
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07) и члана 22. став 2. Одлуке о Општинској управи општине Књажевац („Сл.лист 
општина“, бр. 1/05, 4/07, 5/09 и 13/09), дана 22.04.2010. године, доносим

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.
Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Књажевац, број 020-69/2009-03, од 22.12.2009. године.

Члан 2.
У члану 33. одељак 2 „Одељење за финансије и буџет“ у тачци 2/1 (Одсек за 

буџет) иза радног места „руководилац Одсека-шеф рачуноводства“, додаје се ново 
радно место и гласи:

ПОСЛОВИ КЊИГОВОДСТВА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Опис послова: обавља послове које се односе на обраду документације, 

контирање и књижење у финансијском књиговодству за потребе служби за које се 
води књиговодство; врши израду годишњих обрачуна; врши тромесечно усклађивање 
са књижењем у главној књизи трезора; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
одсека, шефа одељења и начелника Општинске управе.

Услови: средња стручна спрема, економског смера, или гимназија са 
положеним стручним испитом и стручним звањем-рачуновођа.

Радно искуство: најмање једна година.
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу одсека, шефу одељења и 

начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1

У истом члану и одељку у тачци 2/1, радно место „материјални књиговођа“ 
мења се и гласи: 

ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПЛАТА
Опис послова: води аналитику плата и израђује потребне обрасце за Фонд 

пензијског и инвалидског осигурања; издаје уверења о зарадама запослених у 
Општинској управи и корисника за које се води књиговодство; води помоћне књиге 
плата, које обезбеђују детаљне податке из обрачуна о свим појединачним исплатама за 
сваког запосленог; доставља податке о платама Републичком заводу за статистику; 
обавља послове који се односе на вођење материјалног књиговодства; води помоћне 
књиге, које обезбеђују детаљне податке о свим променама на залихама; води 
евиденцију ситног инвентара; израђује излазне фактуре и доставља их купцима и 
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, шефа одељења и начелника 
Општинске управе.

Услови: ССС-правног, економског смера, или гимназија са положеним стручним 
испитом.

Радно искуство: најмање једна година 



Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу одсека, шефу одељења и 
начелнику Општинске управе.

Број извршиоца: 1

У истом члану и одељку у тачци 2/1, радно место „књиговођа за потребе месних 
заједница и друштвених организација“ мења се и гласи: 

КЊИГОВОЂА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Опис послова: Обавља послове који се односе  на обраду документације, 

контирање и књижење у финансијском књиговодству за потребе месних заједница за 
које се води књиговодство; врши израду годишњих обрачуна, води евиденцију сходно 
законских прописима и општинским одлукама; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца одсека, шефа одељења и начелника Општинске управе.

Услови: ССС-економског смера или гимназија са положеним стручним испитом
Радно искуство: најмање једна година
Одговорност: за свој рад одговара руководиоцу одсека, шефу одељења и 

начелнику Општинске управе.
Број извршиоца: 1

Члан 3.
У члану 33. одељак 4 „Одељење за општу управу и скупштинске послове“ у 

тачци 4/1 „Одсек за општу управу“, код радног места „заменик матичара, послови 
вођења матичних књига путем АОП“ у делу „број извршиоца“ број „2“ замењује се 
бројем „4“.

У истом члану и одељку у тачци 4/1 код радног места „шеф Месне канцеларије“ 
у делу „број извршиоца“ број „14“ замењује се бројем „9“.

У истом члану и одељку у тачци 4/1 код радног места „административни радник 
у Месној канцеларији“ у делу „број извршиоца“ број „3“ замењује се бројем „2“.

У истом члану и одељку у тачци 4/1 опис послова радног места „протоколиста у 
услужном центру и послови обезбеђења“ мења се и гласи:

 Опис послова: обавља послове обавештавања грађана, предузећа и установа 
о месту предаје појединих захтева, обавља техничке послове којима се врши распоред 
места одржавања састанака у салама Скупштине општине и другим просторијама у 
згради Општине; прати кретање странака и других лица у згради и даје обавештења; 
врши спречавање неовлашћеног уласка у објекат.  Обавља послове физичко техничког 
обезбеђења према Правилнику о физичко техничком обезбеђењу и законским 
прописима који регулишу ову област. У оквиру Службе заштите од пожара предузима 
превентивне мере заштите од пожара у циљу заштите људи и имовине; проверава 
исправност уређаја за гашење пожара и о томе обавештава  руководиоца Службе. 
Организује и непосредно учествује у гашењу пожара и пружању помоћи у спашавању 
људи и имовине угрожене пожаром и другим елементарним непогодама. Обавља 
послове руковања и одржавања парним котловима и системом за грејање просторија, 
врши упис изласка радника Општинске управе за време радног времена и обавља 
друге послове по налогу руководиоца Одсека, шефа Одељења и начелника Општинске 
управе.

