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На основу члана 58. Закона о за-
посленима у aутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
21/2016), Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места службеника у ау-
тономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 88/2016), 
Уредбе о критеријумима за разврста-
вање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 88/2016), члана 77. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013-пречишћен текст), 
члана 7. Одлуке о организацији Општин-
ске управе („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 35/2016), Одлуке о 
правобранилаштву Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 36/2014), на предлог на-
челника Општинске управе, Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
32. седници, одржаној дана 15. децембра 
2016. године, усвојило је обједињен

П Р А В И Л Н И К
о унутрашњeм уређењу и 

систематизацији радних места 

Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, Правобранилаштва 

Општине Бачка Паланка и 
посебним стручним службама

ГЛАВА I

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Обједињеним Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Општинској уп-
рави Општине Бачка Паланка, Правоб-
ранилаштву Општине Бачка Паланка и 
стручним службама, (у даљем тексту: 
Правилник), утврђују се називи радних 
места, опис радних места, звања у којима 
су радна места разврстана, потребан број 
извршилаца за свако радно место, врста 
и степен образовања, радно искуство и 
други услови за рад на сваком радном 
месту у Општинској управи, Општин-
ском правобранилаштву и посебним 
стручним службама.

Посебне стручне службе су 
службе које су основане за обављање по-
слова управе.

У Правилнику су систематизо-
вана следећа радна места:
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Члан 2.

Функционери – изабрана и постављена лица 4 радна места
Службеник на положају I група 1 радно место 1 службеник
Службеник на положају II група 1 радно место 1 службеник
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника

Самостални саветник 24 24
Саветник 40 68
Млађи саветник 4 4
Сарадник 8 10
Млађи сарадник 1 1
Виши референт 14 25
Референт 3 3
Млађи референт 1 1
УКУПНО 95 радних места 136 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника

Прва врста радних места - -
Друга врста радних места - -
Трећа врста радних места - -
Четврта врста радних места 4 15
Пета врста радних места 4 8
УКУПНО 8 радних места 23 намештеника

Члан 3.

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 160, и то:

 - 2 службеника на положају,

 - 133 службеника на извршилачким радним местима,

 - 23 на радним местима намештеника

 - у Служби буџетске инспекције 1 службеник на извршилачком радном месту,

 - у Служби интерне ревизије 1 службеник на извршилачком радном месту,

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 2, и то:

 - 1 функционер,

 - 1 службеник на извршилачком радном месту,

 - - на радним местима намештеника
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ГЛАВА II

 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 4.

Овим Правилником о унутра-
шњем уређењу и систематизацији радних 
места у Општинској управи Општине 
Бачка Паланка, (у даљем тексту: Пра-
вилник), утврђују се унутрашње орга-
низационе јединице, називи и описи 
радних места, звања у којима су радна 
места разврстана, потребан број изврши-
лаца за свако радно место, врста и сте-
пен образовања, радно искуство и други 
услови за рад на сваком радном месту у 
Општинској управи.

У оквиру Општинске управе об-
разују се Одељења као основне унутра-
шње организационе јединице за вр-
шење сродних послова, као и Служба за 
скупштинске и извршне послове и Каби-
нет председника општине као посебна 
организациона јединица.

Као самосталне организационе је-
динице образују се Служба за буџетску 
инспекцију и Служба за интерну реви-
зију.

Основне унутрашње организа-
ционе јединице: 

1. Одељење за општу управу и 
заједничке послове,

2. Одељење за финансије и буџет,

3. Одељење за привреду,

4. Одељење за урбанизам и 
грађевинарство, 

5. Одељење за друштвене делат-
ности, 

6. Одељење за утврђивање и на-
плату јавних прихода,

7. Служба за скупштинске и из-
вршне послове 

8. Кабинет председника Оп-
штине 

У оквиру основних унутрашњих 
организационих јединица образују се 
уже организационе јединице – службе и 
канцеларије.

Члан 5.

У саставу Одељења за општу уп-
раву и заједничке послове образују се 
унутрашње организационе јединице:

1. Служба за заједничке послове, 
лична стања, матичаре и месне 
канцеларије, 

2. Служба за јавне набавке. 

Члан 6. 

