друге евиденције сходно законским прописима и другим актима; обавља 
послове везане за дисциплинску и другу одговорност и обавља и све друге послове у складу са 
законом, уредбама, одлукама, као и послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и 
начелника Општинске управе.
Услови: ССС правног смера или гимназија са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1
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КООРДИНАТОР РАДА МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И ПОСЛОВИ ЕКОНОМАТА 
Опис послова: Обавља послове који се односе на организацију и праћење рада месних 
канцеларија. Прати рад и врши контролу рада шефова месних канцеларија и помоћних 
радника. Организује набавку и уградњу материјала  код адаптације објеката месних 
канцеларија. Обавља послове извршења решења Одељења и то: стара се о извршењу ових 
решења, предузима радње на обезбеђењу предузећа које спроводи поступак извршења, стара 
се о исељењу бесправно усељених лица и предузима потребне техничке радње за 
обезбеђење извршења. Израђује потребне извештаје, анализе и друга. Обавља послове 
пружања помоћи у раду месним канцеларијама;   обавља  послове руковања и одржавања 
биротехничких средстава, копирних апарата и др.; врши поправку телефонских и електричних 
апарата;  врши умножавање, копирање и спајање материјала за потребе Скупштине општине, 
Општнског већа и Општинске управе; врши набавку резервних делова за машине које 
поправља и којима рукује. Обавља послове набавке опреме и инвентара и стара се о њиховом 
одржавању; врши набавку и издавање целокупног потрошног материјала и о томе води 
евиденцију; израђује фактуре за извршену услугу; води књигу улазних и излазних фактура; 
набавља огревни материјал за потребе Општинске управе; врши набавку алкохолиних и 
безалкохолних пића за потребе ресторана и председништва; обавља послове руковања и 
одржавања парним котловима и системом за грејање просторија, одговоран је за исправност 
опреме, инвентара и система за грејање утрошак енергената за грејање и обавља друге 
послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по налогу руководиоца 
одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: ССС правног, економског, грађевинског смера или гимназија са положеним стручним 
испитом, испит за ложача.
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Опис послова: Обавља послове превоза моторним возилима; стара се о одржавању возила у 
исправном стању и благовременој пријави кварова; врши редовно одржавање возила (прање и 
ситне поправке); стара се о благовременој регистрацији возила; обавља послове куповине 
горива и мазива, води прописани путни налог и обавља друге послове у складу са законом, 
уредбама и одлукама као и послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и 
начелника Општинске управе.
Услови: КВ возач
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Опис послова: Обавља послове који се односе на чување зграде Општинске управе, 
инсталација, инвентара, опреме, документације и др.; прати кретање странака и других лица у 
згради и даје обавештења; прима ванредно приспелу пошту и обавештава надлежног 
руководиоца; по потреби обавља послове одржавања веза на телефонској централи; врши 
спречавање неовлашћеног уласка у објекат; обавља послове вођења књиге дежурства, 
контролу улаза и излаза путничких возила за време дежурства и води одговарајуће евиденције 
о свим пријемима за време дежурства. У оквиру Службе заштите од пожара обавља следеће: 
предузима превентивне мере заштите од пожара у циљу заштите људи и имовине и то: по 
истеку радног времена у Општинској управи врши обиласке службених просторија, проверава 
да ли су искључени апарати и уређаји, проверава пепељаре и корпе за отпатке, затвара 
прозоре, проверава исправност уређаја за гашење пожара и о томе обавештава руководиоца 
Службе. Организује и непосредно учествује у гашењу пожара и пружању помоћи у спашавању 
људи и имовине угрожене пожаром и другим елементарним непогодама. Обавља све послове 
око одржавања објекта и опреме Општинске управе; врши поправке инвентара; обавља 
браварске послове; обавља послове обезбеђења зграде; обавља послове уређења простора 
око зграде и обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове 
по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
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Услови: основна школа и положен стручни испит из области противпожарне заштите
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 3

ПОСЛОВИ ЛОЖАЧА
Опис послова: Обавља послове руковања и одржавања парним котловима и системом за 
грејање просторија, одговоран је за исправност опреме, инвентара и система за грејање 
утрошак енергената за грејање и обавља друге послове у складу са законом, уредбама и 
одлукама као и послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника 
Општинске управе.
Услови: трећи степен машинског смера и положен стручни испит из области противпожарне 
заштите, испит за ложача
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

СЕРВИРКА - КАФЕ КУВАРИЦА
Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему и служење освежавајућих и 
топлих напитака (чај, кафа, сок, минерална вода) за потребе Скупштине општине, Председника 
општине и запослених у Општинској управи; обавља послове одржавања хигијене у ресторану 
и обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: основна школа
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ТЕЛЕФОНИСТА НА ЦЕНТРАЛИ
Опис послова: Обавља послове успостављања телефонских веза на телефонској централи 
за разговоре у граду и ван града; стара се о правилном коришћењу и уредном функционисању 
телефонске централе; обавља друге послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, 
и начелника Општинске управе.
Услови: основна школа
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

