На пснпву шлана 58. Закпна п заппсленима у аутпнпмнпј ппкрајини и јединицама лпкалне
сампуправе (''Службени гласник РС'' брпј 21/2016), Уредбе п критеријумима за разврставаое радних
места и мерилима за ппис радних места службеника у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне
сампуправе („Службени гласник РС“, брпј 88/2016), Уредбе п критеријумима за разврставаое радних
места и мерилима за ппис радних места намещтеника у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама
лпкалне сампуправе (''Службени гласник РС'' брпј 88/2016), кап и шлана 58. Пдлуке п Ппщтинскпј управи
/Ппщтине Пријеппље (''Службени гласник ппщтине Пријеппље'', брпј 2/17 и 7/17 ) Ппщтинске веће, на
предлпг нашелника Ппщтинске управе ппщтине Пријеппље, дана 03.07.2017. гпдине, усвпјилп је
ПРАВИЛНИК
O УНУТРАЩОПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ППЩТИНСКПЈ УПРАВИ ППЩТИНЕ ПРИЈЕППЉЕ И ППЩТИНСКПМ ПРАВПБРАНИЛАЩТВУ
1. ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим Правилникпм уређују се:
- Нашин рукпвпђеоа прганизаципним јединицама;
- Назив радних места и ппис ппслпва за свакп раднп местп, пптребан брпј изврщилаца,зваоа у
кпја су радна места разврстана;
- Услпви за пбављаое ппслпва за свакп раднп местп и групе радних места (степен пбразпваоа,
раднп искуствп у пдгпварајућпј струци, струшни испит и др.);
- Радна места за кпја се мпгу примити приправници.
2. ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ОИХПВ ДЕЛПКРУГ
Члан 2.
Ппслпви из надлежнпсти Ппщтинске управе кап и ппверени ппслпви врще се у прганизаципним
јединицама:
- Пдeљеое за урбанизам, грађевинарствп, кпмуналнп стамбене и импвинскп-правне ппслпве;
- Пдељеое за бучет и финансије;
- Пдељеое за привреду и лпкални екпнпмски развпј;
- Пдељеое за друщтвене делатнпсти, ппщту управу и заједнишке ппслпве ;
- Пдељеое лпкалне ппреске администрације и
- Пдељеое за инвестиције.
У Ппщтинскпј управи се кап ппсебна прганизаципна јединица пбразује Кабинет председника
ппщтине.
Члан 3.
У пквиру ппјединих прганизаципних јединица пбразују се унутращое прганизаципне
јединице кап пдсеци и тп:
- У пквиру Пдељеоа за урбанизам, грађевинарствп, кпмуналнп стамбене и импвинскп правне
ппслпве, пбразује се Пдсек за инспекцијске ппслпве:
- У пквиру Пдељеоа за друщтвене делатнпсти, ппщту управу и заједнишке ппслпве пбразује се
Пдсек за друщтвену бригу п деци и Пдсек за скупщтинске и ппслпве Ппщтинскпг већа .
Члан 4.
Делпкруг рада пснпвних прганизаципних јединица регулисан је Пдлукпм п Ппщтинскпј управи.
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3. НАШИН РУКПВПЂЕОА ПРГАНИЗАЦИПНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 5.
Радпм Ппщтинске управе рукпвпди нашелник.
Нашелник Ппщтинске управе има заменика кпји га замеоује у слушају оегпве пдсутнпсти и
спрешенпсти да пбавља свпје дужнпсти.
Нашелника Ппщтинске управе и заменика нашелника Ппщтинске управе ппставља Ппщтинскп
веће на пснпву јавнпг пгласа на перипд пд 5 гпдина.
Нaшелник Ппщтинске управе представља Ппщтинску управу, прганизује и пбезбеђује закпнитп и
ефикаснп пбављаое ппслпва, кппрдинира рад и међуспбну сарадоу пснпвних прганизаципних
јединица, пдлушује п правима, дужнпстима и пдгпвпрнпстима заппслених и стара се п пбезбеђиваоу
услпва рада.
За свпј рад и рад Ппщтинске управе нашелник пдгпвара Скупщтини ппщтине и Ппщтинскпм већу
у складу са Статутпм ппщтине и пдлукпм п прганизацији Ппщтинске управе.
Члан 6.
Радпм пснпвних прганизаципних јединица рукпвпде рукпвпдипци пдељеоа, кпје расппређује
нашелник Ппщтинске управе, а радпм пдсека рукпвпди щеф пдсека.
Шефпве пдсека расппређује нашелник Ппщтинске управе.
Члан 7.
Рукпвпдипци пснпвних прганизаципних јединица прганизују и пбезбеђују оихпв закпнит и
ефикасан рад, старају се п правилнпм расппреду ппслпва на ппједине унутращое прганизаципне
јединице и п испуоаваоу радних дужнпсти заппслених.
Рукпвпдипци унутращоих прганизаципних јединица пбављају најслпженије ппслпве свпје
унутращое прганизаципне јединице и старају се п ефикаснпм, закпнитпм и квалитетнпм врщеоу
ппслпва и равнпмернпј уппсленпсти заппслених.
Рукпвпдипци пснпвних прганизаципних јединица су пдгпвпрни нашелнику Ппщтинске управе за
закпнит и благпвремени рад прганизаципне јединице кпјпм рукпвпди.
Члан 8.
Шефпви пдсека прганизују рад у пквиру пдсека, старају се п ефикаснпм закпнитпм и
квалитетнпм врщеоу ппслпва, равнпмернпј уппсленпсти заппслених, за свпј рад пдгпварају
рукпвпдипцу пдељеоа и нашелнику Ппщтинске управе.
Члан 9.
За свпј рад заппслени су пдгпвпрни рукпвпдипцу прганизаципне јединице и нашелнику
Ппщтинске управе.
Члан 10.
Ради праћеоа рада пснпвних прганизаципних јединица и пствариваоа кппрдинације у оихпвпм
раду, нашелник Ппщтинске управе сазива кплегијум у шијем раду ушествују рукпвпдипци прганизаципних
јединица и щефпви пдсека.
У раду кплегијума мпже да ушествује и председник Ппщтине.
4. ППТПИСИВАОЕ АКАТА, ПЕШАТИ И ЩТАМБИЉИ
Члан 11.
Пптписиваое аката Ппщтинске управе врщи нашелник Ппщтинске управе.
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Пп пвлащћеоу нашелника Ппщтинске управе пптписиваое аката из надлежнпсти пснпвних
прганизаципних јединица врщи рукпвпдилац те прганизаципне јединице или другп лице кпје пвласти.
Члан 12.
Пешатима и щтамбиљима Ппщтинске управе рукују заппслени кпје за тп пвласти нашелник
Ппщтинске управе. Пешати и щтамбиљи шувају се ппд кљушем.
Рукпвпдилац Пдељеоа за друщтвене делатнпсти, ппщту управу и заједнишке ппслпве впди
евиденцију п пешатима и щтамбиљима кпји се упптребљавају у пквиру Ппщтинске управе.
Члан 13.
Заппслени кпјима су ппверени пешати и щтамбиљи на шуваое и упптребу лишнп су пдгпвпрни за
закпниту и правилну упптребу и шуваое истих и дужни су да лишнп рукују ппвереним пешатима и
щтамбиљима.
5.СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Члан 14.
Укупан брпј систематизпваних радних места у Ппщтинскпј управи је 79.
Укупан брпј изврщилаца пптребних за пбављаое предвиђених ппслпва је 95.
Члан 15.
У пквиру пснпвних прганизаципних јединица утврђује се брпј радних места, назив и ппис
ппслпва за свакп раднп местп, пднпснп групу радних места, пптребан брпј изврщилаца и услпви за
пбављаое ппслпва за свакп раднп местп, пднпснп групу радних места.
1. Нашелник Ппщтинске управе
Радпм Ппщтинске управе рукпвпди нашелник Ппщтинске управе.
Нашелника Ппщтинске управе ппставља Ппщтинскп веће на пснпву јавнпг пгласа на 5. гпдина.
Зваое: пплпжај у I групи

брпј службеника на пплпжају: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- прганизује, кппрдинира и усмерава рад Ппщтинске управе,
- предлаже Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији за рад у Ппщтинскпј
управи кпји усваја Ппщтинскп веће,
- Дпнпси ппщте акте п радним пднпсима, дисциплинскпј пдгпвпрнпсти заппслених, пцеоиваоу
заппслених, ХТЗ защтите заппслених, и друга нпрмативна акта у складу са закпнпм,
- расппређује рукпвпдипце Пдељеоа и щефпве Пдсека,
- рещава п правима и пбавезама из раднп-правних пднпса заппслених у Ппщтинскпј управи у
складу са закпнпм,
- рещава сукпб надлежнпсти између унутращоих прганизаципних јединица Ппщтинске управе,
- и друге ппслпве кпји су му закпнпм, Статутпм ппщтине и другим актима ппщтине пдређени у
надлежнпст;
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2. Заменик нашелника Ппщтинске управе

Заменика нашелника Ппщтинске управе ппставља Ппщтинскп веће на пснпву јавнпг пгласа на 5.
гпдина.
Зваое: пплпжај у II групи
брпј службеника на пплпжају: 1
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- замеоује нашелника Ппщтинске управе у слушају оегпве пдсутнпсти или спрешенпсти да
пбавља свпју дужнпст, у складу са закпнпм, Статутпм ппщтине, пдлукама Скупщтине ппщтине,
Ппщтинскпг већа и Председника ппщтине;
- пбавља и друге ппслпве из надлежнпсти Ппщтинске управе пп пвлащћеоу нашелника управе.
3.Бучетски инспектпр
Зваое: Саветник
брпј изврщилаца: 1
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти eкпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдинс, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- разматра и кпнтрплище финансијске планпве и прпграме рада јавних предузећа и устанпва где
је псниваш Скупщтина ппщтине,
- прати раципналнп кприщћеое средстава предвиђених бучетпм, прати реализацију трпщеоа
пдпбрених средстава за инвестиције према закљушеним угпвприма пп ппзицијама,
- прати трпщеое пдпбрених средстава месним заједницама и свим другим бучетским
кприсницима,
- врщи кпнтрплу ппслпвних коига, извещтаја, евиденција, ппступака и друге дпкументације
директних и индиректних кприсника бучетских средстава и других правних лица у складу са
Закпнпм п бучетскпм систему,
- кпнтрплище наменскп трпщеое бучетских средстава,
- дпнпси закљушке за птклаоаое недпстатака у ппслпвним коигама у складу са Уредбпм п раду
и пвлащћеоима и пбележјима бучетске инспекције и ревизије,
- саставља записнике п изврщенпј кпнтрпли у складу са закпнпм и предлаже мере за
птклаоаое недпстатака,
- дпнпси рещеоа кпјима налаже мере и рпкпве за птклаоаое недпстатака,
- израда плана рада бучетске инспекције,
- дпнпси правилник п раду бучетске инспекције,
- ппднпси гпдищои извещтај п раду бучетске инспекције,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе и председника Ппщтине.

4

4.Интерни ревизпр
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти екпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- на пснпву пбјективнпг прегледа дпказа пбезбеди увераваое п адекватнпсти и функципнисаое
ппстпјећих прпцеса управљаоа ризикпм кпнтрпле и управљаоа прганизацијпм да ли пви
прпцеси функципнищу на предвиђен нашин и пмпгућују пствареое циљева прганизације,
- пружа саветпдавне услуге кпје се састпје пд савета, смерница, пбуке ппмпћи или других услуга
у циљу ппвећаоа вреднпсти и ппбпљщаоа прпцеса управоаоа датпм прганизацијпм,
управљаоа ризицима и кпнтрпле,
- у пбављаоу ппслпва примеоује међунарпдне стандарде интерне ревизије, етишки кпдекс
интерне ревизије и принципе пбјектривнпсти и кпмпетентнпсти и интегритета,
- пбавезан је да шува тајнпст службених и ппслпвних ппдатака,
- сампсталнп пдлушује п ппдрушју ревизије на пснпву прпцеса ризика, нашину пбављаоа
ревизије и извещтаваоу п пбављенпј ревизији,
- дужан је да се струшнп усаврщава у складу са пптребама и захтевима раднпг места,
- пдгпвпран је за закпнитпст ппслпва кпје пбавља нашелнику Ппщтинске управе и председнику
Ппщтине.
ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВП, КПМУНАЛНП СТАМБЕНЕ ППСЛПВЕ И ИМПВИНСКП
ПРАВНЕ ППСЛПВЕ
1. Ппслпви рукпвпдипца Oдељеоа
Зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти правне науке, архитектуре, или
грађевинарства на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким
струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или
специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд
најмаое пет гпдина,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).

-

Ппис ппслпва:
врщи прганизацију, рукпвпди и кппрдинира радпм Пдељеоа,
пбавља најслпженије ппслпве и задатке у Пдељеоу,
пдгпвпран је за благпвременп,закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва из надлежнпсти
пдељеоа,
дпнпси рещеоа у управнпм ппступку из надлежнпсти Пдељеоа,
сарађује са псталим субјектима пп питаоу пбављаоа ппслпва из надлежнпсти Пдељеоа,
прати прпписе, указује на прпмене прпписа радницима у Пдељеоу и предлаже нацрте аката
из надлежнпсти Пдељеоа,
даје налпге радницима Пдељеоа и кпнтрплище рад пп свпјпј иницијативи или налпгу
нашелника Ппщтинске управе ради благпвременпг, закпнитпг и правилнпг пбављаоа ппслпва
из делпкруга Пдељеоа и пдгпвпран је за закпнит и благпвремен рад у Пдељеоу,
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-

-

-

-

пстварује сарадоу и кпнтакте са респрним министарствима кпји су ппверили пдређене
ппслпве ппщтини у надлежнпсти из пбласти урбанизма, защтите живптне средине, планираоа
и изградое у ппщтини,
впди регистар пбједиоених прпцедура у дaљем тексту регистратпр. Дужан је да пбезбеди
пбјављиваое лпкацијских услпва, грађевинске и упптребне дпзвпле у електрпнскпм пблику,
путем интернета у рпку пд 3 радна дана пд дана оихпвпг издаваоа,
пдгпвпран је за закпнитп, систематишнп и ажурнп впђеое регистра пбједиоених прпцедура у
складу са закпнпм,
дужан је да ппднесе прекрщајну пријаву из шлана 211а Закпна п планираоу и изградои прптив
имапца јавних пвлащћеоа и пдгпвпрнпг лица имапца јавних пвлащћеоа акп тпкпм
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре тај имапц јавних пвлащћеоа не ппступа на нашин и у
рпкпвима прпписаним п закпнпм а најкасније у рпку пд 3 радна дана пд истека прпписанпг
рпка за ппступаое пд стране имапца јавних пвлащћеоа,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе.
2. Ппслпви урбанизма и грађевинарства

Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти архитектуре или грађевинарства на
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким
студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три
гпдине, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).

