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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), 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 2/2019 од 11.02.2019. године, на седници одржаној дана 

12.02.2019.  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 обједињеног 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,  број  020-14/2018-09 од 27.04.2018. године и број 020-27/2018-09 од 

07.12.2018. године (у даљем тексту: Правилник). 

 

                                                                     Члан 2. 

У глави II ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, у члану 10, ставу 1, тачки 1. 

алинеја 2 се брише. 

Досадашња алинеја 3 постаје алинеја 2. 

 

                                                                      Члан 3. 

У глави III ДЕЛОКРУГ РАДА УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, поднаслову Одељење за општу управу и заједничке послове,  у члану 

14. у  ставу 1 иза речи у загради „(породичних односа);“  иза знака интерпункције тачка запета, 

додају се нове речи које гласе: 

„вођење Регистра матичних књига, издавање извода и уверења из Регистра матичних 

књига;“. 

У истом члану  мења се став 3. који гласи: 

„Припрема нацрте аката које усваја надлежни орган из области цивилне заштите на 

територији Општине у складу са јединственим  системом заштите и спасавања, прати и 

усклађује своје планове и програме заштите и спасавања са планским документима Републике 

Србије, припрема нацрте докумената Процене ризика  од катастрофа, Локалног плана смањења 

ризика од катастрофа  и Плана заштите и спасавања , обавља стручне оперативне, планске и 

организационе послове заштите и спасавања и обавља и друге послове у складу са Законом.“ 

У истом члану  мења се став 6 који гласи: 

„Врши послове управљања људским ресурсима који се односе на: стручне послове у 

поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога кадровског плана, вођење 
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кадровске евиденције запослених, припрему и спровођење  програма стручног оспособљавања 

и програма обуке  запослених, утврђивање потреба за стручним усавршавањем   запослених и 

додатним образовањем службеника, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања 

службеника, израду нацрта управних аката о правима и обавезама из радног односа  

запослених, изабраних и постављених лица у Општинској управи и другим органима Општине, 

као и друге послове из ове области.“  

 

У истом члану  мења се став 13. који гласи: 

„Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење 

Регистра матичних књига и издавање извода и уверења из Регистра матичних књига, 

прикупљање и ажурирање података за ажурирање бирачког списка, оверу рукописа, преписа и 

потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова 

пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то 

предвиђено законом и другим прописима.“ 

 

Члан 4. 

У глави III ДЕЛОКРУГ РАДА УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, поднаслову Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату 

локалних јавних прихода,  у члану 16. у  ставу 9 речи: „канцеларијску и теренску“ замењују се 

речју: „пореску“.   

 

Члан 5. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ у 

члану 35. речи :“шифре радних места“ се бришу. 

 

Члан 6. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ у 

члану 36. иза става 2 додају  се нови ставови  3. и 4. који гласе: 

„Службеник који је у радном односу на неодређено време дужан је  да има положен 

државни стручни испит. 

Као службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема 

положен државни стручни испит, али је дужан да га положи у року од шест месеци од дана 

заснивања радног односа.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

 

Члан 7. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ у 

члану, 41. ставу 2. тачки 5) и  члану 42. ставу 2. тачки 5) после речи: „година“ бришу се речи: 

„положен  државни стручни испит“. 

                                                                

Члан 8. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ у 

члану 43. у ставу  2. тачки 5) после речи „факултету“ бришу се речи и запета : „положен  

државни стручни испит,“, а после речи: „стаж“ додају се речи: „или најмање пет година 

проведених у радном односу у Општинској управи и другим органима Општине.“ 
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Члан 9. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ у 

члану 44. у ставу  2. тачки 5) реч: „најмање“ брише се, а после речи: „године“ бришу се речи и 

запета: „положен државни стручни испит,“.  

 

Члан 10. 

 У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  у 

члану 45. у ставу 2. тачки 5) реч: „најмање“ брише се, а после речи: „године“ бришу се речи и 

запета: „положен државни стручни испит,“, а иза речи: „примене“ брише се тачка и додају 

речи: „или најмање пет  година проведених у радном односу у Општинској управи и другим 

органима Општине.“ 

 

                                                              Члан 11. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ у 

члану 46. у ставу  2. тачки 5) после речи: „година“ бришу се речи: „положен државни стручни 

испит“. 

 

Члан 12. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ у 

члану 47. у ставу  2. тачки 5) после речи: „године“ бришу се речи: „положен државни стручни 

испит“. 

Члан 13. 

У глави VI СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ у 

члану 48. у ставу  2. тачки 5) после речи: „трајању“ бришу се речи и запета : „положен државни 

стручни испит,“. 

 

Члан 14. 

