
На основу члана 58. ст 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и  мерилима за  опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број  88/2016 и 

113/2017 – др. закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за  опис радних места намештеника у  аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број  88/2016), Кадровског плана у општини Књажевац 

(„Сл. лист општине Књажевац“, број 28/2018, 4/2019 и  12/2019)  и члана 51. Статута општине 

Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019),  Општинско  веће 

општине Књажевац, на предлог начелника Општинске управе Књажевац и  уз прибављено 

мишљење Синдикалне организације Општинске управе Књажевац, број 12/2019  од 05.11.2019. 

године, на седници одржаној дана 05.11.2019. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

КЊАЖЕВАЦ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

                                                       Члан 1. 

 

 Овим Правилником врше се измене и допуне обједињеног Правилника о организацији 

и систематизацији радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву 

општине Књажевац, број  020-6/2019-09  од  01.04.2019. године и број 020-12/2019-09 од 

10.10.2019. године (у даљем тексту: Правилник). 

 

 

                                                                     Члан 2. 

 

Табела у члану 59. Правилника мења се и гласи:  

 

                  Звање Број радних места Број 

 Функционера / службеника 

Функционери -постављена лица 

(помоћници  председника 

Општине)  

3 радна места  3 функционера 

Службеник на положају –  I група 1 радно место 1 службеник 

  

   Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 12 радних места  12 службеника  

Саветник 17 радних места  17 службеника  

Млађи саветник 7 радна места  7 службеника  

Сарадник 2 радна места  2 службеника  

Млађи сарадник / / 

Виши референт  12 радних места 21 службеник  



Референт /  / 

Млађи референт / / 

Укупно: 50 59 

      

         Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 1 1 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места 1 1 

Четврта врста радних места 5 6 

Пета врста радних места 6 9 

                Укупно 13 17 

 

 Укупан број систематизованих  радних места у Правилнику је 67  и то: 

- 3 функционера,  

- 1 службеник на положају, 

- 50 извршилачка радна места са 59 службеника  и 

- 13 радних места намештеника са  17 намештеника. 

 

 

Члан 3. 

 У члану 59. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 5.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, у ставу 1 и 

у ставу 2 број „6“ замењује се бројем „7“. 

 

 Иза досадашњег радног места под редним бројем  „46“ додаје се ново радно место под 

редним бројем „47“ које гласи: 

 

„ 47. Енергетски менаџер 

Опис послова: Прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене 

енергије; припрема  програм енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и 

величини планираног циља уштеде  енергије за  период од најмање 3 године; припрема План 

енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење, који се доноси на 

период од годину дана; предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; стара се 

о припреми годишњег извештаја о спроведеним мерама и активностима дефинисаним Планом 

и Програмом енергетске ефикасности и предузима друге мере и активности прописане Законом 

о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије и другим подзаконским актима која 

регулишу ову материју; припрема критеријуме за расписивање конкурса за суфинансирање 

мера енергетске ефикасности у зградарству; учествује у избору корисника субвенција, прати 

реализацију одобрених пројеката и пише извештаје о спроведеном конкурсу. 

Води управни поступак и предузима поједине управне радње до доношења решења из 

делокруга послова. 

Обавља и друге послове у скаду са законом и подзаконским актима. 

За свој рад одговара шефу Одсека, руководиоцу Одељења и начелнику Општинске 

управе. 

Звање: млађи саветник. 

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области техничких наука –

архитектонске струке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно  на основним  



студијама у трајању од  четири године или специјалистичким  студијама на факултету, које су 

законом изједначене са тим студијама у погледу права која из њих произилазе. 

Додатно знање/испити: положен државни стручни испит. 

Радно искуство: Најмање једна година радног искуства у струци. 

Посебни услови: да поседује лиценцу за обављање послова енергетског менаџера за      

област општинске енергетике. 

Број службеника: 1.“ 

 

Досадашња радна места од броја 47. до 56., постају радна места  од броја 48. до броја 57. 

 

 

Члан 4. 

 

 У осталом делу  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац, број  020-6/2019-09  од  01.04.2019. 

године  и број 020-12/2019-09 од 10.10.2019. године остаје непромењен. 

 

Члан 15. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Општинске управе Књажевац. 

 

 

Број: 020-21/2019-09 

Дана: 05.11. 2019. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                                                                   мр Милан Ђокић 

 

 

 