Члан 4.
У табеларном делу „систематизација радних места у месним канцеларијама“ 

радна места под редним бројевима 4,5,7,9,18,21 и 32. се бришу.
Остала радна места се померају за одговарајући број места.
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Члан 5.
Члан 28. мења се и гласи: 

У Одељењу за  имовинско-правне и заједничке послове  обављају се следећи 
послови :

- заштита, очување и евиденција  непокретности општине, 

- управљање  и  коришћење непокретности општине, 

- промет зграда, 

- обезбеђивање станова за потребе органа општине, 

- додела грађевинског земљишта и друга  права на овом земљишту, 

- додела пословног простора,   

- послови према Закону о планирању и изградњи и другим законским 
прописима из области планирања,  изградње и грађевинског земљишта за 
које је одређена надлежност овог Одељења    (ДОДАТО)

- заступања Општине и месних заједница пред надлежним судским  и другим 
органима,

- пружања правне помоћи грађанима, 

-  из области радних односа,  

- вођења персоналне евиденције у вези са радним односима радника;

- нормативно-правни и управно-правни послови из области имовинских 
односа, експропријације, уступање земљишта на трајно и привремено 
коришћење, повраћај земљишта, закуп пословних просторија, 

- израда нацрта одлука, других аката и извештаја из предметних области,

- административни послови у председништву, 

- дактилографски послови, 

- послови превоза службеним возилима, 

- сервисирања и гаражирања истих, 

- умножавања материјала и његовог спајања, 

- припреме и послужења, 

- курирска достава  у граду, 

- одржавања објекта и њихово обезбеђење,  

- одржавања хигијене, 

- телефонска  централа, 

- економат; 
- спровођења мера против пожарне заштите по налогу Службе противпожарне 

заштите, 

- текуће и инвестиционо одржавање,
            -      други послови.

3



Члан 6.
У члану 33. одељак 5 „Одељење за имовинско, правне и заједничке послове“ 

опис послова радног места „шеф одељења“ мења се и гласи:

Опис послова: организује, обједињава и усмерава рад Службе, одговоран је за 
благовремено, законито и ефикасно обављање послова, распоређује послове по 
групама, односно непосредним извршиоцима;  организује и припрема податке из 
надлежности овог Одељења; пружа потребну стручну помоћ запосленима, Обавља  и 
све послове наведене у члану 11. овог Правилника  и друге послове сходно законским 
прописима и општинским одлукама и све  по налогу  начелника Општинске управе. 

У истом члану и одељку у тачци 5/1 „Одсек за имовинско правне послове“ опис 
послова радног места управно-правни и нормативни послови у области имовинско-
правних послова“ мења се и гласи:

Опис послова: Обавља све управно правне и нормативне  послове из области 
имовинских односа,  експропријације, деекспропријације, градског грађевинског 
земљишта, повраћаја земљишта,  и др. Учествује у изради одлука, решења, уговора, 
споразума, уверења и других аката везаних за управни поступак из напред наведених 
области. Обавља стручне послове спровођења административног извршења решења. 
Прати и непосредно извршава законе, уредбе и одлуке Скупштине општине, 
Општинског већа  и Председника општине из имовинско правне области и друге 
стручне послове у циљу извршења истих. Обавља послове који се односе на 
организовање рада као и стручне и административне послове Комисије за повраћај 
земље, доделе земљишта као и стручно-административне послове других органа и тела 
Скупштине општине и Председника општине. Израђује анализе, извештаје и захтеве из 
своје области. Припрема уговоре, споразуме и друге акте из предметне области. Прати 
спровођење одлуке  о грађевинском земљишту  и других одлука и по потреби 
обавештава  надлежне органе. Обавља послове који се односе  на располагање 
непокретностима у државној односно јавној  својини  Води евиденцију непокретности и 
друге евиденције сходно законским прописима и општинским одлукама и обавља и 
друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по налогу 
руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.

У истом члану и одељку у тачци 5/1 опис послова радног места „управно-правни 
послови у области имовинско-правних односа“ мења се и гласи:

Опис послова: Обавља све управно правне и нормативне  послове из области 
имовинских односа,   Учествује у изради одлука, решења, уговора, споразума, уверења 
и других аката везаних за управни поступак из напред наведених области. Обавља 
стручне послове спровођења административног извршења решења. Обавља послове 
везане за закуп пословног простора чији је корисник општина, закључивања уговора, 
вођења евиденције о издатом простору и закљученим уговорима, роковима коришћења 
пословног простора, израђује извештаје о наплати закупнине и о томе тромесечно 
обавештава Председника општине и Општинско веће. Прати и непосредно извршава 
законе, уредбе и одлуке Скупштине општине, општинског већа и Председника општине 
из имовинско правне области и друге стручне послове у циљу извршења истих. 
Обавља послове који се односе  на располагање непокретностима у државној односно 
јавној  својини . Израђује анализе, извештаје и захтеве из своје области.ао и стручно-
административне послове других органа и тела Скупштине општине и Председника 
општине. Припрема уговоре, споразуме и друге акте из предметне области.Води 
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евиденцију пословног простора и друге евиденције сходно законским прописима и 
општинским одлукама и обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и 
одлукама као и послове по налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника 
Општинске управе.