-

Ппис ппслпва:
пбрађује и издаје инфпрмацију п лпкацији и лпкацијске услпве,
пптврђује да је урбанистишки прпјекат израђен у складу са урбанистишким планпм,
прибавља сагласнпсти кпје су ппсебним закпнима прпписане кап услпв за издаваое
грађевинских дпзвпла,
прибавља сагласнпсти-услпва јавних предузећа за прикљушеое пбјеката на сапбраћајну и
кпмуналну инфраструктуру, кап и друге ппсебне услпве,
пдређује грађевинску и регулаципну линију,
предлаже урбанистишкп технишке услпве за изградоу и ппстављаое привремених мпнтажних
пбјеката,
пптврђује да је урбанистишки прпјекат за изградоу, парцелацију и препарцелацију и исправку
граница земљищта израђен у складу са урбанистишким планпм,
издаје грађевинску дпзвплу у фпрми рещеоа,
издаје пптврду п пријави птппшиоаоа радпва на изградои или ппстављаое ппмпћних
пбјеката,
издаје рещеоа п изградои и пзакпоеоу пбјеката,
врщи кпнтрплу технишке дпкументације за изградоу пбјеката и оене усаглащенпсти са актпм п
услпвима за градоу и другим урбанистишким дпкументима, у мери у кпјпј тп закпн дппущта,
фпрмираое кпмисије за технишки преглед пбјекта,
издаваое упптребне дпзвпле за изграђене пбјекте,
пбавља ппслпве пбједиоеое прпцедуре,
израда радних материјала и пдлука за Скупщтину ппщтине, председника Ппщтине,
Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу, скупщтинске пдбпре из пбласти урбанизма и прпстпрнпг
планираоа и сарадоа са Кпмисијпм за планпве,ппступа у складу са дпнетим закпнима и
другим прпписима из пве пбласти,
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-

пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

3. Ппслпви планираоа
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти грађевинарства и прпстпрнпг планираоа на
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким
студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три
гпдине, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- припрема дпнпщеоа прпстпрних и урбанистишких планпва и других дпкумената кпји имају
снагу ппщтег акта,
- пбавља ппслпве везане за јавнп пглащаваое, ради уступаоа израде планскпг дпкумента,
- стара се п излагаоу планскпг дпкумента на јавни увид,
- прибавља кппије ппстпјећег тпппграфскпг и катастарскпг плана, пднпснп дигиталне записе и
такпђе катастар ппдземних и надземних впдпва,
- пбезбеђује ажурираое катастарских ппдлпга,
- ушествује у припреми нацрта пдлуке п изради урбанистишкпг плана,
- пбрађује и издаје извпд из урбанистишкпг плана,
- дпставља захтеве јавним предузећима за издаваое услпва,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
4. Правни ппслпви
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- израда нацрта нпрмативних аката из надлежнпсти пдељеоа,
- ппступа пп захтевима странака и пбавещтава странке п дппуни захтева,
- дпнпси рещеоа п управнпм ппступку,
- пзакпоеое пбјеката и евиденција п истим,
- дпнпси рещеоа за привремене пбјекте и впди евиденцију истих,
- пбавещтава странке п ппднетим захтевима,
-впђеое евиденције п издатим актима пп услпвима, пдпбреоима за изградоу и упптребним
дпзвплама,
-рещава у предметима пкп заузимаоа јавних ппврщина у складу са скупщтинским пдлукама,
- сашиоава инфпрмације, пбавещтава јавнпст из пве пбласти,
-праћеое прпписа из стамбенп-кпмуналне пбласти, урбанизма, грађеоа и сл.
и усклађиваое ппстпјећих аката са закпнпм,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
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Ппщтинске управе.
5. Административнп-гепдетски ппслпви из
пбласти урбанизма и грађевинарства
зваое: млађи сарадник

брпј изврщилаца:1

Услпви: средое шетвпрпгпдищое пбразпваое гепдетскпг или грађевинскпг смера , пплпжен државни
струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office
пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
идентификација грађевинских и катастарских парцела за пптребе Ппщтинске управе,
припремаое, птпремаое материјала, впђеое записника Кпмисије за планпве и других
кпмисија из надлежнпсти пдељеоа,
прпвераваое регулаципне и грађевинске линије, датих кпта нивелације на пбјектима у
изградои,
издаваое увереоа из надлежнпсти пдељеоа,
впђеое евиденције привремених пбјеката,
кпнтрплу усклађенпсти темеља пбјекта са главним прпјектпм и издаваое пптврде п
истпм,
издаје инфпрмације п лпкацији, пптврде п парцелацији и препарцелацији,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске
управе.
6.Стамбенп кпмунални ппслпви
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке , пбласти защтите живптне
средине,грађевинарства,архитектуре и мащинства на пснпвним академским студијама у пбиму пд
најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким
академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у
трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни
струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office
пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впђеое управнпг ппступка пп захтеву странака и израда рещеоа из пве пбласти,
- израда рещеоа п раскппаваоу јавних ппврщина,
- израда рещеоа п пдпбраваоу заузимаоа јавних зелених ппврщина, трптпара и паркиралищта
ради пбезбеђеоа градилищта и прпдаје рпбе,
- израда рещеоа – пдпбреоа за заузимаое јавних ппврщина за ппстављаое летоих бащти
угпститељских пбјеката,
- припрема рещеоа п пптреби израде Студије п прпцени утицаја на живптну средину и рещеоа
п пдређиваоу пбиму и садржају студије,
- утврђује и прикупља сагласнпсти и услпве у ппступку израде урбанистишких и других планпва у
пбласти защтите живптне средине,
- спрпвпди претхпдни ппступак и пбавља административне ппслпве за пптребе кпмисије за
прпцену утицаја на живптну средину,
- праћеое - впђеое евиденције и кпнтрпла пптрпщое енергената кпд давапца услуге грејаоа,
- праћеое и предлагаое пбразпваоа цена из пбласти кпмуналних услуга
- изврщава рещеоа инспекцијских служби у изврщнпм ппступку,
- израда рещеоа за изградоу септишких јама и упптребу истих,
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-

прганизује технишкп регулисаое сапбраћаја, издаваое увереоа из пве пбласти,
ппслпви у вези са сахраоиваоем и грпбљима и пружаое ппгребних услуга,
впди евиденцију п пбележаваоу улица и насеља и нумерисаое пбјеката,
припрема нацрте пдлука из пве пбласти, инфпрмације и друга акта за председника Ппщтине,
Скупщтину ппщтине, Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу и скупщтинске пдбпре,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пвих пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
7.Административнп-технишки ппслпви везани за стамбену пбласт

Зваое: Вищи референт

брпј изврщилаца:1

У с л п в и: средое шетвпрпгпдищое пбазпваое , пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина
раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впђеое административнп технишких ппслпва Фпнда сплидарне стамбене изградое,
- пткуп станпва у власнищтву Ппщтине и пргана ппщтине,
- евиденција регистра сашиоених угпвпра пп пснпву пткупљених станпва и праћеое оихпве
реализације,
- исељаваое бесправнп усељених лица из станпва и заједнишких прпстприја стамбених зграда и
ппслпвних прпстприја шији је кприсник-ималац права јавне свпјине Ппщтина Пријеппље и
субјекти шији је псниваш Скупщтина ппщтине,
- изврщеое рещеоа из стамбене пбласти у изврщнпм ппступку,
- дпнпщеое аката у вези пдржаваоа стамбених зграда и станпва,
- впди евиденције станпва и све преузете пбавезе из надлежнпсти Фпнда сплидарнпсти,
- припрема радне материјале, пдлуке, инфпрмације и друга акта за председника Ппщтине,
Скупщтину ппщтине, Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу, скупщтинске пдбпре из стамбене
пбласти ради усвајаоа и дпнпщеоа,
- впди управни ппступак пп захтеву странака и службенпј дужнпсти и дпнпси рещеоа из пве
пбласти,
- впђеое евиденције п импвини Ппщтине и пргана ппщтине, припрема ппдатака неппхпдних за
спрпвпђеое ппступка даваоа у закуп неппкретнпсти шији је кприсник-ималац права свпјине
Ппщтина Пријеппље и впђеое евиденције п издатим ппслпвним прпстпријама у закуп кап и
реализација закљушених угпвпра,
- пружаое ппмпћи власницима станпва пднпснп кприсницима и прикупљаое дпкументације у
циљу фпрмираоа стамбених заједница и впђеое регистра евиденције п истим,
- пбавещтаваое власника станпва стамбених зграда п закпнскпј пбавези фпрмираоа стамбених
заједница,
- пбавещтава Јавнпг правпбранипца п неиспуоеоу угпвпрених пбавеза п закупу,
- впђеое евиденције у вези станпва, и праћеое реализације угпвпра п закупу,
- за време грејне сезпне врщи мереое температуре у станпвима стамбених зграда у присуству
кпмуналне инспекције,
- праћеое исправнпсти свих инсталација и ппреме у пбјектима Ппщтине,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
8.Импвинскп-правни ппслпви
зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца:1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
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специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдина, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- спрпвпди управни ппступак и израђује рещеоа у ппступку,
- расправљаое импвинских пднпса насталих сампсталним заузећем земљищта у државнпј
свпјини,
- пбављаое административних ппслпва за пптребе кпмисије за ппвраћај земљищта кпје је
прещлп у друщтвену свпјину пп пснпву ПЗФ и кпнфискацијпм збпг неизврщених пбавеза из
пбавезнпг пткупа ппљппривредних прпизвпда,
- ппвраћај утрина и пащоака селима на кприщћеое,
- експрппријација и деекспрппријација земљищта и других неппкретнпсти,
- утврђиваое накнаде за експрпприсане и деекспрпприсане неппкретнпсти,
- изузимаое пгранишеоа и пренпс права на неппкретнпстима у државнпј свпјини
(административни пренпс),
- дпнпщеое рещеоа п птуђеоу и даваоу у закуп земљищта у јавнпј свпјини неппсреднпм
ппгпдбпм,
- израда сппразума,
- дпнпщеое рещеоа п ппнищтеоу рещеоа п изузимаоу земљищта,
- дпнпщеое рещеоа п кпнверзији права кприщћеоа у правп свпјине уз накнаду, (привредна
друщтва и др.),
- дпнпщеоа рещеоа п престанку права кприщћеоа и дпнпщеое рещеоа п утврђиваоу
земљищта за редпвну упптребу пбјекта и фпрмираоу грађевинске парцеле,
- пппис импвине ппщтине у јавнпј свпјини,
- впђеое евиденција,
- ппвраћај задружне импвине,
- утврђиваое впдппривредних услпва, утврђиваое впдппривредне сагласнпсти и издаваое
впдппривредних дпзвпла за впдне пбјекте за кпје је надлежна Ппщтинска управа,
- впди евиденцију сепских впдпвпда,
- сппразумнп утврђиваое службенпсти прплаза у смислу пдредаба Закпна п впдама,
- израда нацрта пдлука, инфпрмација и других ппщтих аката за пптребе Скупщтине ппщтине,
председника Ппщтине, пдбпра Скупщтине ппщтине, Ппщтинскпг већа и Ппщтинске управе из
импвинскп-правне пбласти,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
ПДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ
9. Щеф Пдсека
зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

Псим ппслпва щефа Пдсека за инспекцијске ппслпве, щеф пдсека ће пбављати и ппслпве једнпг
пд инспектпра .
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке, сапбраћајне , грађевинске и
защтите живптне средине на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама,
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине или специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп
у струци пд најмаое пет гпдина,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и
интернет), пплпжен испит за управљаое мптпрним впзилпм ''Б'' категприје.
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Ппис ппслпва:
неппсреднп кппрдинира рад инспектпра,
прганизује рад инспекцијске службе,
врщи свакпдневни расппред рада инспектпра,издаје налпге,
прати благпвремени рад инспектпра пп захтевима странака,
пдгпвпран је за закпнитп, благпвременп и правилнп пбављаое ппслпва и задатака из
надлежнпсти пдсека,
припрема извещтаје и инфпрмације у вези рада инспектпра,
прати прпписе и дпставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта
аката нашелнику Ппщтинске управе,
свакпдневнп извещтава рукпвпдипца Пдељеоа п раду инспекцијске службе,
изврщава принудна рещеоа,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
10. Ппслпви кпмуналне инспекције

зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке или защтите живптне средине
на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким
студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три
гпдине,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет), пплпжен испит за
управљаое мптпрним впзилпм ''Б'' категприје.
Ппис ппслпва:
- врщи надзпр у пбласти кпмуналних делатнпсти предвиђених закпнпм и ппщтим актима
Скупщтине ппщтине,
- кпнтрпла стаоа кпмуналних пбјеката,
- кпнтрпла пдржаваоа јавне хигијене на теритприји ппщтине Пријеппље,
- кпнтрпла пружаоа кпмуналних услуга грађанима у складу са утврђеним услпвима,
- кпнтрпла прикљушиваоа пбјеката на градску впдпвпдну и канализаципну мрежу,
- кпнтрпла врщеоа услуга и прпмета рпбе на пијацама и датим местима на теритприји ппщтине
Пријеппље,
- врщи кпнтрплу заврщетка раднпг времена угпститељских, занатских и тргпвинских пбјеката,
- врщи кпнтрплу градских и сепских грпбаља
- праћеое стаоа из ппменутих пбласти и предузимаое пдгпварајућих мера,
- дпнпси рещеоа п предузимаоу мера из свпје надлежнпсти,
- ппднпси пријаве за ппкретаое прекрщајнпг ппступка и изрише мандатне казне,
- предлаже усаглащаваое ппщтинских пдлука са ппзитивним закпнским прпписима и актима,
ушествује у изради истих,
- изврщава принудна рещеоа,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- врщи и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске
управе.
10а. Ппслпви кпмуналне инспекције
зваое: Млађи саветник
Брпј изврщилаца:1
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним студијама, пднпснп на студијама
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у трајаоу дп три гпдине, пплпжен државни струшни испит, најмаое три гпдине раднпг искуства у
струци,инпекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет). пплпжен испит за
управљаое мптпрним впзилпм ''Б'' категприје.
Ппис ппслпва:
- врщи надзпр у пбласти кпмуналних делатнпсти предвиђених закпнпм и ппщтим актима
Скупщтине ппщтине,
- кпнтрпла стаоа кпмуналних пбјеката,
- кпнтрпла пдржаваоа јавне хигијене на теритприји ппщтине Пријеппље,
- кпнтрпла пружаоа кпмуналних услуга грађанима у складу са утврђеним услпвима,
- кпнтрпла прикљушиваоа пбјеката на градску впдпвпдну и канализаципну мрежу,
- кпнтрпла врщеоа услуга и прпмета рпбе на пијацама и датим местима на теритприји ппщтине
Пријеппље,
- врщи кпнтрплу заврщетка раднпг времена угпститељских, занатских и тргпвинских пбјеката,
- врщи кпнтрплу градских и сепских грпбља
- праћеое стаоа из ппменутих пбласти и предузимаое пдгпварајућих мера,
- дпнпси рещеоа п предузимаоу мера из свпје надлежнпсти,
- ппднпси пријаве за ппкретаое прекрщајнпг ппступка и изрише мандатне казне,
- предлаже усаглащаваое ппщтинских пдлука са ппзитивним закпнским прпписима и актима,
ушествује у изради истих,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти
- врщи и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и
нашелника Ппщтинске управе.
11. Ппслпви грађевинске инспекције
зваое: Сарадник

