
 
 

 

На основу члана 58. ст 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), 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), 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) и  члана 51. Статута 

општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015),Општинско 

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

прибављено мишљење Синдикалне организације  Општинске управе Књажевац, број 

10/2018 од  07.12. 2018. године, на седници одржаној дана 07.12.2018 године усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

КЊАЖЕВАЦ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву 

општине Књажевац, број  020-21/2017-09  од  27.10.2017. године, број 020-2/2018-09 од 

12.02.2018. године   и број  020-14/2018-09 од 27.04.2018. године (у даљем тексту: 

Правилник). 

 

Члан 2. 

У глави V РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ  И 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА, у члану 25. иза става 5 додаје се нови став 6 

који гласи:  

„Руководиоци основних организационих јединица одговорни су за  реализацију 

програма,  утврђеног Одлуком о буџету општине Књажевац, за текућу годину.“ 

 

 

Члан 3. 

 

Табела у члану 58. 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 1 радно место 1 службеник 

Виши референт  14 радних места 23 службеника  

Референт /  / 

Млађи референт / / 

Укупно: 53 радна места 62 службеника 

      

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / /  

Четврта врста радних места 2 2 

Пета врста радних места 8 13 

Шеста врста радних места / / 

Укупно: 10 радних места 15 намештеника 

  

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

- 3 функционера,  

- 1 службеник на положају, 

- 53 извршилачка радна места са 62 службеника и 

- 10 радних места намештеника са  15   намештеника. 

 

 

Члан 4. 

 У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 1. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, у ставу 2 број „33“ замењује се 

бројем „31“ и у алинеји 2 број  „16“ замењује се бројем „14“. 

 

Члан 5 . 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 1. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под 

редним бројем „7. Помоћни послови у Месној канцеларији“ у делу „Број 

намештеника“, број „2“ замењује се бројем „1“. 

 

Члан 6. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 1. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним 

бројем „12. Послови економата и послови ложача“  у делу „Опис послова“ у ставу 2 

и ставу 5 брише се реч: „парним“. 



 
 

 

Члан 7. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 1. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним 

бројем „13. Портир“,  у делу „Опис послова“ иза става 4 додаје се нови став 5 и гласи: 

„Укључује систем за грејање просторија и стара се о одржавању истог.“  

Досадашњи став 5 постаје   став 6.   

У  делу „Посебни услови“ иза алинеје 2 додаје се нова алинеја 3 и гласи: 

„- уверење (сертификат) о положеном испиту за ложача.“ 

 

У  делу „Број намештеника“, број „4“ замењује се бројем „3“. 

 

 

Члан 8. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 3. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА,  у ставовима  1 и 2 број „14“ замењује се бројем „16“.  

 

Члан 9. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 3. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА иза радног места под бројем 23 додаје се ново радно место под бројем 24 и 

гласи: 

„24. Главни контиста главне књиге трезора 

Опис послова: Обавља послове уноса буџета (одобрених апропријација) и 

промена апропријација у рачуноводствени програм; врши пријем и контролу 

књиговодствених исправа, припрема документацију за књижење и контирање налога за 

директне кориснике; ажурно и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по 

свим буџетским класификацијама, врши сравњења са помоћним књигама; усклађује 

евиденције са буџетским корисницима, добављачима и Управом за трезор, врши 

сравњење и усклађивање аналитичких евиденција са добављачима и купцима и 

припрема нацрт ИОС-а; припрема финансијски извештај директних корисника; 

саставља билансе и извештаје, припрема завршни рачун консолидованог рачуна трезора 

локалне власти; обавља послове евидентирања прихода, примања и извршених 

појединачних расхода и издатака, промена на имовини, обавезама и изворима 

финансирања, евидентирања одобрених измена и преусмеравања апропријација; 

израђује извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима; спроводи интерне 

контролне поступке и процедуре; иницира измене интерних рачуноводствених аката. 