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  13 радних места 22 службеника  

Референт /  / 

Млађи референт / / 

Укупно: 52 радна места 61 службеник 
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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 66 и то: 

- 3 функционера,  

- 1 службеник на положају, 

- 52 извршилачка радна места са 61 службеником и 

- 10 радних места намештеника са  15   намештеника. 

 

 

Члан 15. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, у ставу 1. број: “19“ замењује се бројем: „18“, 

а у ставу 2. број „31“ замењује се бројем „30“ и у алинеји 1 број  „17“ замењује се бројем „16“. 

 

 

Члан 16. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем „2. Шеф 

Одсека за општу управу“ у делу „Опис послова“ мења се став 8. који гласи: 

 „Припрема нацрте аката које усваја надлежни орган из области цивилне заштите на 

територији Општине у складу са јединственим  системом заштите и спасавања, прати и 

усклађује своје планове и програме заштите и спасавања са планским документима Републике 

Србије, припрема нацрте докумената Процене ризика  од катастрофа, Локалног плана смањења 

ризика од катастрофа  и Плана заштите и спасавања, обавља стручне оперативне, планске и 

организационе послове заштите и спасавања и обавља и друге послове у складу са Законом.“ 

 

 

Члан 17. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем „3. 

Матичар“  део: „Опис послова“ мења се и гласи: 

„Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана у Регистар матичних књига и у папирном облику; води одговарајуће регистре за 

матичне књиге; издаје изводе и уверења из Регистра матичних књига о чињеницама уписаним у 

матичне књиге;  издаје уверења о држављанству, обавља матичне послове у вези са рођењем, 

закључењем брака; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; прибавља 

податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним 

поступцима из њихове надлежности, уступа и доставља податке из службених евиденција 

којима располаже на захтев других органа ради спровођења управног поступка из њихове 

надлежности, у веб сервисима, по овлашћењу начелника Општинске управе.   
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Обавља послове који се односе на  ажурирање дела бирачког списка за подручје 

јединице локалне самоуправе од стране Општинске управе по службеној дужности или на 

захтев грађана до закључења бирачког списка и то: врши промене, упис, брисање, измене, 

допуне или исправке у бирачком списку и друге послове у складу са законом, врши контролу и 

сравњење података добијених из извештаја са подацима из бирачког списка и одговоран је  за 

тачност истих; води техничке послове бирачког списка (аутоматска обрада бирачких спискова 

и других аката у вези са тим) и одговара за тачност истих; припрема нацрте решења за сваку 

врсту промене која се доносе по службеној дужности или на захтев грађана на основу података 

у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним исправама;  о донетим 

решењима води евиденцију  према прописима о канцеларијском пословању; преузима податке 

из  базе ЈБС (МУП подаци) и на основу истих  врши ажурирање дела ЈБС за општину 

Књажевац.  

За свој рад одговоран је шефу Одсека, руководиоцу Одељења и начелнику Општинске 

управе.“  

 

Члан 18. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем „4. 

Заменик матичара“  у делу „Опис послова“  став 1. мења се и гласи: 

„Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана у Регистар матичних књига и у папирном облику; води одговарајуће регистре за 

матичне књиге; издаје изводе и уверења из Регистра матичних књига о чињеницама уписаним у 

матичне књиге;  издаје уверења о држављанству, обавља матичне послове у вези са рођењем, 

закључењем брака; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; прибавља 

податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним 

поступцима из њихове надлежности, уступа и доставља податке из службених евиденција 

којима располаже на захтев других органа ради спровођења управног поступка из њихове 

надлежности, у веб сервисима, по овлашћењу начелника Општинске управе.“ 

 

 

Члан 19. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем „5. 

Матичар – шеф месне канцеларије“  део:  „Опис послова“  мења се и гласи: 

„Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана у Регистар матичних књига и у папирном облику; води одговарајуће регистре за 

матичне књиге; издаје изводе и уверења из Регистра матичних књига о чињеницама уписаним у 

матичне књиге;  издаје уверења о држављанству, обавља матичне послове у вези са рођењем, 

закључењем брака; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; прибавља 

податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним 

поступцима из њихове надлежности, уступа и доставља податке из службених евиденција 

којима располаже на захтев других органа ради спровођења управног поступка из њихове 

надлежности, у веб сервисима, по овлашћењу начелника Општинске управе; врши оверу 

рукописа, преписа и потписа; доставља  одређене податке надлежним органима и пружа помоћ 

инспекцијским органима Општинске управе при вршењу контроле из њихове надлежности; 

врши  послове пријемне канцеларије  за  општинске органе управе, даје иницијативе 

надлежним органима за покретање поступка решавања из области социјалне, дечје, борачко-

инвалидске и друге заштите; пружа административну помоћ месним заједницама, води и друге 

евиденције када је то предвиђено законом и другим прописима ( о деци  дораслој за упис у 
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основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и сл.), пружа адмистративну помоћ у 

поступку  изјашњавања грађана обвезника самодоприноса. 