брпј изврщилаца:2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти грађевине на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним студијама, пднпснп на студијама
у трајаоу дп три гпдине, пплпжен државни струшни испит, најмаое три гпдине раднпг искуства у
струци,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет), пплпжен испит за
управљаое мптпрним впзилпм ''Б'' категприје.
Ппис ппслпва:
- врщи надзпр у складу са закпнпм и пдлукама Скупщтине ппщтине,
- прпверава да ли предузеће, пднпснп правнп лице, пднпснп радоа кпја гради пбјекат, лице
кпје врщи струшни надзпр, лице кпја пбављају ппслпве на прпјектпваоу или грађеоу пбјекта,
испуоава закпнпм прпписане услпве,
- кпнтрплище за пбјекте кпји се граде пднпснп за извпђеое радпва да ли је издатп пдпбреое за
изградоу,
- кпнтрплище да ли је за ппшетак грађеоа пбјекта пднпснп извпђеое радпва изврщена пријава
на закпнпм прпписан нашин,
- кпнтрплище да ли је градилищте пбележенп на прпписан нашин,
- кпнтрпла кприщћеоа бесправнп саграђених пбјеката,
- утврђиваое стабилнпсти пбјеката и предузимаое пдгпварајућих мера,
- кпнтрпла изврщених радпва пднпснп материјала, ппреме и инсталације кпји се утврђују да ли
пдгпварају закпну и прпписаним стандардима, технишким нпрмативима и нпрмама квалитета,
- кпнтрплище извпђаша радпва у смислу предузимаоа мера за безбеднпст пбјеката, суседних
пбјеката, сапбраћаја, пкплине и живптне средине,
- кпнтрплище да ли на пбјекту кпји се гради или је изграђен ппстпје недпстатци кпји угрпжавају
безбеднпст оегпвпг кприщћеоа пкплине,
- кпнтрплище да ли извпђаш радпва впди грађевински дневник и коигу инспекције на закпнпм
прпписан нашин,
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кпнтрплище да ли је за пбјекат кпји се кпристи издата упптребна дпзвпла,
кпнтрплище да ли је упптребна дпзвпла издата на прпписан нашин,
изврщава принудна рещеоа,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.
12. Ппслпви инспектпра за друмски сапбраћај и јавне путеве

зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти сапбраћајне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, инспекцијски
испит,ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет), пплпжен испит за управљаое
мптпрним впзилпм ''Б'' категприје.
Ппис ппслпва:
- врщи надзпр у складу са закпнпм и пдлукама Скупщтине ппщтине,
- надзпр у вези са изградопм, рекпнструкцијпм, пдржаваоем и защтитпм лпкалних,
некатегприсаних путева и улица,
- надзпр превпза рпбе у друмскпм сапбраћају,
- надзпр превпза путника у лпкалнпм сапбраћају на теритприји ппщтине Пријеппље,
- надзпр такси превпза путника и рпбе,
- надзпр над применпм закпна п превпзу у друмскпм сапбраћају и прпписа дпнетих на пснпву
тпг закпна, кап и надзпр над применпм Закпна п јавним путевима, кап и пдлука Скупщтине
ппщтине дпнетих на пснпву тих закпна,
- израда радних материјала, инфпрмација и ппщтих аката за председника Ппщтине, Скупщтину
ппщтине, Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу, скупщтинске пдбпре из пбласти сапбраћаја и
путева,
- изврщава принудна рещеоа,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.
13. Ппслпви инспектпра защтите живптне средине

зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти защтите живптне средине на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине,
инспекцијски испит,ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет), пплпжен испит за
управљаое мптпрним впзилпм ''Б'' категприје.
Ппис ппслпва:
- врщи надзпр у складу са закпнпм и пдлукама Скупщтине ппщтине,
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стара се над применпм и спрпвпђеоем закпна и других прпписа дпнетих на пснпву закпна у
пбласти защтите ваздуха пд загађиваоа у пбјектима за кпје дпзвплу за изградоу и ппшетак
рада дају надлежни пргани лпкалне сампуправе,
стара се над применпм мера защтите пд буке у граду, пднпснп ппщтини, у стамбеним,
занатским и кпмуналним пбјектима,
врщи инспекцијски надзпр за утврђиваое испуоенпсти прпписаних услпва защтите живптне
средине за ппшетак рада и пбављаоа делатнпсти радои и предузећа,
врщи инспекцијски надзпр за утврђиваое испуоенпсти услпва и спрпвпђеоа мера утврђених
у пдлуци п даваоу сагласнпсти на Студију п прпцени утицаја и пдлуци п даваоу сагласнпсти на
Студију затешенпг стаоа,
дпнпси рещеоа и закљушке,
ппднпси захтеве за ппкретаое прекрщанпг ппступка, ппднпси пријаве за ппкретаое ппступка
за привредни преступ и ппднпси кривишне пријаве,
ушествује у припреми инфпрмација за државне пргане и медије,
ппступа пп пријавама и извещтава п предузетим мерама,
припрема месешне, кварталне и гпдищое извещтаје п раду,
прикупља и пбрађује ппдатке п ппстрпјеоима кпја ппдлежу инспекцијскпм надзпру,
изврщава принудна рещеоа,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа, и нашелника Ппщтинске
управе.
ПДЕЉЕОЕ ЗА БУЧЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1. Ппслпви рукпвпдипца Пдељеоа

зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти екпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдина, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- врщи надзпр у складу са закпнпм и пдлукама Скупщтине ппщтине,
- рукпвпди и кппрдинира рад радника у пквиру Пдељеоа,
- пбавља најслпженије ппслпве из надлежнпсти Пдељеоа,
- oдгпвпран је за благпвременп, закпнитп, и правилнп пбављаое ппслпва из надлежнпсти
Пдељеоа,
- пружа пптребну струшну ппмпћ изврщипцима и расппређује ппслпве на неппсредне
изврщипце,
- анализира прилив бучетских прихпда,
- анализира и припрема пдлуке кпје утишу на висину прихпда бучета кап и анализу расхпда,
- кпнтрплище плаћаое пп свакпм рашуну и парафира захтеве за плаћаое и пдгпвпран је за
наменскп кприщћеое средстава бучета,
- дужан је да сваки захтев за плаћаое бучетских средстава прпвери и кпји је непснпван да
врати а кпји је непптпун да дпстави захтев за дппуну, све у складу са Закпнпм п бучетскпм
систему,
- кпнтрплище наменскп кприщћеое бучета, сарадоа са надлежним министарствпм пп питаоу
ппслпва из делпкруга рада Пдељеоа,
- припрема нацрт пдлуке п бучету,
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ради на изради дппунскпг бучета,
лишнп је пдгпвпран за закпнитпст рада у пргану у складу са важећим прпписима.
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе.
2. Ппслпви бучета

зваое: Сампстални саветник

Брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти екпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
1) Припрема бучет:
- кппрдинира ппступак припреме бучета,
- разрађује смернице за бучет
- анализира захтеве за финансираое директних и индиректних кприсника бучетских средстава
издаје предлпге кпји се унпси у бучет,
- анализира финансираое планпва прганизација, устанпва и других кприсника бучета,
- ушествује у изради плана јавне набавке,
- сагледава материјалнп-финансијски план бучетских кприсника и предлаже предузимаое
мера,
- припрема нацрт бучета.
2) Ппслпви изврщеоа бучета:
- кпнтрплище план изврщеоа бучета директних и индиректних кприсника и јавних предузећа,
- кпнтрплище преузете пбавезе и пдпбрава их и прпслеђује трезпру,
- прати примаоа и издатке бучета,
- даје преппруке директним кприсницима бучета,
- кпнтрплище и кпмплетир захтев и дпкументацију свих
директних и
индиректних кприсника бучета за изврщеое финансијских планпва, уређује са бучетпм и
предлаже трезпру оихпвп изврщаваое, врщи кпнтрплу исправнпсти дпкументације,
- израда статистишких извещтаја и извещтаја Управи Трезпра,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
3. Ппслпви трезпра
зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти екпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- пбавља најслпженије финансијскп-материјалне ппслпве из надлежнпсти трезпра и пдгпвпран
је за благпвременп, закпнитп и правилнп пбављаое ппслпва,
- впди главну коигу трезпра,
- впди бучетскп рашунпвпдствп и извещтаваое,
- врщи кпнтрплу захтева са распплпживим средствима,
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управљаое гптпвинским средствима,
саставља кпнсплидпван заврщни рашун трезпра,
саставља финансијске извещтаје везане за пстварена и планирана средства,
управљаое финансијским инфпрмаципним системпм,
израда статистишких извещтаја,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
4.Ппслпви рашунпвпдственп финансијскпг
кппрдинатпра финансијске службе

зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти екпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- Пбавља ппслпве припреме и израде финансијскпг плана
- впди ппмпћне коиге и евиденције:
- ппмпћне коиге купаца,
- ппмпћне коиге дпбављаша,
- ппмпћне коиге пснпвних средстава,
- ппмпћне коиге плата,
- ппмпћне коиге залиха, прпмене на залихама,
- ппмпћне евиденције п свим расхпдима,
- ппмпћне евиденције п приливу средстава,
- ппмпћне евиденције п пласманима (кратпрпшни и дугпрпшни)
- ппмпћне евиденције дуга,
- пстале ппмпћне коиге (благајна, гптпвине, благајна бензинских
бпнпва, евиденција дпнација),
- врщи сравоеое са главнпм коигпм трезпра,
- пптписује сваки рашун за плаћаое,
- припрема финансијскпг плана пргана управе,
- кпнтрплище сваки рашун за плаћаое, угпвпре
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника.
5. Ппслпви јавних набавки
зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти правне или екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдина, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- ушествује у изради гпдищоег плана јавних набавки,
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-

прати реализацију јавних набавки у складу са гпдищоим планпм јавних набавки и пдпбреним
финансијским средствима,
прати прпписе из пбласти јавних набавки и стара се п оихпвпј примени у раду пргана,
врщи кпнтрплу ппступака јавних набавки, директних и индиректних кприсника,
спрпвпди ппступак јавних набавки мале вреднпсти,
ушествује у припреми и спрпвпђеоу ппступака јавних набавки и кпрдинира рад кпмисија за
јавне набавке,
ушествује у кпмисијама за јавне набавке,
припрема нацрте аката из пбласти јавне набавке, (угпвпре, пбавещтеоа, и др.),
пбјављује акта на ппрталу јавних набавки, и дпставља управи за јавне набавке пптребне акте,
предузима све радое у складу са Закпнпм п јавним набвкама,
впди евиденцију п јавним набавкама,
пбавља административне и струшне ппслпве из пбласти јавних набавки,
врщи кпнтрплу захтева за пренпс средстава,
припрема кварталне и гпдищое извещтаје за управу за јавне набавке,
сарађује са другим прганима и прганизацијама надлежним за ппслпве јавне набавке,
израда инфпрмација, пбавещтеоа, и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и
нашелника Ппщтинске управе.
пбавещтава нашелника Ппщтинске управе п дпнетим прпписима кпји регулищу пбласт јавне
набавке и пдгпвпран је за праћеое реализације угпвпра,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелнипка Ппщтинске управе.

6. Ппслпви аналитике и синтетике Ппщтинске управе, скупщтинских ппслпва, бучетских кприсника и
пбразпваоа и ппслпви коигпвпдства и евидентних рашуна бучета

зваое : Вищи референт

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- технишки ппслпви у вези припреме финансијскпг плана за пптребе пснпвнпг и средоег
пбразпваоа, месних заједница и Сппртскпг савеза,
- административни ппслпви за пптребе пбразпваоа и кппрдинатпрa пбразпваоа,
- припремаое налпга за плаћаое месним заједницама, пснпвнпм и средоем пбразпваоу и
Сппртскпм савезу и оихпвп прпслеђиваое трезпру,
- впђеоа евиденције п трпщкпвима превпза ушеника и радника пснпвних и средоих щкпла и п
утрпщку енергената (дрва и угља) у пснпвним и средоим щкплама,
- впди коигпвпдствп Сппртскпг савеза,
- припрема извещтаја п финансијскпм ппслпваоу месних заједница, пснпвнпг и средоег
пбразпваоа и Сппртскпг савеза,
- технишки ппслпви у вези припреме финансијскпг плана за пптребе Ппщтинске управе и
индиректиних бучетских кприсника,
- припремаое налпга за плаћаое за ппщтинску управу и бучетске кприснике према захтевима
и према утврђенпј расппдели средстава,
- припрема извещтаја п финансијскпм ппслпваоу Ппщтинске управе и индиректиних
кприсника,
- ушествује у састављаоу финансијских и статистишких извещтаја.
- прикупљаое ппдатака за све кприснике ппсебних рашуна (устанпве и друге субјекте)
састављаое Р пбразаца и дпстављаое на кпнтираое бучетскпј инспекцији,
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впђеое статистишких извещтаја за евидентиране рашуне, кап и припрема и пппуоаваое
вирмана за ппсебне рашуне
- прикупљаое и пбрада ппдатака за пптребе Ппщтине,
- израда статистишкпг гпдищоака Ппщтине (привреда, друщтвене делатнпсти, демпграфија,
месне заједнице),
- састављаое статистишких извещтаја за пптребе Ппщтинске управе,
- праћеое стаоа у пбласти привреде (ппљппривреде, индустрије, щумарства, грађевинарства,
туризма, тргпвине и занатства),
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
7. Ппслпви пбрашунскпг радника
зваое : Вищи референт

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).

-

Ппис ппслпва:
прати закпнске прпписе и струшну литературу у вези пбрашуна зарада и других примаоа и
балагајнишкпг ппслпваоа и примеоује исте,
прикупља ппдатке пптребне за пбрашун плата и других примаоа,
унпси ппдатке у систем за пбрашун,
врщи пбрашун плата и псталих лишних примаоа на пснпву евиденција п присутнпсти на ппслу
пптписаних пд стране нашелника ппщтинске управе,
врщи пбрашун ппреза и дппринпса на плате и пстала лишна примаоа,
врщи пбрашун угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима,
врщи пбрашун накнада материјалних трпщкпва заппслених, именпваних, изабраних и
ппстављених лица у прганима ппщтине Пријеппље,
ппднпси захтев трезпру за исплату плата и других примаоа,
пбједиоује све врсте лишних примаоа заппслених ради издаваоа пптврде п висини пстварених
прихпда за гпдину за кпју се ппднпси ппреска пријава.
врщи пбрашун и впди рашуна п ташнпсти изврщеоа свих пбразаца у вези пбустава пп кредитима
и другим забранама,
врщи ажурираое матишне датптеке заппслених,
пбавља и друге ппслпве кпје схпднп закпнским и другим прпписима спадају у надлежнпст, пп
налпгу кппрдинатпра рашунпвпдства, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
8. Ппслпви благајника

зваое : Вищи референт

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впди ппсебнп евиденцију за динарску а ппсебнп за девизну благајну,
- из благајне врщи исплате накнада трпщкпва за службена путпваоа, кап и трпщкпва кпји се не
мпгу реализпвати безгптпвински прекп рашуна изврщеоа бучета – кпд Управе за трезпр,
- саставља благајнишке исправе кпје су пснпв уплате или исплате гптпвине,
- кпнтрплище да ли је садржај исправа кпје су пснпв за исплате пдпбрип налпгпдавац,
- приликпм сваке уплате или исплате гптпвине благајник издаје пптврду п примљенпј пднпснп
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-

издатпј гптпвини,
п свим уплатама и исплатама благајник впди евиденцију п благајнишкпм ппслпваоу –
благајнишки дневник кпји се закљушује свакпг дана гптпвинскпг ппслпваоа.
благајник свакпг дана дпставља благајнишке дневнике рашунпвпдству ради коижеоа свих
уплата и исплата претхпднпг дана,
прима, издаје и шува гптпвину у благајни,
Чува благајнишку дпкументацију у регистратприма, слпжене пп времену настанка пднпснп
хрпнплпщки,
сви благајнишки дпкументи кпји су сашиоени у рашунскпм прпграму шувају се на нпсипцима
ппдатака у непрпмеоенпм пблику,
благајник је дужан да пбавља благајнишкп ппслпваое савеснп, пдгпвпрнп, ташнп и ажурнп и
пдгпвпран је за стаое у благајни,
пбављаоа других ппслпва кпје схпднп закпнским и другим прпписима спадају у надлежнпст,
пп налпгу кппрдинатпра рашунпвпдства, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске
управе.
9.Ппслпви рашунпвпдства за месне заједнице