У оквиру Службе за заједничке 
послове, лична стања, матичаре и месне 
канцеларије, организује се обављање по-
слова Општинске управе у месним кан-
целаријама и то за подручја следећих на-
сељених места: 

 - Месна канцеларија Младеново 
са седиштем у Младенову,

 - Месна канцеларија Обровац са 
седиштем у Обровцу,

 - Месна канцеларија Товари-
шево са седиштем у Товари-
шеву,

 - Месна канцеларија Нова Гајдо-
бра са седиштем у Новој Гајдо-
бри,

 - Месна канцеларија Гајдобра са 
седиштем у Гајдобри,

 - Месна канцеларија Силбаш са 
седиштем у Силбашу,

 - Месна канцеларија Параге са 
седиштем у Парагама,
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 - Месна канцеларија Деспотово 
са седиштем у Деспотову,

 - Месна канцеларија Пивнице са 
седиштем у Пивницама,

 - Месна канцеларија Челарево 
са седиштем у Челареву,

 - Месна канцеларија Нештин са 
седиштем у Нештину,

 - Месна канцеларија Визић са 
седиштем у Визићу,

 - Месна канцеларија Ка-
рађорђево са седиштем у Ка-
рађорђеву. 

Члан 7. 

У оквиру Одељења за финансије и 
буџет образују се унутрашње организа-
ционе јединице: 

1. Служба за трезор
2. Служба за буџет. 

Члан 8.

У оквиру Одељења за привреду 
образују се унутрашње организационе 
јединице:

1. Служба за имовинско - правне 
и стамбене послове, 

2. Канцеларија за локално - еко-
номски развој, 

3. Служба за инспекцијске по-
слове. 

Члан 9. 

Радом Општинске управе руко-
води начелник Општинске управе, као 
службеник на положају. 

Општинску управу заступа и 
представља начелник Општинске уп-
раве. 

Начелник Општинске управе има 
заменика који га замењује у случају ње-

гове одсутности и спречености да оба-
вља своју дужност. 

За свој рад и рад Општинске уп-
раве, начелник и заменик начелника 
одговарају Скупштини општине и 
Општинском већу, у складу са Статутом. 

Члан 10.

Радом одељења руководи руково-
дилац одељења. 

Радом службе руководи шеф 
службе. 

У извршавању послова и радних 
задатака руководиоци су дужни да се 
придржавају налога начелника Општин-
ске управе. 

Радом Кабинета председника 
општине, као посебне организационе је-
динице руководи шеф кабинета.

Шеф кабинета и запослени на рад-
ним местима у кабинету заснивају радни 
однос на одређено време, док траје дуж-
ност председника општине.

Шеф кабинета за свој рад одговара 
председнику општине.

Члан 11.

За законито, стручно и благовре-
мено извршавање послова из надлеж-
ности Општинске управе, одговоран је 
начелник Општинске управе. 

Руководиоци основних организа-
циних јединица и посебних служби за 
свој рад одговарају начелнику Општин-
ске управе. 

Члан 12. 

Радна места у Општинској управи 
разврставају се на извршилачка радна 
места и радна места намештеника.
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Службеницима у Општинској управи утврђују се у звања, у складу са законом и 
овим Правилником, на основу описа послова радног места.

Звања представљају стручна својства службеника и њихову оспособљеност за вр-
шење послова одређеног степена сложености. 

Функционери – изабрана и постављена лица 3 радна места
Службеник на положају I група 1 радно место 1 службеник
Службеник на положају II група 1 радно место 1 службеник

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника

Самостални саветник 24 24
Саветник 39 67
Млађи саветник 4 4
Сарадник 8 10
Млађи сарадник 1 1
Виши референт 14 25
Референт 3 3
Млађи референт 1 1
УКУПНО 94 радна места 135 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника

Прва врста радних места - -
Друга врста радних места - -
Трећа врста радних места - -
Четврта врста радних места 4 15
Пета врста радних места 4 8
УКУПНО 8 радних места 23 намештеника

Члан 13. 

Службеници у Општинској управи могу стицати следећа звања: 

 - самостални саветник - може стећи службеник са високим образовањем на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године, или на специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци.

 - саветник - може стећи службеник са високим образовањем на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, или на специјалистичким сту-
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дијама на факултету, положен 
државни стручни испит и нај-
мање три године радног иску-
ства у струци.

 - млађи саветник - може стећи 
службеник са високим об-
разовањем на основним ака-
демским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 
струковним студијама, од-
носно на основним студијама у 
трајању од најмање четири го-
дине, или на специјалистичким 
студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж.

 - сарадник - може стећи служ-
беник са високим образовањем 
на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, основним стру-
ковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три 
године, положен државни 
стручни испит и најмање три 
године радног искуства у 
струци.