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

управе.“ 

   

Члан 20. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем „6. 

Заменик матичара –административни послови у месној  канцеларији“  део: „Опис послова“  

мења се и гласи: 

„Обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана у Регистар матичних књига и у папирном облику; води одговарајуће регистре за 

матичне књиге; издаје изводе и уверења из Регистра матичних књига о чињеницама уписаним у 

матичне књиге;  издаје уверења о држављанству, обавља матичне послове у вези са рођењем, 

закључењем брака; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; прибавља 

податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним 

поступцима из њихове надлежности, уступа и доставља податке из службених евиденција 

којима располаже на захтев других органа ради спровођења управног поступка из њихове 

надлежности, у веб сервисима, по овлашћењу начелника Општинске управе; врши оверу 

рукописа, преписа и потписа; доставља  одређене податке надлежним органима и пружа помоћ 

инспекцијским органима Општинске управе при вршењу контроле из њихове надлежности; 

врши  послове пријемне канцеларије  за  општинске органе управе, даје иницијативе 

надлежним органима за покретање поступка решавања из области социјалне, дечје, борачко-

инвалидске и друге заштите; пружа административну помоћ месним заједницама, води и друге 

евиденције када је то предвиђено законм и другим прописима ( о деци  дораслој за упис у 

основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и сл.), пружа административну помоћ у 

поступку  изјашњавања грађана обвезника самодоприноса. 

По добијеном овлашћењу начелника Општинске управе,  а у случају  одсуства матичара 

задуженог за послове ажурирања дела бирачког списка који се води за општину Књажевац, 

обавља послове који се односе на ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице 

локалне самоуправе од стране Општинске управе, по службеној дужности или на захтев 

грађана. 

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

управе.“ 

 

Члан 21. 

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

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, наслов изнад радног места „ГРУПА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ“  и радно место  под редним бројем „11. Координатор Групе за 

заједничке послове – послови ажурирања бирачког списка“ се бришу. 

 

Досадашња радна места од редног броја  12. до редног броја 58. постају радна места од 

редног броја 11. до редног броја 57. 

 

Члан 22. 

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

инспектора“  у делу „Опис послова“ у ставу 2. реч: теренске“ замењује се речју: „пореске“, а у 

ставу 3. реч: „канцеларијске“ замењује се речју: „пореске“.  

 

 

Члан 23. 

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 34. које  постаје радно место под редним бројем 

„33. Порески инспектор“ у делу „Опис послова“ у ставу 1 реч: „теренску“ замењује се речју: 

„пореску “ и у одговарајућем падежу. 

 

 

Члан 24. 

У члану 58. у  глави  IX ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, код радног места под редним бројем „7. Послови протокола“ у 

делу „Радно искуство“ речи: „три године“ замењују се речима:  „једна година“.  

 

Члан 25. 

У члану 60. ставу 2 после речи: „односу“ додају се речи и запета: “односно на раду  ван 

радног односа,“. 

После става 3. додају се ставови 4. и 5. који гласе: 

„Изузетно  од става 3. овог члана, ако је након спроведеног  јавног конкурса за 

обављање приправничког стажа примљено лице које је службеник у радном односу  на 

неодређено време код Општинске управе, службеник се распоређује на радно место на којем 

обавља приправнички  стаж у статусу приправника, до окончања трајања приправничког стажа. 

Службенику из става 4. овог члана, за време обављања приправничког стажа мирују 

права и обавезе из радног односа у организационој јединици  у којој је засновао  радни однос на 

неодређено време.“ 

 

Члан 26. 

У  члану 61.  ставу 1. испред броја “240“ брише се реч: „најмање“. 

У истом члану у ставу 2. испред броја „180“ брише се реч: „најмање“. 

 

 

Члан 27. 

У члану 63. став 3. мења се и гласи: 

„Када положи  државни стручни испит, приправник у радном односу на одређено време 

може да настави рад на неодређено време ако постоји  одговарајуће радно место на које може 

да буде распоређен и ако се распоређивање уклапа у донесени кадровски план.“ 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„После окончања приправничког стажа, службеник из  члана 60. став 4. овог 

Правилника, има право да се врати  на радно место  на које је био распоређен пре обављања 

приправничког стажа.“  

 

 

 

 

 



 

8 
 

Члан 28. 

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

Општинске управе Књажевац. 
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