зваое : Вищи референт

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- пружа струшну ппмпћ у изради финансијских планпва и извещтаја,
- струшна пбрада финансијскпг плана фпндпва и месних заједница,
- струшни и административни ппслпви фпндпва и месних заједница,
- припрема налпга за плаћаое из пве пбласти и надлежнпсти месне заједнице,
- впђеое коигпвпдства месних заједница,
- впђеое пснпвних средстава,
- израда пдгпварајућих материјала и ппдатака за пптребе пргана месних заједница и других
субјеката,
- састављаое перипдишних пбрашуна и заврщних рашуна за месне заједнице са ппдрушја
ппщтине за кпје се пп ппсебнпм сппразуму ради у пвпј служби,
- ушествује на седницама савета месних заједница и пружа струшну ппмпћ, саставља пдређене
записнике и извещтаје,
- пбавља и ппслпве коигпвпдства бучетских фпндпва (Фпнд сплидарнпсти),
- ушествује у раду кпмисија за праћеое наменскпг трпщеоа средстава,
- лишнп је пдгпвпран за свпј рад,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника савета месних заједница,
рукпвпдипца
Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
10.Ппслпви екпнпмата
зваое: Намещтеник-шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 1

Услпви: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу, или гимназија,
најмаое једна гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и
интернет).
Ппис ппслпва:
- набавка и евиденција пснпвних средстава, инвентара и пптрпщнпг материјала за пптребе
oргана ппщтине Пријеппље,
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-

набавка пгревнпг материјала,
издаваое материјала у складу са требпваоима кпја пдпбри кппрдинатпр рашунпвпдства,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа или нашелника Ппщтинске управе.
ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
1. Ппслпви рукпвпдипца Пдељеоа

зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне и екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдина, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет), ппзнаваое енглескпг језика.
Ппис ппслпва:
- прганизује и рукпвпди радпм Пдељеоа, спрпвпди утврђену пплитику лпкалнпг екпнпмскпг
развпја и предлаже мере за оенп унапређеое,
- израда нпрмативних аката из пве пбласти, и усклађиваое истих са нпвим прпписима
- врщи расппред ппслпва и врщи надзпр над оихпвим изврщеоем,
- пдгпвара за закпнитп ,благпвременп и правилнп врщеое ппслпва у Пдељеоу,
- кппрдинира свим активнпстима ппщтине у пбласти привлашеоа инвестиција,
- кпрдинира свим активнпстима ппщтине у пбласти ппдрщке и развпја ппстпјеће ппслпвне
заједнице,
- неппсреднп врщи најслпженије струшне ппслпве у дпмену унапређеоа лпкалнпг екпнпмскпг
развпја (припрема предлпга закљушака и пдлука за Скупщтину, предлагаое ппдстицајних мера
за унапређеое лпкалнпг екпнпмскпг развпја, даваое мищљеоа на акте кпјима се ппсреднп
или неппсреднп утише на пплитику привлашеоа инвестиција и унапређеоа привреднпг
развпја),
- ушествује у изради ппщтих и ппјединашних аката кпји мпгу имати утицаја на привредни развпј,
шије је дпнпщеое у надлежнпсти Скупщтине ппщтине, председника Ппщтине и Ппщтинскпг
већа,
- израђује делпве прпграма развпја ппщтине кпји се пднпсе на ппщте пцене, заједнишке мере и
задатке у дпмену екпнпмскпг развпја,
- прати стаое у пбласти привреднпг и ппљппривреднпг развпја, ушествује у изради извещтаја и
анализа у циљу ппдстицаоа привреднпг развпја,
- пстварује сарадоу са прганизаципним јединицама Ппщтинске управе, надлежним устанпвама
и институцијама на ппщтинскпм, регипналнпм и републишкпм нивпу какп би се усаглащеним
мерама пстварип бржи привредни развпј ппщтине,
- кппрдинира активнпстима институција кпје су релевантне за ппједине сегменте екпнпмскпг
развпја заједнице,
- сарађује са ппслпвним удружеоима и удружеоима грађана,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе.
2. Кппрдинатпр за екпнпмски развпј
зваое: Саветник
брпј изврщилаца : 1
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне , екпнпмске или филплпщке науке на
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним
студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким
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студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет
гпдина, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет), ппзнаваое енглескпг језика.
Ппис ппслпва:
- ушествује у изради ппщтих и ппјединашних аката кпји мпгу имати утицаја на привредни развпј,
шије је дпнпщеое у надлежнпсти Скупщтине ппщтине, председника Ппщтине и Ппщтинскпг
већа,
- израђује делпве прпграма развпја ппщтине кпји се пднпсе на ппщте пцене, заједнишке мере и
задатке у дпмену екпнпмскпг развпја,
- прати и анализира кретаоа у пбласти привреде – преструктурираое привреде, власнишку
трансфпрмацију, развпј малих и средоих предузећа и припрема предлпге ппдстицајних мера
привреднпг развпја,
- сарађује са прганизаципним јединицама Ппщтинске управе, надлежним устанпвама и
институцијама на ппщтинскпм, регипналнпм и републишкпм нивпу какп би се усаглащеним
мерама пстварип бржи привредни развпј ппщтине,
- дпнпси рещеоа за кпја га пвласти рукпвпдилац Пдељеоа,
- прати кретаоа у дпмену људских ресурса – заппсленпст, структуру и нивп зарада и припрема
предлпге ппдстицајних мера у дпмену заппщљаваоа,
- прати кретаоа у дпмену живптне средине и припрема предлпге ппдстицајних мера у дпмену
защтите живптне средине,
- припрема прпграме пбуке и прганизује пбуку за разлишите категприје кприсника у пбластима
привреде и предузетнищтва, инпватпрства и прпналазащтва,
- прганизује и ушествује у прганизацији кампаое за инфпрмисаое јавнпсти п знашају нпвих
инвестиципних улагаоа и прпмпвисаоу кпнцепта друщтвенп-пдгпвпрнпг ппслпваоа према
лпкалнпј заједници, защтити живптне пкплине,
- усппставља и пдржава јединствени инфпрмаципни систем статистишких ппдатака и
инфпрмација пд знашаја за ппбпљщое приступа ппслпвним инфпрмацијама, развпј привреде
смаоеое незаппсленпсти на теритприји ппщтине у сарадои са Републишким завпдпм за
статистику, Републишким гепдетским завпдпм и другим прганима и прганизацијама,
- пружа административну технишку ппмпћ Кпмисији за лпкални екпнпмски развпј и ппщтинскпм
меначеру,
- пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм и прпписима Скупщтине ппщтине,
- припрема прпјекте за месне заједнице и фпндпве ради ушещћа за дпнатпрска средства кпд
надлежнпг министарства,
- ппслпви Фпнда за развпј,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

3. Ппслпви ппљппривреде
зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти ппљппривреде науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- кппрдинација пп питаоу ангажпваоа дпнатпрских средстава, припрема аналитишких и
планских дпкумената из пбласти ппљппривреде,
- дпнпщеое планских дпкумената из пбласти ппљппривреде,
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-

израда гпдищоака ппщтине Пријеппље из пбласти ппљппривреде,
израда инфпрмација неппхпдних за праћеое привредних кретаоа, кап и свих других сфера
друщтвенпг живпта,
праћеое стаоа у пбласти мале привреде и израде планпва и прпграма из те пбласти,
ппслпви статистике из наведених пбласти,
ушествпваое у припремаоу сагласнпсти из надлежнпсти Ппщтине из пбласти ппљппривреде,
впди кпнкретне активнпсти у правцу унапређиваоа развпја ппљппривреде у ппщтини,
ради прпграм развпја из пбласти ппљппривреде на нивпу ппщтине и прати оихпву
реализацију,
ради струшне анализе и предлаже кпнкретне мере у пбласти ппљппривреде,
активнпсти на бпљем искприщћаваоу ппљппривреднпг земљищта,
пкп защтите стпке, сузбијаоа бплести биљних щтетпшина,
пружа струшну ппмпћ у пбради захтева за кредите, ппдстицајна и дпнатпрска средства,
прикупља и пбрађује ппдатке п развпју и унапређеоу ппљппривреде, сашиоава пптребне
извещтаје, акципне прпграме, сетве, жетве и сл.
врщи управне и струшне ппслпве из пбласти ппљппривреде кпји су закпнпм и другим
прпписима стављени у надлежнпст пргана управе,
ушествује у изради планпва нарпдне пдбране из пбласти ппљппривреде за кпје је надлежнп
Пдељеое,
сарађује са институтима за развпј ппљппривреде и прганизује семинаре пп свим питаоима
развпја ппљппривреде,
ушествује у изради гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг
земљищта и исти дпставља Ппщтинскпм већу,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
4. Ппслпви приватнпг предузетнищтва и статистике

зваое : Вищи референт

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- прикупљаое дпкумената и дпстављаое надлежнпм пргану у вези:
- псниваоа радои и престанка рада за пбављаое привредних и друщтвених делатнпсти и
других ппслпва лишним радпм,
- привремени упис радои у регистар радои,
- кприщћеоа издвпјених ппслпвних прпстприја за пбављаое делатнпсти измене фирми радои,
- евиденција регистра радои за кпје је пдпбреое издала Ппщтинска управа,
- издаваое увереоа п шиоеницама из евиденције регистра,
- у вези дпстављаоа пглащаваоа псниваоа и престанка радои за Службени гласник РС,
- издаваое такси таблица и впђеое евиденција п оима,
- пппуоаваое пбразаца странкама за регистрацију, пререгистрацију радои и брисаое из
регистра,
- дпстављаое пптребних ппдатка надлежним прганима (агенцијама за регистрацију радое),
- припремаое извещтаја, инфпрмација за председника Ппщтине, нашелника Ппщтинске управе,
Ппщтинскп веће, Скупщтину ппщтине,
- впђеое статистишких ппдатака и евиденције,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
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ПДЕЉЕОЕ ЗА ДРУЩТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ,
ППЩТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИШКЕ ППСЛПВЕ

1. Ппслпви рукпвпдипца Пдељеоа

зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдина, инспекцијски
испит,ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- Рукпвпђеое и кппрдинација рада радника Пдељеоа на изврщаваоу ппслпва из надлежнпсти
пдељеоа,
- сарадоа са псталим субјектима пп питаоу пбављаоа ппслпва из надлежнпсти Пдељеоа,
- издаваое налпга радницима пп свпјпј инцијативи или на иницијативу нашелника Ппщтинске
управе ради изврщаваоа радних задатака и кпнтрплище рад радника у Пдељеоу,
пдгпвара за закпнитп ,благпвременп и правилнп врщеое ппслпва у Пдељеоу
- израда радних материјала, инфпрмација, ппщтих акта и других
материјала за Скупщтину
ппщтине, председника Ппщтине, Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу и скупщтинска тела из
надлежнпсти Пдељеоа са пдгпварајућим изврщипцима,
- прати рад у здравству, пбразпваоу, спцијалнпј пплитици, култури и сл,
- припремаое прпграма набавке технишке ппреме, намещтаја, аутпмпбила и праћеое оегпве
реализације,
- пбављаое ппслпва из пбласти здравства, пбразпваоа, културе, спцијалне защтите, праћеое
прпписа из пве пбласти, припремаое пдлука за председника, Скупщтину, Ппщтинскп веће и
Ппщтинску управу,
- припремаое прпграма текућег и инвестиципнпг пдржаваоа зграде пбјеката ппщтине и
праћеое оегпве реализације,
- израда нацрта нпрмативних аката из пве пбласти,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе.
2. Ппслпви бпрашкп-инвалидске защтите,
цивилних инвалида рата
зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- управни ппступак из пбласти бпрашкп-инвалидске защтите кпји су схпднп савезним,
републишким и ппщтинским прпписима стављени у надлежнпст Ппщтинске управе, а пднпсе
се на: права бпраца впјних инвалида и палих бпраца и оихпвих ппрпдица (лишна
инвалиднина, дпдатак на негу и ппмпћ, пртппедски дпдатак, стални инвалидски дпдатак,
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-

-

-

здравствену защтиту и нпвшане накнаде у вези исте, баоскп и климатскп лешеое, бесплатну и
ппвлащћену впжоу,месешнп нпвшанп примаое, изузетнп месешнп нпвшанп примаое,
ппрпдишни дпдатак и дппунску защтиту, накнаду ппгребних трпщкпва),
пружаоа струшне ппмпћи кприсницима права из пве пбласти,
впђеоа пдгпварајућих евиденција из пбласти бпрашкп-инвалидске защтите,
впђеое управнпг ппступка на утврђиваоу свпјства цивилних инвалида рата и ЖФТ и шланпва
оихпвих ппрпдица, признаваое свих права пп тпм пснпву и изведених права предвиђених
републишким и ппщтинским прпписима, пружаое струшне ппмпћи кприсницима пвих права,
впђеое пдгпварајућих евиденција, сарадоа и кпнтакти са надлежним министарствпм,
припрема извещтаја и инфпрмација и др. из пве пбласти,
сарадоа и кпнтакти са надлежним министарствима,
припреме извещтаја, инфпрмација, пдлука и других материјала из пве пбласти за Скупщтину
ппщтине, председника ппщтине, Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу, и надлежна
министарства, за пптребе кпмисија за бпрашкп-инвалидску защтиту ппщтине,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
3. Ппслпви пбрашуна, исплата и коигпвпдственп-рашунпвпдствених ппслпва из
пбласти бпрашкп-инвалидске защтите и ппслпви архиве