За свој рад одговара шефу Одсека, руководиоцу Одељења и начелнику 

Општинске управе. 

Звање: Млађи саветник. 

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области економских наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 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. 

Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

Број службеника: 1.“ 



 
 

 

Досадашња радна места од броја 24 до броја 33 постају радна места од броја 25 

до 34. 

Члан 10. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 3. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА, код досадашњег радног места под редним бројем 32. које  постаје радно 

место под редним бројем 33.,  мења се назив радног места и гласи:  

„33. Шеф Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода и послови 

пореског инспектора“. 

 

Члан 11. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 3. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА, код досадашњег радног места под редним бројем 33. које  постаје радно 

место под редним бројем 34.,  мења се назив радног места и гласи:  

„34. Порески инспектор“ 

 

Члан 12. 

У члану 58. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 3. ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА, иза досадашњег радног места под редним бројем 33. које  постаје радно 

место под редним бројем 34. додаје се ново радно место под редним бројем 35. које 

гласи: 

„35. Послови утврђивања локалних јавних  јавних прихода 

Опис послова: врши пријем, обраду контролу и унос података из пореских 

пријава; врши припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних 

прихода; припрема порески акт којим се установљава појединачна пореска обавеза и 

одређује порески обвезник, пореска основица и износ пореске обавезе; предузима 

радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради утврђивања 

локалних јавних прихода; одређује исправе и доказе, рок, место и начин доставе на 

увид и проверу ради утврђивања чињеничног стања; обавља увиђај ради утврђивања 

или разјашњења чињеница од значаја за опорезивање и саставља записник о обављеном 

увиђају са налазима и примедбама пореског обвезника, као и разлозима за евенутално 

одбијање потписивања записника; припрема нацрта пореских управних аката; израда 

пореског решења на основу података из пословних књига и евиденција пореског 

обвезника, чињеничног стања утврђеног у поступку контроле и евиденцијама локалне 

пореске управе; проверава пореску базу пре штампања решења локалних јавних 

прихода; припрема нацрт решења локалних јавних прихода; прати достављање 

пореских решења, води евиденцију о току достављања и стара се о адекватном 

припајању доказа о достави одговарајућем пореском предмету; припрема и доставља 

јавности оглас којим обавештава пореске обвезнике о индексу ревалоризације и дану 

доспећа локалног јавног прихода; пружа стручну помоћ пореским обвезницима; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за неподношење пореске пријаве; 

припрема симулације и анализе које служе за израду одлука које доноси Општинско 

веће и Скупштина општине; припрема извештаје о утврђеним локалним јавним 

приходима. 



 
 

За свој рад одговара шефу Одсека, руководиоцу Одељења и начелнику 

Општинске управе. 

Звање: Млађи саветник 

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области правних, 

економских или техничко- технолошких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким  струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким  студијама на факултету, 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: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

Број службеника: 1.“ 

 

Досадашња радна места од броја 34. до броја 56. постају радна места од броја 36. 

до броја 58. 

Члан 13. 

У члану 58. у  глави  IX ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, код радног места под редним бројем „6. 

Пословни секретар“ мења се звање и стручна спрема и гласи:  

„Звање: млађи сарадник 

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области техничко- 

технолошких наука на основним академским студијама првог степена у обиму од 

најмање 180 бодова ЕСПБ“. 

 

Члан 14. 

У члану 58. у  глави  IX ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, код радног места под редним бројем „7. 

Послови протокола“  мења се звање и стручна спрема и гласи:  

„Звање: млађи саветник 

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области техничко- 

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 бодова 

ЕСПБ“. 

Члан 15. 

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

табли Општинске управе Књажевац. 

 

Број: 020-27/2018-09 

Дана: 07.12.2018. године 

К њ а ж е в а ц 

 

Обрадила: Горица Петровић                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Предлаже: начелник Општинске управе                                    мр Милан Ђокић 

дипл. правник Емилија Тасић 



 
 

 

 