 - млађи сарадник - може стећи 
службеник са високим об-
разовањем на основним ака-
демским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним сту-
дијама, односно на студијама 
у трајању до три године, поло-
жен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж.

Звања у оквиру средње школске 
спреме стичу се под следећим условима: 

 - виши референт - може стећи 
службеник са средњим обра-
зовањем у четворогодишњем 

трајању,положен државни 
стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у 
струци. 

 - референт - може стећи служ-
беник са средњим образо-
вањем у четворогодишњем 
трајању,положен државни 
стручни испит и најмање три 
године радног искуства у 
струци. 

 - млађи референт - може стећи 
службеник са средњим обра-
зовањем у четворогодишњем 
трајању,положен државни 
стручни испит и завршен при-
правнички стаж. 

Радна места намештеника разврс-
тавају се по врсти радних места од 1-5.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 14. 

Радна места утврђена овим Пра-
вилником основ су за пријем и распо-
ређивање службеника на одређена радна 
места, пријем и распоређивање намеште-
ника као и пријем и број приправника на 
радним местима у Општинској управи. 

Члан 15.

Радна места у Општинској управи 
су:

1. Начелник Општинске управе

Звање: Положај у I групи 

Број службеника на положају: 1

Опис послова: руководи и коорди-
нира радом Општинске управе, планира, 
усмерава и надзире рад Општинске уп-
раве, усклађује рад организационих 
јединица и обезбеђује њено функцио-
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нисање као јединственог органа, оства-
рује сарадњу организационих јединица 
у оквиру Општинске управе. Обавља и 
друге послове у складу са законом, Ста-
тутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и Председ-
ника општине.

Услови: стечено високо образо-
вање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци

2. Заменик начелника Општинске 
управе
Звање: Положај у II групи 

Број службеника на положају: 1

Опис послова: замењује начелника 
Општинске управе у случају његове од-
сутности или спречености да обавља 
своју дужност у складу са законом, Ста-
тутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и Председ-
ника општине. Обавља и друге послове 
из надлежности Општинске управе по 
овлашћењу начелника Општинске уп-
раве.

Услови: стечено високо образо-
вање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ

У оквиру Одељења за општу уп-
раву и заједничке послове утврђују се 
следећа радна места: 

3. Руководилац Одељења за општу 
управу и заједничке послове

Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: руководи, ор-
ганизује рад и обезбеђује ефикасно, 
благовремено и законито обављање 
послова из делокруга одељења, пред-
лаже и припрема нацрте аката које до-
носи Скупштина општине и начелник 
Општинске управе за чије спровођење 
је одговорно Одељење за општу управу 
и заједничке послове, прати и тумачи 
прописе из надлежности Одељења, стара 
се о остваривању сарадње и коорди-
нације организационих јединица у ок-
виру одељења, пружа помоћ шефовима 
организационих јединица и контро-
лише њихов рад, стара се о унапређењу 
организације и метода рада одељења. 
Стара се о стручном усавршавању и ос-
пособљавању запослених. Учествује у 
раду колегијума руководилаца органи-
зационих јединица, присуствује седни-
цама Скупштине и Општинског већа по 
позиву. Врши и друге послове по налогу 
начелника Општинске управе.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
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или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

1.1. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ, ЛИЧНА СТАЊА, 
МАТИЧАРЕ И МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ

4. Шеф службе за заједничке посло-
ве, лична стања, матичаре и месне 
канцеларије
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: организује рад и 
обезбеђује ефикасно, благовремено и за-
конито обављање послова из делокруга 
службе, предлаже и припрема, у са-
радњи са руководиоцем одељења, нацрте 
аката које доноси Скупштина општине 
и начелник Општинске управе за чије 
спровођење је одговорно Одељење за 
општу управу и заједничке послове, и 
прати и тумачи прописе из надлежности 
Одељења.

Припрема нацрт Правилника о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места, нацрт Кадровског 
плана, нацрте појединачних аката.

Врши и друге послове по на-
логу руководиоца одељења и начелника 
Општинске управе.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

5. Службеник за лична стања, мати-
чаре и месне и канцеларације 
Звање: Саветник

Број службеника: 1
Опис послова: води првостепени 

управни поступак и доноси решења за 
лични статус грађана – о накнадном упи-
су у матичну књигу, о исправци или по-
ништају основног уписа у матичну књи-
гу о исправци уписа у књизи држављана, 
о промени личног имена, о дозволи за 
склапање брака преко пуномоћника, о 
дозволи увида у матичне кињиге и др.