зваое : Вищи референт

Брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- ппслпви кпји се пднпсе на пбрашун и исплату накнада кприсницима пп свим видпвима из
пбласти бпрашкп-инвалидске защтите када се исплата врщи прекп Ппщтинске управе,
- коижеоa изврщених исплата из пве пбласти на картице пп кприсницима и врстама накнада и
примаоа,
- разврставаоa спискпва исплаћених накнада и впђеое свих других пптребних евиденција п
средствима из пве пбласти,
- плаћаоa рашуна из пве пблсти пп пснпву здравствене защтите, набавке пртппедских ппмагала
кприсника права из пве пблсти и пп другим пснпвама,
- припремe перипдишних и гпдищоих извещтаја и заврщних рашуна п утрпщку средстава
бпрашкп-инвалидске защтите пп ппјединим наменама,
- израде пдгпварајућих извещтаја и инфпрмација и прегледа пптребних утрпщених средстава
за пптребе надлежнпг Министарства, пргана Ппщтине и Ппщтинске управе,
- прпвере кпмплетнпсти (спремнпсти) предмета за архивираое,
- припреме пмпта или картица за слагаое предмета према регистарским јединицама,
- исписиваоа ппдатака на пмпту (пппуоаваое ппдатака на пмпту),
- издаваое предмета из архиве на реверс,
- издаваое аката ради преписиваоа и пвераваоа, разгледаоа предмета
- пдлагаоа архивске грађе у депп.
- издаваое увереоа и пптврда пп захтевима кприсника,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
4. Ппслпви пбразпваоа, културе, сппрта, зравства и спцијалне защтите
зваое: Саветник
брпј изврщилаца : 2
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке, друщтвенп-хуманистишких
наука и физишке културе, на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер
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академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама,
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине или специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит и приправнишки
стаж, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- струшни и управни ппслпви из пбласти пбразпваоа из надлежнпсти Ппщтинске управе,
- припремаое преднацрта прпграма развпја пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа за
пдређене перипде и пп гпдинама,
- припремаое прпграма текућег и инвестиципнпг пдржаваоа щкплских пбјеката и ппреме,
- припремаое прпграма инвестиција у пснпвнпм и средоем пбразпваоу,
- припреме предлпга надлежним прганима п питаоима везаним за пбразпваое из
надлежнпсти ппщтине,
- спрпвпђеое закљушака, ставпва и пдлука Скупщтине ппщтине, председника Ппщтине,
Ппщтинскпг већа, кпји се пднпсе на предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое,
- пбрашуна материјалних трпщкпва пснпвним и средоим щкплама у складу са прпписима
кпји важе у пбразпваоу и у складу са пдлукама Скупщтине ппщтине, председника Ппщтине и
Ппщтинскпг већа,
- припрема предлпга финансијскпг плана за пснпвнп и средое пбразпваое за дпнпщеое
Пдлуке п бучету Ппщтине,
припреме извещтаја п кприщћеоу средстава намеоеним кприсницима бучета - пснпвним и
средоим щкплама за дпнпщеое заврщнпг рашуна,
- праћеоа кретаоа брпја ушеника и пдељеоа у пснпвним и средоим щкплама и на нивпу
Ппщтине, фпрмираое базе ппдатака п пснпвнпм и средоем пбразпваоу и васпитаоу и
састављаое извещтаја и анализа,
- усппстављаоа сарадое са пснпвним и средоим щкплама, месним заједницама, Шкплскпм
управпм у Ужицу и Министарствпм прпсвете и сппрта у вези реализације гпдищоег прпграма
рада щкпла из надлежнпсти ппщтине,
- предлагаоа мера надлежним прганима за ефикасније и раципналније финансираое щкпла,
шуваое и псигураое щкплске импвине,
- струшни и управни ппслпви из пбласти културе, физишке културе и здравствене защтите,
- сарађује са здравственим и спцијалним устанпвама, устанпвама културе и физишке културе,
израђује прпграме, извещтаје, инфпрмације из пбласти пбразпваоа, здравствене и спцијалне
защтите,
- ппслпви везани за пствариваое права пспба ушеника са инвалидитетпм,
- ппслпве за интерреспрну кпмисију,
- припрема нацрте пдлука из пве пбласти за председника Ппщтине, Скупщтину ппщтине,
Ппщтинскп веће и нашелника Ппщтинске управе,
- припрема пптребне инфпрмације и материјале у вези избеглих и прпгнаних лица,
- израда регистра – списка деце кпја пплазе у први разред и
- ппслпви везани за пплазак деце у щкплу, лекарски преглед и сл.,
- евиденција превременпг ппласка деце у щкплу и кппрдинација рада за превремени пплазак у
щкплу,
- евиденција деце предщкплскпг и щклскпг узраста, пснпвне и средое щкпле,
- пбавља ппслпве пп налпгу и пвлащћеоу Републишкпг кпмесаријата за избеглице у вези
избеглица,
- кппрдинира рад и спрпвпди акције између пргана и пперативних тела на реализацији Закпна п
избеглима, Уредбу п збриоаваоу избеглих и прпгнанин лица,
- пбавља ппслпве ппвереника за избеглице и ппслпве са рпмскпм заједницпм,
- административнп-технишки и пстали ппслпви везани за стипендираое ушеника младих
талената средоих щкпла и студената,
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-

стара се п пбезбеђиваоу финансијских средстава за нпвшану ппмпћ, избеглих и расељених
лица,
впди евиденцију у вези избеглих и прпгнаних лица,
припрема материјале из пве пбласти за председника Ппщтине, Скупщтину ппщтине,
Ппщтинскп веће и нашелника Ппщтинске управе,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
5.Ппслпви ванредних ситуација,пдбране , цивилне защтите и защтите на раду

Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке и наушне пбласти безбеднпсти
пбласти защтите на раду на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама,
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине или специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп
у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впђеое управнпг ппступка пп захтеву странака и израда рещеоа из пве пбласти,
- припрема нацрте пдлука из пве пбласти, инфпрмације и друга акта за председника Ппщтине,
Скупщтину ппщтине, Ппщтинскп веће, Ппщтинску управу и скупщтинске пдбпре,
- впђеое ппслпва везаних за неппсреднп спрпвпђеое и прганизацију превентивних мера
защтите пд ппжара на нивпу ппщтине, а у складу са Закпнпм п защтити пд ппжара,
- ппслпви везани за ванрeдне ситуације у складу са ппзитивним прпписима кпји регулищу пву
пбласт, а тишу се лпкалне сампуправе,
- впђеое планпва пдбране и сви други ппслпви на ппљу пдбране кпји се тишу лпкалне
сампуправе, а у складу са Закпнпм п пдбрани,
- врщи прпцену угрпженпсти теритприје ппщтине пд впјних и невпјних изазпва;
- израђује нацрте Плана пдбране лпкалне сампуправе и усклађује га с Планпм пдбране
Републике Србије;
- израђује пперативне планпве,
- предузима мере за усклађиваое припрема за пдбрану лпкалне сампуправе, других правних
лица и предузетника пд ппсебнпг знашаја за пдбрану и защтиту и спасаваое;
- предузима мере за функципнисаое лпкалне сампуправе у ратнпм и ванреднпм стаоу;
- разрађује и спрпвпди мере приправнпсти и предузима друге мере пптребне за прелазак на
прганизацију у ратнпм и ванреднпм стаоу;
- израђује нацрте планпва защтите и спасаваоа станпвнищтва, материјалних и културних
дпбара кап и защтиту живптне средине пд елементарних неппгпда и технишкп – технплпщких
несрећа;
- пбавља и друге ппслпве и задатке утврђене Закпнпм п пдбрани, пп налпгу и пвлащћеоу Впјнпг
пдсека и МУП-а, кап и рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе (припрема
нацрта ппщтих аката, инфпрмација, прпграма, планпва и др.),
- ппслпви защтите на раду пргана Ппщтине Пријеппље,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пвих пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
6. Ппслпви прпсветнпг инспектпра
зваое: Саветник
брпј изврщилаца : 1
У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама пднпснп на пснпвним студијама
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у трајаоу пд најмаое шетири гпдине са радним искуствпм у струци пд најмаое пет гпдина ; или лице
са пплпженим испитпм за секретара устанпве и кпји има најмаое 5 гпдина раднпг искуства у државним
прганима на ппслпвима пбразпваоа и васпитаоа или инспекцијским ппслпвима; или лице са стешеним
пбразпваоем на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4. гпдине, пплпженим струшним испитпм у
пбласти пбразпваоа, пднпснп лиценцпм за наставника, васпиташа и струшнпг сарадника, најмаое 5
гпдина раднпг искуства у пбласти пбразпваоа и васпитаоа,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет) .
Ппис ппслпва:
- ппслпви инспекцијскпг надзпра;
- у пквиру пвлащћеоа утврђених закпнпм прпсветни инспектпр врщи кпнтрплу:
- ппступаоа устанпве у ппгледу спрпвпђеоа закпна, других прпписа у пбласти пбразпваоа и
васпитаоа и ппщтих аката,
- пствариваоа защтите права детета и ушеника, оихпвих рпдитеља, пднпснп старатеља и
заппслених,
- пствариваое права и пбавеза заппслених, ушеника и оихпвих рпдитеља, пднпснп старатеља,
- пбезбеђиваоа защтите детета и ушеника и заппслених пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа, занемариваоа и странашкпг прганизпваоа и делпваоа у устанпви,
- ппступка уписа и ппнищтава упис у щкплу акп је пбављен супрптнп пвпм закпну,
- испуоенпсти прпписаних услпва за спрпвпђеое испита,
- прпписане евиденције кпју впди устанпва и утврђује шиоенице у ппступку ппнищтаваоа јавних
исправа кпје издаје устанпва;
- налаже записникпм птклаоаое неправилнпсти и недпстатака у пдређенпм рпку;
- наређује рещеоем изврщеое прпписане мере кпја је налпжена записникпм, а није изврщена;
- забраоује рещеоем спрпвпђеое радои у устанпви кпје су у супрптнпсти са закпнпм;
- ппднпси пријаву надлежнпм пргану за ушиоенп кривишнп делп или привредни преступ, захтев
за ппкретаое прекрщајнпг ппступка, пднпснп ппвреду забране;
- пбавещтава други прган акп ппстпје разлпзи за предузимаое мера за кпје је тај прган
надлежан;
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа или нашелника Ппщтинске управе.

7. Ппслпви писарнице
зваое : Вищи референт

Брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија,
пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- ппслпви пријема и завпђеоа ппщте за Скупщтину ппщтине, Ппщтинскп веће, председника
Ппщтине, Ппщтинску управу, скупщтинска тела и др. субјеката,
- расппређиваое ппщте пп прганизаципним јединицама Ппщтинске управе и надлежним
субјектима,
- пптребне евиденције п примљенпј и птпремљенпј ппщти и утрпщених
ппщтанских марака,
- шуваое и упптреба пешата и щтамбиља,
- правилне примене прпписа из пбласти канцеларијскпг ппслпваоа,
- сарадое са архиварпм и дпстављашем ппщте,
- пдређиваое ппщтих ппписа аката,
- праћеое плаћаоа таксе на ппднеске
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа или нашелника Ппщтинске управе.
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8. Ппслпви лпжаша парних кптлпва и пдржаваоаинсталација и средстава

зваое: Намещтеник- шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое мащинскпг смера у трпгпдищоем или шетвпрпгпдищоем
трајаоу, квалификпвани радник са пплпженим испитпм за лпжаша парних кптлпва, најмаое щест
месеци раднпг искуства у струци.
Ппис ппслпва:
- лпжеоа парнпг кптла у згради Ппщтине, кпјима се зaгревају сви пбјекти и прпстприје кпје су
ппвезане, пднпснп напајају се из пве кптларнице,
- пдржаваое свих инсталација грејаоа кпје су ппвезане са пвим кптлпм,
- шищћеое прпстприја кптларнице пд луга и птпади угља и дрва,
- избациваое щљаке и птпада и убациваое угља,
- пдржаваоа и ситне пправке зграде, средстава ппреме и инвентара,
- праћеое функципнисаоа инсправнпсти инсталација у пбјекту Ппщтинске управе,
- шищћеоа и защтита кптла,
- изнпщеоа и унпщеое технишке ппреме канцеларијскпг намещтаја материјала из зграде и у
зграду приликпм набавке, ппремаоа, крешеоа и слишнп,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
9.Ппслпви впзаша путнишких аутпмпбила

зваое: Намещтеник-шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 2

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое технишкпг смера у трпгпдищоем или шетвпрпгпдищоем
трајаоу, КВ или ВКВ впзаш, најмаое једна гпдина раднпг искуства у струци, впзашка дпзвпла ''Б''
категприје.

-

Ппис ппслпва:
превпз функципнера и радника Ппщтинске управе, пп издатпм путнпм налпгу,
стара се п пдржаваоу исправнпсти впзила с кпјим је задужен,
стара се п благпвременпм технишкпм прегледу и регистрацији впзила,
врщи ситне ппправке на путнишкпм впзилу
впди евиденцију п кприщћеоу впзила, сервисираоа, регистрације,
пптрпщое гприва и
мазива,
изнпщеое и унпщеое технишке ппреме , канцеларијскпг
намещтаја, пптрпщнпг материјала из зграде и у зграду приликпм набавке, пправке, крешеоа и
слишнп,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
10. Ппслпви дпстављаоа ппщте

зваое: Намещтеник-шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 1

Услпви: стешенп средое пбразпваое у трпгпдищоем или шетвпрпгпдищоем трајаоу
Ппис ппслпва:

28

-

врщеое дпставе ппщте на утврђенпм ппдрушју града Пријеппља,
евидентираоа дпставе ппщте,
пдгпвпран је за уреднп и благпвременп дпстављаое ппщте,
предаја и дпнпщеое ппщте и пакета пд ЈП ПТТ и дпстављаоа налпга и ппдизаоаизвпда из
Трезпра,
пакпваое и кпвертираое ппщте,
ппмагаое разврставаоа ппщте у писарници,
изнпщеое и унпщеое технишке ппреме канцеларискпг намещтаја и
материјала из зграде и у зграду, приликпм набавке, пправке, крешеоа и
слишнп,
дпнпщеое извпда из Управе за плаћаоа,
разнпщеое интерне коиге ппщте,
слагаое материјала пп пптреби,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
11. Ппслпви шищћеоа прпстприја и пбјеката

зваое: Намещтеник – пета врста радних

брпј намещтеника: 2

У с л п в и: стешенп пснпвнп пбразпваое.
Ппис ппслпва:
- шищћеое радних прпстприја и инвентара у згради,и пбјектима ппщтине или кпје кпристе
пргани Ппщтине,
- шищћеое хпдника, хплпва, мпкрих швпрпва и др. ,
- шищћеое прпстпра испред и пкп зграде пд снега и смећа,
- пп пптреби слагаое и пакпваое материјала,
- пбавља и све друге ппслпве пп налпгу рукпвидипца Пдељеоа или нашелника Ппщтинске управе.
12. Ппслпви централе
зваое: Намещтеник-шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое у трпгпдищоем или шетвпрпгпдищоем трајаоу.
Ппис ппслпва:
- врщи ппслпве усппстављаоа телефпнских веза за пптребе Ппщтине,
- стара се п правилнпм функципнисаоу телефпнске централе и телефпнских уређаја,
- пбавещтава телефпнску службу ради птклаоаоа евентуалних неисправнпсти на централи,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе,
13.Ппслпви ппртира и шувара
зваое: Намещтеник-шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое у трпгпдищоем или шетвпрпгпдищоем трајаоу.
Ппис ппслпва:
- впди евиденцију дпласка на ппсап, изласка и уласка заппслених у тпку раднпг времена и исту
дпставља референту за рад и радне пднпсе,
- пружа странкама инфпрмације и упућује их надлежним прганима и заппсленима,
- впђеоа евиденције уласка странака у зграду Ппщтине, прекп јавних исправа,
- прпверава сигурнпст впдпвпдних и канализаципних електрпинсталација у згради,
- врщи пбезбеђеое зграде и импвине
- ппслпви везни за прптивппжарну защтиту,
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-

изнпщеое и унпщеое технишке ппреме, канцеларискпг намещтаја и пптрпщнпг материјала из
зграде и у зграду, приликпм куппвине, пправке, крешеоа и слишнп.
Пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

14.Ппслпви прпграмера
зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

Услпви: стешенп виспкп пбразпваоеиз наушне пбласти електрптехнике на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету; пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппсла:
- прганизује и планира рад у пбласти инфпрматике и прпграмираоа,
-пружа струшна упутства, кппрдинира и надзире рад заппслених,
- стара се п закпнитпм, правилнпм и благпвременпм пбављаоу ппслпва,
-стара се п унапређеоу рада, ппбпљщаоу ефикаснпсти
и пднпса према грађанима и
прганизацијама,
- припрема пдгпвпре, инфпрмације и извещтаје из делпкруга инфпрматике и прпграмираоа,
-прати закпнску и ппдзакпнску регулативу и друге прпписе ,
-прати и прганизује ппслпве у вези са следећим ппслпвима:
 утврђиваоем кприснишких захтева и спрпвпђеоем анализа прпјектних задатака и избпра
прпцедура оихпвих рещеоа;
 пружаоем струшне ппрщке у прпјектпваоу мпдела ппдатака, мпдела прпцеса и кприснишкпг
интерфејса ИС;
 прпјектпваоем, управљаоем и развијаоем база ппдатака из делпкруга инфпрматике и
прпграмираоа;
 пружаоем струшне ппрщке у прпјектпваоу лпгишке структуре инфпрмаципних система, база
ппдатака, извещтаја, апликација и интернет ппртала, сајтпва и презентација, кап и алгпритама за
реализацију ппстављених захтева;
 развијаоем и администрираоем базе ппдатака, креираоем извещтаја, израдпм интерфејса и
развијаоем прпграмске апликација у изабранпм клијент – сервер систему за управљаое базама
ппдатака;
 прпграмираоем и пдржаваоем нпвих апликација и пдржаваоем и унапређиваоем интернет
презентације пргана;
 израдпм апликативних прпграма;
 дизајнираоем и прпграмираоем интернет ппртала, сајтпва, презентација у изабранпм
прпграмскпм пкружеоу и врщеоем интеграције са базпм ппдатака;
 тeстираоем прпграмске целине пп прпцесима.
 пружаоем струшне ппдрщке кприсницима инфпрмаципних система и кприсницима база пргана;
-пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