У истом члану и одељку у тачци 5/1 опис послова радног места 
„административно-технички послови у председништву“ мења се и гласи:

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе 
председништва. Обавља послове који се односе на пријем странака и гостију у 
председништву и води евиденцију о пријему странака, и друге евиденције по потреби и 
налогу председништва. Обавља послове који се односе на прикупљање података, 
информација за потребе председништва, води евиденције о заказаним састанцима,  и 
времену и реду одржавања састанака у просторијама Општинске управе и другим 
просторијама Скупштине општине, рад и распоређивања слободног простора и даје 
потребна обавештења странкама. Стара се о уређености  просторија у председништву. 
Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и све послове 
по руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.

У истом члану и одељку у тачци 5/2 опис послова радног места „руководилац 
одсека“ мења се и гласи:

Опис послова:  Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и 
усмерава рад радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење 
послова из делокруга Одсека. Одговоран је за рад запослених на физичко техничком 
обезбеђењу објекта и за предузимање мера на физичком техничком обезбеђењу 
објекта,  спровођење превентивних мера заштите од пожара,и других мера за 
безбедност објеката, имовине и др.  Обавља и друге послове у складу са законом, 
уредбама и одлукама којима је регулисана предметна област као и све послове по 
налогу, шефа одељења, и начелника Општинске управе.

У истом члану и одељку у тачци 5/2 опис послова радног места „координатор 
рада месних канцеларија и послови економата“ мења се и гласи:

Опис послова: Обавља послове који се односе на организацију и праћење 
рада месних канцеларија. Прати рад и врши контролу рада шефова месних канцеларија 
и помоћних радника. Организује набавку и уградњу материјала  код адаптације 
објеката месних канцеларија. Обавља послове извршења решења Одељења и то: стара 
се о извршењу ових решења, предузима радње на обезбеђењу предузећа које 
спроводи поступак извршења, стара се о исељењу бесправно усељених лица и 
предузима потребне техничке радње за обезбеђење извршења. Израђује потребне 
извештаје, анализе и друга. Обавља послове пружања помоћи у раду месним 
канцеларијама;   обавља  послове  ангажовања овлашћених сервисера за  одржавања 
биротехничких средстава, копирних апарата и др.;  Обавља послове набавке опреме и 
инвентара и стара се о њиховом одржавању; врши набавку и издавање целокупног 
потрошног материјала и о томе води евиденцију;  води књигу улазних и излазних 
фактура; набавља огревни материјал за потребе Општинске управе; врши набавку 
алкохолних и безалкохолних пића за потребе ресторана и председништва; врши 
набавку апарата за ППЗ, спроводи мере ППЗ по налогу Службе заштите од пожара  и 
обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по 
налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.
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У истом члану и одељку у тачци 5/2 опис послова радног места „обезбеђење 
зграде Скупштине општине“ мења се и гласи:

Опис послова: Обавља послове који се односе на физчко-техничко 
обезбеђење зграде Општинске управе,послове обезбеђењаобјеката, имовине , 
инсталација, инвентара, опреме, документације и др.; према Правилнику о физчко-
техничком обезбеђењу и законским прописима којима је регулисана ова област, прати 
кретање странака и других лица у згради и даје обавештења; прима ванредно 
приспелу пошту и обавештава надлежног руководиоца; ; врши спречавање 
неовлашћеног уласка у објекат; обавља послове вођења књиге дежурства, контролу 
улаза и излаза путничких возила за време дежурства и води одговарајуће евиденције о 
свим пријемима за време дежурства. У оквиру Службе заштите од пожара обавља 
следеће: предузима превентивне мере заштите од пожара у циљу заштите људи и 
имовине и то: по истеку радног времена запослених  у Општинској управи врши 
обиласке службених просторија, проверава да ли су искључени апарати и уређаји, 
проверава пепељаре и корпе за отпатке, затвара прозоре, проверава исправност 
уређаја за гашење пожара, врши обилазак зграде и о свему води евиденцију, и 
саставља забелешку на свака три сата у књигу дежурства,  и о  запаженим 
променамаобавештава руководиоца одсека и шефа Одељења.. Организује и 
непосредно учествује у гашењу пожара и пружању помоћи у спашавању људи и 
имовине угрожене пожаром и другим елементарним непогодама. Обавља све  послове 
уређења простора око зграде, залевање ружучњака,  редовног чишћења снега,  и 
обавља друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама као и послове по 
налогу руководиоца одсека,  шефа одељења, и начелника Општинске управе.

Члан 7.

Овај Правилник објавити на Огласној табли Општинске управе општине 
Књажевац, по добијеној сагласности Општинског већа општине Књажевац.

Члан 8.
Правилник ступа на снагу даном објављивања на Огласној табли Општинске 

управе општине Књажевац.

Број: 020-2/2010-03                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
22.04.2010. године                                          Дипл.правник Гордана Огњановић
К њ а ж е в а ц
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