Издаје уверења о животу за ко-
риснике иностраних пензија, уверења о 
породичном стању за запосленe у ино-
странству, израђује нацрт извештаја 
о раду Општинске управе и стању ре-
шености предмета управног поступка. 
Пружа помоћ запосленима у месним 
канцеларијама као и странкама прили-
ком подношења захтева за остваривање 
њихових права. Обавља стручне и адми-
нистративне послове за потребе Комиси-
је за представке и предлоге и Савета за 
међунационалне односе.  Води књигу 
печата и штамбиља у Општинској уп-
рави (број и врста), стара се о њиховој 
исправности и спроводи поступак до за-
писничког уништења оштећених или не-
важећих печата.

Обавља послове заштите права 
пацијената на територији општине по 
поднетим приговорима пацијената, у 
складу са Законом и Одлуком Скупшти-
не.Врши и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне на-
уке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 



19. децембар 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 37/2016 - страна 3961  

студијама на факултету, познавање сло-
вачког језика и писма, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

6. Службеник за пријем, доставу и 
отпрему поште
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: обавља админи-
стративне и техничке послове, преу-
зимања службене поште са службеног 
фаха, као и пријема аката и поднесака 
за експедовање из надлежности органа 
општине. Распоређује и доставља Служ-
бене листове и публикације органима 
општине. По потреби обавља послове 
овере, потписа, рукописа и преписа.

Води попис аката истакнутих ог-
ласа, конкурса и обавештења, за време 
спровођења избора или референдума 
помаже при штампању и дистрибуцији 
бирачког материјала и обавештења гла-
сачима, врши друге послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у 
струци. 

7.  Достављач 
Звање: Намештеник – четврта 

врста радних места 

Број намештеника: 1
Опис послова: врши доношење и 

одношење свих врста писаних пошиљки 
и пакета на пошту и из поште, води своју 
доставну књигу за место, врши доставу 
поште тј. свих службених списа и позива 
на назначене адресе у граду, врши поврат 
доставница, повратница, као и неуруче-
не поште и раздужује се са истим кроз 

доставну књигу за место. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање, III степен стручне спреме, 
економског смера, једна година радног 
искуства.

8. Помоћник достављача 
Звање: Намештеник – пета врста 

радних места

Број намештеника: 1

Опис послова: помаже достављачу 
код послова доношења и одношења свих 
врста писаних пошиљки и пакета на 
пошту и из поште, врши класификацију 
аката за доставу по улицима, бројевима, 
начину експедовања и сл. и припрема их 
за доставу. 

Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: основно образо-
вање.

9. Возач моторног возила 
Звање: Намештеник – четврта 

врста радних места 

Број намештеника: 2

Опис послова: управља моторним 
возилом и превози путнике за потребе 
органа Општине. Стара се о технич-
кој исправности возила којим управља, 
води евиденције о употреби моторног 
возила и пређеној километражи, води 
евиденције о потрошњи горива и ма-
зива, води евиденције о замени делова и 
гума. Пријављује потребу регистрације 
возила, стара се о чистоћи возила. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање IV или III степен стручне 
спреме било ког смера, положен возачки 
испит “Б” категорије, једна година рад-
ног искуства.
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10. Службеник за пријем, евиденти-
рање и класификацију аката
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: обавља админи-
стративне и техничке послове пријема, 
отварања, прегледања и разврставања 
поште из пријемне канцеларије ради 
њене класификације, распоређује и за-
води пошту по одељењима у интерне 
доставне књиге, задужује предме-
тима референте или овлашћено лице за 
пријем поште у одељењу, чува предмете 
у роковнику и поново их по истеку рока 
доставља одређеном референту на рад, 
води посебну евиденцију поште на лич-
ност, књигу поште која је означена као 
«државна“ или «војна“ тајна, прима не-
посредно поднеске од странака и издаје 
потврду о пријему поднеска, води еви-
денцију о устројеним врстама досијеа, 
врши презавођење нерешених предмета 
из претходне године и сачињава из-
вештаје. Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање друштвеног смера у четво-
рогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. 

11. Службеник за пријем захтева 
,оверу потписа, преписа и руко-
писа
Звање: Виши референт

Број службеника: 2

Опис послова: врши послове овере 
потписа, преписа, рукописа, оверу уго-
вора, фотокопија, изјава и других аката, 
пружа информације неукој странци 
за састављање поднесака и попуња-
вање разних формулара. Врши послове 
пријема аката, поднесака и захтева стра-
нака у шалтер сали. 

Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у 
струци. 