15. Ппслпви радних пднпса и управљаое људским ресурсима
зваое: Сарадник

Брпј изврщилаца:1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне или прганизаципне науке на
пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним
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студијама, пднпснп на студијама у трајаоу дп три гпдине, пплпжен државни струшни испит, најмаое три
гпдине раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- пбавља административне и друге ппслпве пп питаоу радних пднпса,
- израда нацрта нпрмативних аката из пве пбласти,
- прати прпписе из пве пбласти,
- пбавља ппслпве у вези са расписиваоем и спрпвпђеоем пгласа – кпнкурса за пријем радника у
Ппщтинску управу,
- израда нацрта рещеоа за пријем радника у радни пднпс и угпвпра п раду, рещеоа п
расппређиваоу радника и рещеоа п платама и другим правима из раднпг пднпса,
- впди евиденцију п пдсутнпсти и присутнпсти радника Ппщтинске управе,
- впђеое перспналних дпсијеа радника Ппщтинске управе,
- праћеоа спрпвпђеоа кплективних угпвпра,
- впђеоа кадрпвске евиденције у складу са прпписима,
- пбавља ппслпве у вези дисциплинскпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу радника,
- кппрдинација рада на заједнишким ппслпвима Ппщтинске управе,
- припрема радних материјала, инфпрмација из пбласти рада и радних пднпса за пптребе
Скупщтине ппщтине, Ппщтинскпг већа, Ппщтинске управе и скупщтинских тела и других
субјеката,
- впди статистишку евиденцију и дпставља надлежним службама,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- израде извещтаја за пптребе Ппщтинске управе, Ппщтинскпг већа, Скупщтине ппщтине и других
субјеката,
- врщи анализу пписа ппслпва и радних места у прганима ппщтине и оихпвп правилнп
разврставаое у зваоа;
припрема нацрт правилника п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места;
врщи планираое и развпј кадрпва у прганима ппщтине;
- пбавља струшне ппслпве у вези са планираоем прганизаципних прпмена у прганима ппщтине;
припрема нацрт Кадрпвскпг плана и праћеое оегпвпг спрпвпђеоа у прганима;
развија систем пцеоиваое рада службеника, систематскп праћеое ппстигнућа службеника,
унапређиваое мптивације службеника;
- врщи анализу, прпцену и припрему предлпга гпдищоег Прпграма ппсебнпг струшнпг
усаврщаваоа службеника и предлпга финансијскпг плана за оегпвп изврщаваое;
- прганизује, реализује и врщи анализу ефеката интернпг и екстернпг струшнпг усаврщаваоа
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
16. Кппрдинатпр Матишне службе и ппслпви грађанских стаоа
зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впђеое управнпг ппступка кпји се пднпсе на накнадне уписе у матишне коиге,
- прпмене имена и презимена, устанпвљеое држављанства,
- уписа, брисаоа и испрвке у вези евиденције држављанства,
- рекпнструкције матишних коига,
- исправка у матишним коигама,
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-

израде инфпрмација, извещтаја и других аката из пве пбласти,
впђеое ппступка пп службенпј дужнпсти у закпнпм утврђеним рпкпвима из
пве пбласти,
впђеое ппступка, евиденције и дпнпщеоа рещеоа п разврставаоу деце и
пмладине пметене у развпју,
у вези са вакцинацијпм станпвнищтва и утврђиваое времена и узрпка смрти, лица умрлих ван
здравствене устанпве (пдређени ппслпви), пдгпварајуће евиденције,
издаје увереоа на пснпву службене евиденције,
припрема пдгпварајуће извещтаје и инфпрмације из наведених пбласти надлежним прганима,
струшнп-аналитишки ппслпви из надлежнпсти Ппщтинске управе за пптребе Кппрдинаципнпг
пдбпра за дпбрпвпљнп прикупљаое крви,
ушещће у изради и праћеоу изврщеоа прпграма и планпва прикупљаоа резерви крви,
изврщеоа рещеоа пргана старатељства у ппвераваоу једнпм пд рпдитеља,
стушне ппмпћи матишарима,
впди пдгпварајуће евиденције, издаје увереоа на пснпву службене евиденције,
припрема пдгпварајуће извещтаје и инфпрмације из наведених пбласти,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

17. Матишар
Зваое: саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из друщтвенп-хумснистишких наука на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет) и пплпжен ппсебан струшни испит за матишара и пвлащћеое за
пбављаое ппслпва матишара .
Ппис ппслпва:
- впђеоа матишних коига рпђених, веншаних, умрлих и све друге ппслпве у
вези пвих коига,
- издаваоа извпда из матишних коига рпђених, веншаних, умрлих,
- издаваоа увереоа п држављанству,
- издаваоа увереоа п брашнпм стаоу,
- пвераваоа пбаразаца за издаваое лишних карата,
- уписиваоа матишних брпјева на извещтајима ПУ-а у матишне коиге,
- слаоа извещтаја другим субјектима у вези ппдатака п рађаоу, веншаоу,
смрти,
- израда пбразаца за инпстранствп и дпстављаоа ппдатака за Републишки
завпд за статистику,
- сашиоаваоа записника п закљушеоу брака, признаоу пшинства, враћаоу
усвпјенпг презимена, саслущаоу странке п пријави рпђене деце,
- веншаоа,
- израда спискпва деце кпја пплазе у щкплу, и впјних пбвезника за впјну
евиденцију,
- впђеоа делпвпдника ппсебне матишне евиденције,
- дпстављаое спискпва лица кпја су наврщила 18 гпдина ради увпђеоа у
бирашки списак,
- дпстављаое спискпва п умрлим лицима ради брисаоа из бирашких спискпва,
- пбавља и друге ппслпви пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
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17 а. Матишари
зваое: Вищи референт

брпј изврщилаца : 3
1 - за матишнп ппдрушје Пријеппље,
1 - за матишнп ппдрушје Аљинпвићи,
1 - за матишнп ппдрушје Брпдаревп.

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу, пплпжен ппсебан струшни испит за
матишара, пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет)
( наппмена: Матишари и заменици матишара, кпји на дан ступаоа на снагу Закпна п матишним коигама
немају виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена (диплпмске академске студије-мастер,
специјалистишке струкпвне студије) у пбразпвнп-наушнпм ппљу Друщтвенп-хуманистишких наука,
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине друщтвенпг смера, настављају да
пбављају матишарске ппслпве акп пплпже ппсебан струшни испит за матишара у рпку пд 3 гпдине пд
ппшетка примене Закпна п матишним коигама)
Ппис ппслпва:
- впђеоа матишних коига рпђених, веншаних, умрлих и све друге ппслпве у
вези пвих коига,
- издаваоа извпда из матишних коига рпђених, веншаних, умрлих,
- издаваоа увереоа п држављанству,
- издаваоа увереоа п брашнпм стаоу,
- пвераваоа пбаразаца за издаваое лишних карата,
- уписиваоа матишних брпјева на извещтајима ПУ-а у матишне коиге,
- слаоа извещтаја другим субјектима у вези ппдатака п рађаоу, веншаоу,
смрти,
- израда пбразаца за инпстранствп и дпстављаоа ппдатака за Републишки
завпд за статистику,
- сашиоаваоа записника п закљушеоу брака, признаоу пшинства, враћаоу
усвпјенпг презимена, саслущаоу странке п пријави рпђене деце,
- веншаоа,
- израда спискпва деце кпја пплазе у щкплу, и впјних пбвезника за впјну
евиденцију,
- впђеоа делпвпдника ппсебне матишне евиденције,
- дпстављаое спискпва лица кпја су наврщила 18 гпдина ради увпђеоа у
бирашки списак,
- дпстављаое спискпва п умрлим лицима ради брисаоа из бирашких спискпва,
- пбавља и друге ппслпви пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
18 . Заменик матишара
зваое: Вищи референт

Брпј изврщилаца:4
3 – за матишнп ппдрушје Пријеппље
1 - за матишнп ппдрушје Брпдаревп
У с л п в и: стешенп средое пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу, пплпжен ппсебан струшни испит за
матишара, пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет)
( наппмена: Матишари и заменици матишара, кпји на дан ступаоа на снагу Закпна п матишним коигама
немају виспкп пбразпваое стешенп на студијама другпг степена (диплпмске академске студије-мастер,
специјалистишке струкпвне студије) у пбразпвнп-наушнпм ппљу Друщтвенп-хуманистишких наука,
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине друщтвенпг смера, настављају да
пбављају матишарске ппслпве акп пплпже ппсебан струшни испит за матишара у рпку пд 3 гпдине пд
ппшетка примене Закпна п матишним коигама).
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Ппис ппслпва:
- впђеоа матишних коига рпђених, веншаних, умрлих и све друге ппслпве у
вези пвих коига,
- издаваоа извпда из матишних коига рпђених, веншаних, умрлих,
- издаваоа увереоа п држављанству,
- издаваоа увереоа п брашнпм стаоу,
- пвераваоа пбаразаца за издаваое лишних карата,
- уписиваоа матишних брпјева на извещтајима ПУ-а у матишне коиге,
- слаоа извещтаја другим субјектима у вези ппдатака п рађаоу, веншаоу,
смрти,
- израда пбразаца за инпстранствп и дпстављаоа ппдатака за Републишки
завпд за статистику,
- сашиоаваоа записника п закљушеоу брака, признаоу пшинства, враћаоу
усвпјенпг презимена, саслущаоу странке п пријави рпђене деце,
- веншаоа,
- израда спискпва деце кпја пплазе у щкплу, и впјних пбвезника за впјну
евиденцију,
- впђеоа делпвпдника ппсебне матишне евиденције,
- дпстављаое спискпва лица кпја су наврщила 18 гпдина ради увпђеоа у
бирашки списак,
- дпстављаое спискпва п умрлим лицима ради брисаоа из бирашких спискпва,
- пбавља и друге ппслпви пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
19. Ппслпви впђеоа бирашкпг списка
зваое: Сарадник

Брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним студијама, пднпснп на студијама
у трајаоу дп три гпдине, пплпжен државни струшни испит, најмаое три гпдине раднпг искуства у струци,
ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впђеое бирашкпг списка на нивпу Ппщтине,
- впђеое бирашких списка пп избпрним јединицама Ппщтине,
- гпдищое ажурираое бирашкпг спискпва,
- ппслпви излагаоа бирашких спискпва на увид грађанима,
- ппслпви пбавещтаваоа грађана п излагаоу бирашкпг спискпва,
- примена закпна и ппдзакпнских аката кпји се пднпсе на израду бирашкпг списка,
- упис у бирашки списак,
- даваое пбавещтеоа и ппдатака на увид надлежним прганима и
- прганизацијама пп пвалщћеоу нашелника Ппщтинске управе а у вези ппдатака из бирашкпг
списка,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.
20. Дактилпграфски ппслпви и ппслпви умнпжаваоа материјала
зваое: Намещтеник-пета врста радних места

брпј намещтеника: 2

У с л п в и: стешенп пснпвнп пбразпваое и курс дактилпграфије I и II класе, ппзнаваое рада на рашунару
(MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
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-

- куцаое материјала пп диктату, преписаваоу материјала, сравоаваое
пткуцанпг материјала, слагаое пткуцанпг материјала, пакпваое материјала,
експедиција
истих, слагаое материјала за пптребе Скупщтине ппщтине, Ппщтинскпг већа и Ппщтинске
управе,
пбавља све ппслпве умнпжаваоа материјала на мащини за умнпжаваое и
фптпкппирнпм апарату,
слаже све материјале за пптребе Ппщтинске управе, Ппщтинскпг већа и Скупщтине ппщтине,
слагаое пткуцанпг материјала, пакпваое материјала, експедиција истих, слагаое материјала
за пптребе Скупщтине ппщтине, Ппщтинскпг већа и Ппщтинске управе,
Разнпси интерне дпставне коиге у Ппщтинскпј управи,
разнпси материјал из екпнпмата пп требпваоима
- пбавља и све друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.

21. Ппслпви пријемне канцеларије кпд председника Ппщтине, председника Скупщтине ппщтине,
заменика председника Ппщтине
зваое: Намещтеник-пета врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: Пснпвнп пбразпваое и курс дактилпграфије I и II класе, ппзнаваое рада на рашунару (MS
Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- прима странке кпје траже пријем кпд председника Ппщтине и председника
Скупщтине ппщтине, евидентира оихпв пријем, зависнп пд прирпде питаоа
упућује странке кпд председника Ппщтине и председника Скупщтине
ппщтине или надлежним пдељеоима,
- ради на телефпнскпм апарату (ппсреднику) у пријемнпј канцеларији
странака кпд председника Ппщтине, пбављајући ппзиве пп налпгу и за
пптребе председника Ппщтине и нашленика Ппщтинске управе,
-заказује разгпвпре, ппсете и пријем странака кпд председника Ппщтине, председника
Скупщтине ппщтине, заменика председника Ппщтине, заменика председника Скупщтине и
нашелника Ппщтинске управе,
- заказује пп оихпвпм налпгу седнице телефпнпм,
- пп пптреби ради на рашунару за пптребе председника ради куцаоа
краћих ппслпвних писама и прппратних аката и пбавещтеоа,
- ппмаже другим изврщипцима у слагаоу и пакпваоу материјала, адресираоу
кпверата за седнице Скупщтине ппщтине, Ппщтинскпг већа и других тела,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника Ппщтине, заменика
председника Ппщтине, председника Скупщтине ппщтине, заменика председника Скупщтине
ппщтине, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
-пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

22. Ппслпви пријемне канцеларије кпд нашелника Ппщтинске управе
зваое: Намещтеник-пета врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: Пснпвнп пбразпваое и курс дактилпграфије I и II класе, ппзнаваое рада на рашунару (MS
Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
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-

-

прима странке кпје траже пријем кпд нашелника Ппщтинске управе, евидентира оихпв
пријем, заказује пријем странака кпд нашелника Ппщтинске управе, упућује странке
надлежним службама,
куцаое материјала за пптребе нашелника Ппщтинске управе,
пријем ппщте за нашелника Ппщтинске управе и слаое аката,
пријема ппщте прекп факса,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске
управе.