ЧИСТАЧИЦА
Опис послова: Обавља послове одржавања хигијене просторија и опреме Општинске управе 
и скупштинских сала; обавља послове одржавања и чишћења простора испред и око зграде; 
обавља послове одржавања и чишћења санитарних чворова; врши изношење отпадног 
материјала и обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове 
по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: основна школа
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 3

ДОСТАВЉАЧ ПОШТЕ
Опис послова: Врши доставу свих писмена, позива и доставу материјала Скупштине општине, 
Општинске управе и других органа и служби правним и физичким лицима. Одговоран је за 
законито и благовремено достављање писмена и обавља друге послове у складу са законом, 
уредбама и одлукама као и послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и 
начелника Општинске управе.
Услови: основна школа
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Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 3

ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова: Обавља послове куцања материјала за потребе Општинске управе, Скупштине 
општине, Председника општине и других органа и организација и служби у просторијама 
Општинске управе и ван исте према потреби; одговоран је за тачност и исправност материјала 
и обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
Услови: основна школа и положен дактилографски курс
Радно искуство: без обзира на искуство
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу Одсека, шефу Одељења  и начелнику 
Општинске управе.
Број извршиоца: 1

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Опис послова: Организује и руководи радом Одељења, обавља најсложеније послове и 
задатке из делокруга Одељења. Стара се о законитом и благовременом и квалитетном 
обављању послова и задатака. Даје упутства извршиоцима за обављање послова. Прати 
прописе из надлежности Одељења, указује на промене и даје мишљење у вези са истим. 
Организује и прати достављање решења о утврђивању локалних и јавних прихода и књижење 
задужења и уплата, организује и прати извршавање послова канцеларијске и теренске пореске 
контроле. Непосредно учествује у изради методолошких упутстава у вези пријема и обраде 
пореских пријава, канцеларијске и теренске пореске контроле, пружа стручну помоћ пореским 
обвезницима. Опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и 
обраду, књижење и канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода. Подноси 
извештај о раду Одељења. Припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода и 
обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 
Услови: ВСС –правног, економског или техничког смера са положеним стручним испитом, 
познавање рада на рачунару. 
Радно искуство: 3 године
Одговорност: за свој рад и рад Одељења одговара начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ- ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
Опис послова: Обавља све управно правне послове утврђивања јавних прихода општине, 
води поступак за утврђивање локалних јавних прихода, врши контролу поднетих пореских 
пријава за утврђивање локалних јавних прихода, доноси пореска решења, пружа правну помоћ 
и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, припрема 
нацрт решења којима се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, 
покреће и води првостепени пореско прекршајни поступак и врши друге послове по налогу 
шефа Одељења и начелника Општинске управе.  
Услови: ВСС – правног или економског смера са положеним стручним испитом, познавање 
рада на рачунару. 
Радно искуство: најмање 3 године
Одговорност: за свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ- ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ТЕРЕНСКЕ 
КОНТРОЛЕ
Опис послова: У складу са законом обавља послове контроле законитости и правилности 
обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода, припрема нацрт решења 
којима се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише 
подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода, учествује у изради 
методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода, пружа правну 
помоћ и објашњења обвезницима, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних 

34



прихода, у случају потребе обавља и послове канцеларијске контроле, учествује у 
опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу 
локалних јавних прихода, покреће првостепени пореско  прекршајни поступак и врши друге 
послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе.  
Услови: ВСС – правног, економског или техничког смера са положеним стручним испитом, 
познавање рада на рачунару. 
Радно искуство: најмање 3 године
Одговорност: за свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

ПОСЛОВИ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА - ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ
Опис послова: идентификује пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе, предузима 
мере ради обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним 
стварима и непокретности пореског обвезника, припрема нацрте решења о принудној наплати, 
води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода, води првостепени 
поступак по изјављеним жалбама, извршава послове редовне и принудне наплате у складу са 
законом и врши друге послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе.  
Услови: ВСС – правног, економског  смера са положеним стручним испитом, познавање рада 
на рачунару. 
Радно искуство: најмање 1 година
Одговорност: за свој рад и рад одговара шефу Одељења и начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

ПОСЛОВИ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА - ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ
Опис послова: Спроводи поступак принудне наплате локалних јавних прихода из покретних 
ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања пореског обвезника у складу са 
законом, прибавља информације о покретним стварима или потраживањима пореског 
обвезника  и и врши друге послове по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе
Услови: ВШС – правног, економског, пољопривредног или техничког  смера са положеним 
стручним испитом, познавање рада на рачунару. 
Радно искуство: најмање 1 година
Одговорност: за свој рад и рад одговара шефу Одељења и начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
Опис послова: врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши 
унос – књижење исправних књиговодствених докумената, даје обавештења пореским 
обвезницима о стању њихове пореске обавезе, обрађује захтеве за издавање уверења, 
припрема уверења, припрема извештај у вези пореског књиговодства локалног јавног прихода, 
учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне јавне приходе, разматра и припрема 
одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, обавља и друге 
послове по налогу шефа Одељења.  
Услови: ВШС – економског смера са положеним стручним испитом, познавање рада на 
рачунару. 
Радно искуство: најмање 1 година
Одговорност: за свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
Опис послова:  прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе 
за које се решењем утврђује обавеза, припрема базу података за штампу решења о 
утврђивању локалних јавних прихода, води евиденцију о току достављања решења и других 
аката и  обавља остале административно техничке послове за потребе Одељења, по налогу 
шефа Одељења.  
Услови: ССС – правног, економског, грађевинског или природног смера са положеним 
стручним испитом, познавање рада на рачунару. 
Радно искуство: најмање 1 година
Одговорност: за свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Општинске управе. 
Број извршиоца: 1 
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Члан 34.
У циљу оспособљавања за вршење одређених послова, кроз практичан рад, у 

Општинској управи могу се примити у радни однос приправници, осим на пословима 
инспектора.  