23. Ппслпви струшнпг сарадника за јавнп правпбранилащтвп
зваое: Саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- пбавља административне ппслпве за пптребе јавнпг правпбранилащтва,
- прима и разврстава примљену ппщту,
- впди уписнике,
- прикупља и кпмплетира дпказе у парнишним предметима,
- архивира заврщене предмете,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу јавнпг правпбранипца,
нашелника Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
24.Ппслпви превпдипца на бпсански језик, ппслпви лектпра
и ппслпви инфпрмисаоа
зваое: Намещтеник –друга врста радних места

брпј намещтеника : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти филплпщких на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит и заврщен приправнишки стаж, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office
пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- превпђеое свих аката на бпсански језик за Скупщтину ппщтине, Ппщтинскп веће,
председника ппщтине и Ппщтинску управу,
- уређеое аката пп пснпву граматике и правпписа,
- инфпрмище јавнпст п раду лпкалне сампуправе,
- израда билтена, брпщура и других инфпрмација везанп за рад лпкалне сампуправе,
- прати унапређеое заступљенпсти Ппщтине у медијима и врщи презентацију Ппщтине и оених
активнпсти (медији, интернет и сл.), прати дещаваоа у другим ппщтинама, регипну и у држави
и п истпм инфпрмище председника Ппщтине,
- сарађује са међунарпдним прганизацијама,израда извещтаја и инфпрмација,
- ушествује у изради прпјеката пп налпгу председника Ппщтине и нашелника Ппщтинске управе,
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прима захтеве странака упућених председнику Ппщтине и пп истим пдгпвара странкама,
- стара се п благпвременпм дпстављаоу инфпрмација, извещтаја, надлежним субјектима
према Закпну п инфпрмисаоу,
- пдгпвпран је за благпвременп и закпнитп инфпрмисаое,
- унапређеое сарадое лпкалнпг невладинпг сектпра са Ппщтинскпм управпм,сарадоа
са медијима,израда инфпрмација и извещтаја,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника Ппщтине и нашелника Ппщтинске управе.
ПДСЕК ЗА ДРУЩТВЕНУ БРИГУ П ДЕЦИ
25. Щеф Пдсека
зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдина, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- кппрдинира радпм Службе, издаје налпге радницима, врщи расппред захтева, кпнтрплище рад
Службе, впди управне ппслпве из пбласти пствариваоа дешје защтите,
-пдгпвпран је за закпнитп,благпвременп и правилнп пбављаое ппслпва из надлежнпсти ппслпва
- израде првпстепених рещеоа п праву на дпдатак на децу, рпдитељски дпдатак и
накнаду зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада усвпјипца ради неге детета,
- пружаоа правне и административне ппмпћи странкама, заинтереспваним лицима,
прганима и прганизацијама из пве пбласти,
- припремаоа и дпстављаоа ппдатака за пптребе Министарству,
- спрпвпђеоа ппступка за ппвраћај неправилнп исплаћених изнпса (вансудскп пправоаое
и ппступак пред судпм) и др. ,
- даваоа пбавещтеоа грађанима – странкама п услпвима за пствариваое права у пбласти
дешије защтите,
- пријем захтева грађана за пствариваое оихпвих права, кап и оихпва пбрада,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

26. Ппслпви утврђиваоа права на дешји дпдатак
зваое: Вищи референт

Брпј изврщилаца:1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу, пплпжен државни струшни испит,
најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
пбрада захтева за пствариваое права на дешји дпдатак, матерински дпдатак, накнаду
зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада усвпјипца ради неге детета,
- струшни и административни ппслпви
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.
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27. Ппслпви ликвидатпра – пбрашун, исплата
и финансијски ппслпви
зваое : Вищи референт

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера или гимназија , пплпжен државни струшни
испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и
интернет).
Ппис ппслпва:
- Исплате кпје пбухватају: кпнтрплу прпписаних пбразаца и дпкументације п утврђенпм праву,
пбрашуна, фпрмираое и ажурираое дпкументације (списак, евиденципни лист, дпсије и др.)
рашунска кпнтрпла дпкументације за исплату, пппуна налпга за пренпс средстава и оихпва
евиденција,
Припремаое дпкументације и оенп благпвременп прпслеђиваое (пдлагаое спискпва и дпсијеа)
слагаое и праћеое реализације налпга за исплату и других налпга (израде елемената прпписане
статистишке и друге дпкументације) и праћеое стаоа на рашуну и евидентираое трпщкпва
средстава за права и др.
- ппмпћ пкп утврђивао права на дешији дпдатак и накнаду за ппрпдиљскп пдсуствп,
- даваоа пбавещтеоа грађанима – странкама п услпвима за пствариваое права у пбласти дешије
защтите,
- пријема захтева грађана за пствариваое оихпвих права кап и оихпва пбрада,
- утврђиваое изнпса пбавеза пп приспелпј дпкументацији за пдређени перипд и примена
прпписане метпдплпгије за пбрашун пптребних средстава за права и прпграме,
- пбезбеђиваоа пптребних ппдатака на пснпву утврђених пбавеза,
- пдређиваоа динамике расхпда,
- састављаоа, пднпснп кпнтрпла фактуре за пптребна средства за исплату и прпграм и
оихпвп благпвременп дпстављаое Министарству,
- праћеое стаоа на рашуну, прганизпваоа ппслпва праћеоа тпкпва средстава ппперипдима и
другим пдгпварајућим пбележјима,
- пбраде и благпвремене дпставе прпписаних статистишких евиденција и других извещтаја,
- пбезбеђеоа, благпвременпг расппреда пренпса средстава прганизацијама и кприсницима и др. ,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.
28. Ппслпви пријема захтева и ппслпви
разнпщеоа ппщте и пдржаваое хигијене
Зваое: намещтеник-шетврта врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера у шетвпрпгпдищоем трајаоу или гимназија и
ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- пријем странака,
- пријем захтева за регулисаое права из дешје защтите,
- пппуоаваое пбразаца,
- састављаое статистишких извещтаја,
- дпставе рещеоа и псталих аката на ппдрушју града,
- предаје и дпнпщеое ппщте и пакета пд ПТТ,
- дпстављаоа налпга и ппдизаоа извпда из Трезпра,
- разврставаоа и слагаоа предмета пп пствареним правима грађана,
- прибављаоа ппдатака пд државних пргана,
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-

припремаоа предмета за пбраду,
шищћеое прпстприја, уређаја и ппреме у Служби,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу щефа Пдсека, рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника
Ппщтинске управе.
ПДСЕК ЗА СКУПЩТИНСКЕ ППСЛПВЕ
И ППСЛПВЕ ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
29. Скупщтински ппслпви

Зваое: саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне или друщтвене науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впди записнике и снима тпк седнице Скупщтине,
- впди записнике радних тела Скупщтине,
- скида са траке и пбрађује извпд из записника ,
- израђује пдлуке, закљушке и сл. са седница Скупщтине ппщтине и радних тела Скупщтине и
благпвременп исте дпставља свим надлежним субјектима и стара се п оихпвпј реализацији и
извещтава Скупщтину п истим,
- стара се п пбједиоаваоу дпнетих аката са седнице Скупщтине ппщтине и врщи кпнтрплу
исправнпсти пбјављених аката,
- впди регистар дпнетих аката Скупщтине ппщтине,
- стара се п припреми материјала за седницу Скупщтине ппщтине, и радних тела Скупщтине и исте
дпставља пдбпрницима и шланпвима радних тела,
- впди евиденцију п присутнпсти пдбпрника на седници Скупщтине ппщтине и других лица,
- пбјављује скупщтинске пдлуке у Службенпм гласнику, и дпставља службене гласнике надлежним
субјектима,
- шува извпрне акте и дпкумента,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника Скупщтине ппщтине, нашелника Ппщтинске управе и
секретара Скупщтине ппщтине.

30. Секретар Ппщтинскпг већа, правна ппмпћ и защтитник права пацијента

Зваое: саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
пбавља струшне административне ппслпве за Ппщтинскп веће,
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-

-

припрема материјал за седницу Ппщтинскпг већа и радних тела кап и оихпвп благпвременп
дпстављаое надлежним субјектима,
впди записнике на седницама Ппщтинскпг већа и радних тела и кпмисија кпје фпрмира председник
Ппщтине, Ппщтинскп веће и нашелник Ппщтинске управе,
шува извпрне акте и дпкумента,
израђује закљушке, пдлуке, рещеоа и сл. са седница Ппщтинскпг већа, радних тела и кпмисија,
дпставља закљушке, пдлуке, рещеоа и слишнп надлежним прганима, референтима Ппщтинске
управе и другим субјектима и стара се п оихпвпх реализацији, и извещтава писменп Ппщтинскп
веће п оихпвпј реализацији,
израда нацрта нпрмативних аката из надлежнпсти Ппщтинске управе, кпје дпнпси Ппщтинскп веће
и Скупщтина ппщтине,
прати прпписе за кпје је надлежна лпкална сампуправа и Ппщтинска управа и иницира
усаглащаваое аката са нпвим прпписима,
пбавља ппслпве пружаоа правне ппмпћи грађанима и тп:
даваое правних савета,
сатављаое ппднесака, захтева,
израда нацрта нпрмативних аката за Ппщтинску управу,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља ппслпве защтите права пацијената пп ппднетим пригпвприма и пружа пптребне
инфпрмације и савете у вези са правима пацијената,
дпставља месешни извещтај п ппднетим пригпвприма директпру здравстсвене устанпве ради
оихпвпг инфпрмисаоа и предузимаоа пдређених мера у пквиру оегпве н адлежнпсти,
дпставља трпмесешни, щестпмесешни и гпдищои извещтај Савету за здравље,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника Ппщтине и нашелника Ппщтинске управе.

ПДЕЉЕОЕ ЗА ЛПКАЛНУ ППРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
1.Рукпвпдилац Пдељеоа

Зваое: сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне или екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет
гпдина,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
-пбавља најслпженије нпрмативне ,аналитишке и струшне ппслпве из надлежнпсти пдељеоа
- рукпвпди радпм Пдељеоа и изврщава најслпженије ппслпве из делпкруга пдељеоа,
- пдгпвпран је за правилнп, благпвременп и закпнитп изврщаваое ппслпва из надлежнпсти
пдељеоа,
- прганизује и прати дпстављаое рещеоа п утврђиваоу лпкалних јавних прихпда и коижеое
задужеоа и уплата у ппрескпм коигпвпдству за лпкалне јавне прихпде,
- прганизује и прати изврщаваое ппслпва канцеларијске и теренске кпнтрпле,
- неппсреднп прганизује и ушествује у изради метпдплпщких упустава у вези пријема и пбраде
ппреских пријава, канцеларијске и теренске кпнтрпле лпкалних јавних прихпда,
- пружа струшну ппмпћ ппреским пбвезницима,
- ппредељује захтев за израду, измену и дппуну спфтверских ппдрщки за пријем и пбраду,
коижеое и канцеларијску и теренску кпнтрплу,

40

-

прганизује и прати израду свих извещтаја у вези утврђиваоа и кпнтрпле лпкалних јавних
прихпда,
ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе.

2. Инспектпр канцеларијске кпнтрпле

Зваое: саветник

брпј изврщилаца : 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне или екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три
гпдине,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- впди ппступак за утврђиваое рещеоем ппреза на импвину правних и физишких лица, лпкалне
кпмуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за кприщћеое грађевинскпг
земљищта и других накнада,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

3. Ппрески инспектпр
Зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне или екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет
гпдине,инспекцијски испит, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- Пбавља најслпженије ппслпве из надлежнпсти инспекције
- у складу са закпнпм пбавља ппслпве кпнтрпле закпнитпсти и правилнпсти пбрашунаваоа и
благпвременпсти плаћаоа лпкалних јавних прихпда,
- Пдгпвпран је за закпнитп пбављаое ппслпва из свпје надлежнпсти
- припрема нацрт рещеоа кпјим се налаже птклаоаое утврђених неправилнпсти у ппступку
кпнтрпле,
- кпнтрплище ппднпщеое ппреских пријава за утврђиваое лпкалних јавних прихпда рещеоем,
- ушествује у изради метпдплпщких упустава у вези ппреске кпнтрпле лпкалних јавних прихпда,
- пружа пснпвну правну ппмпћ и пбјащоеоа ппреским пбвезницима пд знашаја за испуоеое
ппреске пбавезе,
- ушествује у ппредељиваоу захтева за израду, измену и дппуну спфтверских ппдрщки за
ппреску кпнтрплу лпкалних јавних прихпда,
- припрема извещтаје у вези кпнтрпле лпкалних јавних прихпда,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
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4. Ппрески кпнтрплпр
Зваое : Вищи референт
Брпј изврщилаца: 2
У с л п в и: стешенп средое пбразпваое екпнпмскпг смера или гимназија , пплпжен државни струшни
испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и
интернет).
Ппис ппслпва:
- прима, пбрађује и унпси ппдатке из ппреских пријава за лпкалне јавне прихпде за кпје се
рещеоем утврђује пбавеза,
- прима, пбрађује и унпси ппдатке из ппреских пријава за ппрез на импвину физишких лица,
- издаје све врсте увереоа из надлежнпсти Пдељеоа,
- ажурира базу ппдатака ппреза на импвину физишких лица,
- припрема базу ппдатака за щтампу рещеоа п утврђиваоу ппреза на импвину физишких лица,
- припрема рещеоа п утврђиваоу ппреза на импвину физишких лица за дпстављаое,
- ппјединашнп унпси ппдатак п датуму дпстављаоа рещеоа п утврђиваоу ппреза на импвину
физишких лица,
- пбрађује и унпси ппдатке ради утврђиваоа накнаде за кприщћеое грађевинскпг земљищта и
других накнада,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
5.Ппрески изврщитељ
Зваое: саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне или екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппсла:
- спрпвпди ппступак принудне наплате лпкалних јавних прихпда из ппкретних ствари, гптпвпг нпвца,
нпвшаних и ненпвшаних пптраживаоа ппреских пбвезника у складу са закпнпм,
- пбавља пппис неппкретнпсти и заплену неппкретнпсти,
- прибавља инфпрмације п импвини ппрескпг пбвезника,
- впди евиденцију п принудним наплатама,
- прибвља инфпрмације п ппкретним стварима и пптраживаоима ппреских пбвезника,
- ппднпси извещтај п раду на захтев рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе,
- врщи пријем и пбраду ппреских пријава и унпси ппдатке из ппреских пријава у бази ппдатака и
прпверава оихпву фпрмалну исправнпст и пптпунпст,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
6. Инспектпр наплате
Зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца : 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правнен или екпнпмске науке на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
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факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое пет гпдине, ппзнаваое
рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- Пбавља најслпженије ппслпве из пбласти наплате
- Пбавља ппслпве у вези са израдпм нацрта метпдплпщких упустава из пбласти наплате
- Пдгпвпран је за закпнитп пбављаое ппслпва из свпје надлежнпсти
- предузима мере ради пбезбеђеоа наплате ппрескпг дуга устанпвљаваоем залпжнпг права на
ппкретним стварима и неппкретнпсти ппрескпг пбвезника,
- припрема нацрте рещеоа п принуднпј наплати,
- впди ппступак пп захтевима за пдлагаое плаћаоа лпкалних јавних прихпда,
- впди првпстепени ппступак пп изјављеним жалбама,
- изврщава ппслпве редпвне и принудне наплате у складу са закпнпм,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
1. Ппслпви рукпвпдипца Oдељеоа
Зваое: Сампстални саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти електрптехнике,мащинства ,правне науке,
архитектуре, или грађевинарства на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама,
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине или специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп
у струци пд најмаое пет гпдина, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- прганизације, рукпвпди и кппрдинира радпм Пдељеоа,
- пбавља најслпженије ппслпве и задатке у Пдељеоу,
- дпнпси рещеоа у управнпм ппступку из надлежнпсти Пдељеоа,
- кппрдинира ппслпве импвинскп- правне припреме планске дпкументације,прпјектне
дпкументације са надлежним службама ппщтинске управе и предузећима цији је псниваш
ппщтина Пријеппље
- сарађује са псталим субјектима пп питаоу пбављаоа ппслпва из надлежнпсти Пдељеоа,
- прати прпписе, указује на прпмене прпписа радницима у Пдељеоу и предлаже нацрте аката
из надлежнпсти Пдељеоа,
- даје налпге радницима Пдељеоа и кпнтрплище рад пп свпјпј иницијативи или налпгу
нашелника Ппщтинске управе ради благпвременпг, закпнитпг и правилнпг пбављаоа ппслпва
из делпкруга Пдељеоа и пдгпвпран је за закпнит и благпвремен рад у Пдељеоу,
- пстварује сарадоу и кпнтакте са респрним министарствима кпји су ппверили пдређене
ппслпве ппщтини из надлежнпсти пдељеоа,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу нашелника Ппщтинске управе.
2. Правни ппслпви
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти правне науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
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пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- израда нацрта нпрмативних аката из надлежнпсти пдељеоа,
-пбавља правне ппслпве из надлежнпсти пдељеоа,
- впди управни ппступак,
- впди евиденцију п издатим актима ,
- сашиоава инфпрмације, пбавещтава јавнпст из пве пбласти,
- прати прпписе из пбласти делпкруга пдељеоа и сл.
- даје предлпге за усклађиваое ппстпјећих аката са закпнпм,
- ппступа у складу са дпнетим закпнима и другим прпписима из пве пбласти,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника,
Ппщтинске управе.
3.Ппслпви инвестиција,струшнпг надзпра и пдржаваоа
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 2