Члан 35. 
Решењем начелника Општинске управе извршиће се распоређивање запослених 

радника на радна места утврђена у члану 33. овог Правилника. 
Распоређивање запослених ће се извршити до 31.12.2009. године.

Члан 36.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места Општинске управе општине Књажевац и број 
020-1/2007-03 од 24.01.2007. год., 020-4/2007-03 од 20.04.2007. год, 020-9/2007-03 од 
16.07.2007. год. 020-16/2007-03 од 15.10.2007. год. 020-1/2008-03 од 09.01.2008. год. 020-
2/2008-03 од 01.02.2008. год. 020-17/2008-03 од 08.12.2008. год. и 020-56/2009-03 од 
13.07.2009. год.

Члан 37. 
Овај Правилник објавити на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац по 

добијеној сагласности Општинског већа општине Књажевац.

Члан 38.
Правилник ступа на снагу даном објављивања на Огласној табли Општинске управе 

општине Књажевац.

Број: 020-69/2009-03
Дана: 22.12. 2009.г.               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
К њ а ж е в а ц                                                                  Дипл.правник Гордана Огњановић
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

Ред. 
бр. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА Радно време Број  извршица

1 2 3 4
1 Месна канцеларија Бучје 

Шеф МК Бучје
8 1

2 Помоћни радник за насеље: Бучје 6 1

3 Помоћни радник за насеља Влашко 
Поље и Зубетинац  

6 1

4 Месна канцеларија Валевац 
Шеф МК  Валевац

8 1

5 Помоћни радник за насеља: Валевац 
и Лепена Дречиновац,  Стогазовац и 
Каличина

8 1

6 Помоћни радник за насеље: Доња 
Соколовица 

3 1

7 Месна канцеларија Васиљ 
Шеф МК Васиљ

8 1

8 Помоћни радник за насеље: Васиљ, 
Балановац, Грезна и Саставак

8 1

9 Месна канцеларија Вина 
Шеф МК Вина

8 1

10 Помоћни радник за насеља: Вина, 
Булиновац и Слатина

6 1

11 Помоћни радник за насеља: 
Зоруновац, Бањски Орешац и  Шуман 
Топла 

6 1 

12 Месна канцел. Г.Каменица 
Шеф МК Горња Каменица 

8 1

13 Помоћни радник за насеља: Горња 
Каменица , Папратна,
 Доња Каменица и Штрбац

8 1

14 Месна канцеларија Д.Зуниче 
Шеф МК Доње Зуниче 

8 1

15 Помоћни радник за насеља: Доње 
Зуниче и Потркање, Равна и Штипина

8 1

16 Месна канцеларија Г. Зуниче
Шеф МК Горње Зуниче

8 1

17 Помоћни радник за насеља:
Горње Зуниче и Берчиновац и Локву

8 1

18 Месна канцеларија Жуковац 
Шеф МК Жуковац

4 1

19 Помоћни радник за насеља: Жуковац 
и Горња Соколовица, Старо Корито, 
Балинац и Кандалица

8 1

20 Помоћни радник за насеље: 
Дејановац, Причевац, Алднинац, 
Дрвник и Градиште

8 1

21 Месна канцеларија Жлне 
Шеф МК Жлне

8 1

22 Месна канцеларија Кална 
Шеф МК Кална

8 1

23 Административни радник у МК Кална 8 1
24 Помоћни радник за насеља:  Кална, 

Иново, Вртовац, Стањинац , 
Габровница, Татрасница,Балта 

8 1
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Бериловац
25 Шеф МК  Црни Врх 8 1
26 Месна канцелар. Минићево 

Шеф МК Минићево
8 1

27 Административни радник у МК 
Минићево

8 1

28 Помоћни радник за насеља: 
Минићево и  Витковац

8 1

29 Помоћни радник за насеља: Трновац, 
Дреновац,  Дебелица и Мањинац

6 1

30 Помоћни радник за насеље: 
Ошљане, Петруша и Ново Корито

8 1

31 Месна канцеларија Подвис 
Шеф МК Подвис

8 1

32 Административни радник у МК 
Подвис

8 1

33 Помоћни радник за насеља: Подвис и 
Ргоште, Орешац и Глоговац и 
Миљковац

8 1

34 Месна канцелар. Трговиште 
Шеф МК Трговиште

8 1

35 Помоћни радник  за насеља: 
Трговиште, Штитарац и Видовац

8 1
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