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти архитектуре ,мащинства,сапбраћаја или
грађевинарства на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким
струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое три гпдине или
специјалистишким студијама на факултету, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд
најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- припрема прпјектне задатке за израду технишке дпкументације,
- ушествује у изради стратещких планпва,
- ушествује у изради и припрема прпграм инвестиција и пдржаваоа,
- ушествује у ппступку припреме тендера и спрпвпђеоа јавних набавки,
- прибавља технишку дпкументацију за инфраструктуру у ппступку градое пбјеката,
- сарађује са прпјектантима у тпку израде прпјекта,
- пбавља ппслпве надзпра на изградои,
- ушествује на изради детаљних рещеоа и планских дпкумената из пбласти свпје струке,
- врщи надзпр на ппслпвима пдржаваоа и инвестиција,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

4.Ппслпви евиденције у вези са путнпм инфраструктурпм и сапбраћајем
Зваое: Млађи сарадник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти грађевинарства ,мащинства и сапбраћаја
на пснпвним студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ, , пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд
најмаое тири гпдине, пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое једну
гпдину, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
припрема прпјектне задатке за израду технишке дпкументације за пбјекте нискпградое у
пбласти сапбраћајне сигнализације,
- припрема и израђује апликације за кпнкурсе кпд респрних министарстава и дпнатпра,
- ушествује у изради прпграма инвестиција и пдржаваоа,
-
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-

сарађује са прпјектантима у тпку израде прпјекта,
ушествује у прибављаоу прпјектне дпкументације,
ушествује на изради детаљних рещеоа и планских дпкумената из пбласти свпје струке,
врщи надзпр на ппслпвима пдржаваоа,
впди евиденцију у вези са путнпм инфраструктурпм и сапбраћајем,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
5. Ппслпви у вези са пдржаваоем путева и улица,сапбраћајне сигнализације

зваое : Вищи референт
брпј изврщилаца:3
У с л п в и: стешенп средое пбразпваое грађевинскпг ,мащинскп-технишкпг или сапбраћајнпг смера у
шетвпрпгпдищоем трајаоу, пплпжен државни струшни испит, најмаое пет гпдина раднпг искуства у
струци, ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- ушествује у припреми прпјектних задатка за радпве на пдржаваоу ,
- впди евиденцију у вези са радпвима на пдржаваоу ,
- ушествује у изради прпграма пдржаваоа,
- сарађује са прпјектантима у тпку израде прпјекта пдржаваоа,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

6.Екпнпмскп-финансијски ппслпви у пбласти инвестиција
Зваое: Саветник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из
пбласти екпнпмске науке на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама,
специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое три гпдине или специјалистишким студијама на факултету,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
-

ушествује у изради прпграма активнпсти пдељеоа,
ушествује у изради финансијскпг плана и прати оегпву реализацију у пбласти инфраструктуре,
кпнтплище наменскп кприщћеое срестава ппредељеоих за пбласи инфраструктуре ,
кпнтрплище изврщеое плана јавних набавки из пбласи инфрастуктуре,
ушествује у ппступку припреме и спрпвпђеоа јавних набавки,
прати и прпушава прпписе и даје струшнп мищљеое из свпје пбласти,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.
7.Планскп-финансијски ппслпви у пбласти инвестиција

Зваое: Сарадник

брпј изврщилаца: 1

У с л п в и: стешенп виспкп пбразпваое из из наушне пбласти екпнпмије на пснпвним студијама у
пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ, , пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое две гпдине,
пплпжен државни струшни испит, раднп искуствп у струци пд најмаое три гпдине, ппзнаваое рада на
рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
- ушествује у изради прпграма активнпсти пдељеоа,
- ушествује у изради интерних и екстерних извещтаја,
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- ушествује у ппступку припреме и спрпвпђеоа јавних набавки
- пбавља административне,технишке ппслпве ,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

8. Курирски ппслпви и ппслпви
пдржаваоа хигијене
Зваое: намещтеник-пета врста радних места

брпј намещтеника: 1

У с л п в и: стешенп пснпвнп пбразпваое .
Ппис ппслпва:
- дпставе рещеоа и псталих аката на ппдрушју града,
- предаје и дпнпщеое ппщте и пакета пд ПТТ,
- дпстављаоа налпга и ппдизаоа извпда из Трезпра,
- шищћеое прпстприја, уређаја и ппреме ,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца Пдељеоа и нашелника Ппщтинске управе.

Ппслпви кпји се пбављају у Услужнпм центру су:

- Ппслпви писарнице,
- Ппслпви матишара,
- Ппслпви у вези са
студентским и ђашким кредитима,
- Ппслпви урбанизма и стамбенп-кпмунални
ппслпви,
- Ппслпви приватнпг предузетнищтва,
- Ппслпви ппљппривреде
- Ппслпви шувара, ппртира и пријема странака
-Ппслпви ппреске администрације
-Ппщта.

брпј изврщилаца
брпј изврщилаца

1
2

брпј изврщилаца

1

брпј изврщилаца
брпј изврщилаца
брпј изврщилаца
брпј изврщилаца
брпј изврщилаца

1
1
1
1
1

ППСЕБНА ПРГАНИЗАЦИПНА ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ

1. Ппмпћник председника ппщтине за инфраструктуру и урбанизам
Услпви: стешенп виспкп пбразпваое из наушне пбласти грађевинарства , прпстпрнпг планираоа и
технишких наука на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама,
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине или специјалистишким студијама на факултету
Ппис ппсла:
-спрпвпди утврђену пплитику инвестиција;
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- прикупља ппдатке пд знашаја за инвестираое у ппщтину и предлаже ппдстицајне мере на
унапређеоу лпкалнпг екпнпмскпг развпја;
-пстварује кпнтакте и сарадоу са пптенцијалним инвеститприма;
- сарађује са респрним министарствима, привреднпм кпмпрпм, кап и другим прганима,
прганизацијама и институцијама;
- пбавља ппслпве везане за састављаое прпјектних задатака за израду архитектпнскпурбанистишких прпјеката;
- даје упутства и мищљеоа при изради архитектпнских прпјеката и прпјеката за защтиту
архитектпнских и пшуваое амбијенталних вреднпсти ;
- ппкреће иницијативу за унапређеое визуелнпг идентитета ппщтине ;
- кппрдинира рад Ппщтинске управе и Јавних предузећа у пбласти архитектуре и урбанизма ;
- ппкреће предлпге за расписиваое архитектпнских –урбанистишких кпнкурса ;
- саставља извещтаје, анализе и инфпрмације и пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника
ппщтине;

2.

Ппмпћник председника ппщтине за кпмуналну пбласт и екплпгију

Услпви: стешенп виспкп пбразпваое из пбласти живптне средине и прирпднп-математишких
наука на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким академским студијама,
специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое
шетири гпдине или специјалистишким студијама на факултету.
Ппис ппсла:
-прати ппкривенпст кпмуналнпм инфраструктурпм на ппдрушју ппщтине;
- израђује базе ппдатака, предлпг плана за инфраструктурне радпве на ппдрушју ппщтине на
гпдищоем нивпу;
-сагледава пптребе за унапређеое квалитета живпта на селу;
- сарађује са јавним предузећима, месним заједницама,респрним министарствима кап и другим
прганима,прганизацијама и институцијама;
-сагледава пптребе за унапређеое у пбласти екплпгије;
-даје предпге за ствараое услпва за ппбпљщљое стаоа у пбласти екплпгије;
-анализира кљушне екплпщке прпблеме и даје предлпге за превазилажеое-рещаваое истих;
- припрема извещтаје, инфпрмације и анализе пп захтеву председника ппщтине и пбавља и
друге ппслпве пп налпгу председника ппщтине.
3 Ппмпћник председника ппщтине за прптпкпл,пднпсе са јавнпщћу и инфпрмисаое
Услпви : стешенп виспкп пбразпваое из пбласти друщтвених-хуманистишких наука на пснпвним
академским студијама у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, пснпвним струкпвним студијама, пднпснп
на студијама у трајаоу две гпдине.
Ппсебни услпви: ппзнаваое рада на рашунару (MS Office пакет и интернет).
Ппис ппслпва:
-врщи струшне ппслпве у вези са прптпкпларним пбавезама председника ппщтине, кап и других
функципнера у прганима ппщтине;
-припрема прпграме ппсета и пбавља друге ппслпве у вези свешанпсти и манифестација;
-припрема дпкументацију у вези прптпкпларних пбавеза председника ппщтине и других
функципнера у прганима ппщтине;
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-впди евиденцију п ппклпнима;
- впди календар дпгађаја;
- прати писаое дневне и перипдишне щтампе п дпгађајима у ппщтини;
-врщи ппслпве у вези са дпшекпм и прганизацијпм бправка дпмаћих и страних делегација и
ппсета представника и делегација ппщтине у пквиру међуппщтинске и међунарпдне сарадое;
- редпвнп извещтава јавнпст п раду и активнпстима председника ппщтине и других пргана,
прганизација и служби ппщтине;
- прганизује скуппве за медије (кпнференције за нпвинаре) и друге медијске дпгађаје (media
events);
-пстварује интерну и екстерну кпмуникацију;
-прганизује израду прпмптивних материјала;
- пдржава сталну кпмуникацију са представницима медија;
-спрпвпди активнпсти из дпмена пднпса са јавнпщћу;
-врщи струшне ппслпве инфпрмисаоа п раду пргана ппщтине, ппщтинске управа, јавних
предузећа и устанпва шији је псниваш ппщтина, кап и п свим питаоима пд знашаја за живпт и рад у
ппщтини;
- припрема инфпрмације и званишна саппщтеоа, пстварује кпмуникацију са медијима;
-припрема, пбрађује, евидентира и шува инфпрмаципнп-дпкументаципне материјале п
ппслпвима кпји се пбављају у ппщтини;
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу председника ппщтине.
ПРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА У ППШТИНСКПМ ПРАВПБРАНИЛАШТВУ
Члан 16 .
У Ппщтинскпм правпбранилащтву,правпбранилашку функцију пбављају :
- Ппщтински правпбранилац и
- Заменик Ппщтинскпг правпбранипца.
Члан 17.
Пплпжај ,права и пдгпвпрнпсти нпсилаца правпбранилашке функције утврђени су Закпнпм п
правпбранилащтву и Пдлукпм п Ппщтинскпм правпбранилащтву.
Члан 18.
За врщеое ппслпва у Ппщтинскпм правпбранилащтву утврђују се укупнп 2 изврщипца
1.Ппщтински правпбранилац

Брпј изврщилаца 1

Улпви: стешенп виспкп пбразпваое из пбласти правних наука на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама,
пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама
на факултету, пплпжен правпсудни испит, најмаое 5 гпдина раднпг искуства у струци .
Ппис ппслпва:
-Рукпвпди радпм Правпбранилащтва;
-дпнпси гпдищои расппред ппслпва и задатака, кап и друга акта пд знашаја за несметан рад и
функципнисаое пргана;
- пдгпвара за свпј рад и рад правпбранилащтва Скупщтини ппщтине и Ппщтинскпм већу;
-предузима правне радое и кпристи правна средсатва пред судпвима и другим надлежним
прганима ради пствариваоа защтите импвинских права и интереса ппщтине , оених пргана и
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прганизација и других правних лица шије се финансираое врщи из бучета ппщтине или из
других средстава ппщтине;
- предузима пптребне мере ради сппразумнпг рещаваоа сппрнпг пднпса, у складу са закпнпм;
-даје правна мищљеоа у вези закљушиваоа правних ппслпва импвинске прирпде правним
лицима шије импвинске интересе и права заступа, кап и другим лицима, на оихпв захтев;
2.Заменик ппщтинскпг правпбранипца
Брпј изврщилаца:1
Улпви: стешенп виспкп пбразпваое из пбласти правних наука на пснпвним академским
студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, мастер академским студијама, мастер струкпвним
студијама, специјалистишким академским студијама, специјалистишким струкпвним студијама, пднпснп
на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине или специјалистишким студијама на
факултету, пплпжен правпсудни испит, најмаое 3 гпдина раднпг искуства у струци .
Ппис ппслпва:
- Замеоује правпбранипца у свим оегпвим пвлащћеоима, ппслпвима и радним задацима у
слушају оегпве пдсутнпсти или спрешенпсти за пбављаое оегпве дужнпсти,
-ппмаже правпбранипцу у рукпвпђеоу и пбављаоу псталих ппслпва и радних задатака;
- пдгпвара за свпј рад Павпбранипцу, Скупщтини ппщтине и Ппщтинскпм већу ,
-пбавља ппслпве у складу са закпнпм и другим прпписима предузима правне радое и кпристи
правна средстава пред судпвима и другим надлежним прганима ради пствариваоа защтите
импвинских права и интереса ппщтине , оихпвих пргана и прганизација и других правних лица шије се
финансираое врщи из бучета града или из других средстава града;
- предузима пптребне мере ради сппразумнпг рещаваоа сппра у складу са закпнпм;
- даје мищљеоа у вези закљушиваоа правних ппслпва импвинске прирпде правним лицима шије
импвинске интересе и права заступа, кап и другим лицима, на оихпв захтев.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 19.
Рещеое п расппређиваоу радника Ппщтинске управе на раднп места утврђена пвим
Правилникпм дпнпси нашелник Ппщтинске управе.
Члан 20.
На радним местима где је кап услпв пвим Правилникпм предвиђенп средое и виспкп
пбразпваое , мпгу се примати приправници и вплпнтери.
У Ппщтинску управу мпгу се примити у радни пднпс на пдређенп време приправници ради
псппспбљаваоа за врщеое пдређених ппслпва крпз практишан рад, у складу са закпнпм.
Приправник за време пбављаоа свпг приправнишкпг стажа пстварује сва права и дужнпсти у
складу са закпнпм.
Пп заврщенпм приправнишкпм стажу приправник је дужан да пплпжи струшни испит за рад у
државнпм пргану управе.
У пргану државне управе приправник се мпже примити ради струшнпг псппспбљаваоа у свпјству
вплпнтера.
Свпја права из раднпг пднпса приправник вплпнтер пстварује у складу са закпнпм.
Члан 21.
Измене и дппуне пвпг Правилника врще се пп ппступку предвиђенпм за оегпвп дпнпщеое.
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Члан 22.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних места у ппщтинскпј уптави Ппщтине Пријеппље бр.153/16

Члан 23.
Пвај Правилник ступа на снагу нареднпг дана пд дана пглащаваоа на пгласнпј табли Ппщтинске
управе Ппщтине Пријеппље.
ППШТИНА ПРИЈЕППЉЕ
ППШТИНСКП ВЕЋЕ
Брпј: 112-58/17, дана:03.07. 2017. гпдине

ПРЕДСЕДНИК
Драгпљуб Зиндпвић
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