12. Послови економата
Звање: Намештеник - Пета врста 

радних места  

Број намештеника: 1

Опис послова: обавља послове 
пријема ситног и потрошног материјала 
за потребе органа Општине, послове ум-
ножавања материјала за потребе органа 
општине и помоћне послове за потребе 
Одељења за општу управу и заједничке 
послове. Учествује у пословима архи-
вирања предмета и вођења евиденција 
за потребе одељења. Даје потребна оба-
вештења странкама, по потреби помаже 
запосленима на пријему и експедицији 
поште Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца. 

Посебни услови: Основно образо-
вање

13. Службеник за архивирање и чу-
вање предмета
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: обавља послове 
архивирања предмета у складу са Уред-
бом о канцеларијском пословању, води 
архивску књигу, врши слагање предмета 
и другог регистратурског материјала у 
посебне омоте за сваку класификациону 
ознаку посебно, врши издавање пред-
мета из архиве уз реверс. Врши текуће 
издвајање безвредног регистратурског 
материјала и припрема га за излучивање. 
Учествује у раду Комисије за излучи-
вање безвредног регистратурског мате-
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ријала, са шефовима месних канцеларија 
сређује сеоске архиве и организује пре-
воз потребне архивске грађе до главне 
градске архиве. Стара се о просторијама 
где је смештена главна архива у згради 
општине.

Помаже код обављања послова 
пријема, евидентирања и калсификације 
аката и послова везаних за јединствени 
бирачки списак, врши и друге послове 
по налогу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у 
струци. 

14. .Кафе кувар- конобар 

Звање: Намештеник - Пета врста 
радних места

Број намештеника 1

Опис послова: обавља послове 
угоститељских услуга за потребе старе-
шина органа Општине и домаће и стране 
госте. Врши послове припремања напи-
така - кафе и чаја, и послове послужења 
и сервирања.Стара се о чистоћи кухиње 
и о исправности кухињског инвентара. 
Стара се о набавци потребног материјала 
за кухињу и води евиденцију о издатим 
напицима. Врши и друге послове по на-
ређењу непосредних руководилаца.

Посебни услови: основно образо-
вање

15. Службеник за радне односе
Звање: самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: обавља стручне 
послове у поступку избора кандидата 
и поступку запошљавања. Припрема 
појединачне акте из области радних од-
носа, обрађује и комплетира акте и води 

персонална досијеа запослених . Оба-
вља послове везане за пријављивање 
на пензијско и здравствено осигурање 
запослених, постављених и изабраних 
лица у огранима општине, обавља адми-
нистративно – стручне послове везане 
за поступак колективног преговарања 
и води кадровске и друге евиденције из 
области радних односа службеника и на-
мештеника. Учествује у раду Комисије 
за кадровска, административна питања 
и радне односе Скупштине општине и 
у раду других комисија по налогу На-
челника Општинске управе. Обавља и 
друге послове по налогу непосредних ру-
ководиоца. врши анализу описа послова 
и радних места у органима општине и 
њихово правилно разврставање у звања. 
Учествује у изради нацрта правилника 
о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места, изради нацрта 
кадровског плана и праћењу његовог 
спровођења у органима. Развија систем 
оцењивања рада службеника.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

16. Службеник за управљање људ-
ским ресурсима 
Звање: саветник

Број службеника: 2

Опис послова: врши анализу 
описа послова и радних места у орга-
нима општине и њихово правилно развр-
ставање у звања. Помаже при изради на-
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црта правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места, 
помаже при изради нацрта Кадровског 
плана и праћењу његовог спровођења у 
органима. Учествује и води евиденције 
код оцењивања рада службеника, еви-
денције о изреченим дисциплинским 
мерама, врши анализу, процену и при-
прему предлога годишњег Програма 
посебног стручног усавршавања служ-
беника и врши анализу ефеката интер-
ног и екстерног усавршавања. Обавља 
послове пријава и одјава запослених.  
Учествује у раду Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе 
Скупштине општине и у раду других ко-
мисија по налогу Начелника Општинске 
управе. Обавља и друге послове по на-
логу непосредних руководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

17.  Матичар
Звање: самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: врши основне и 
накнадне уписе у матичне књиге рође-
них, венчаних и умрлих, издаје изводе 
из матичних књига у земљи и изводе за 
иностранство на међународним обра-
сцима, спроводи промене у матичним 
књигама, сачињава записнике о призна-
вању очинства, о закључењу брака и о 
смрти, саставља и доставља извештаје и 
води статистику о чињеницама рођења, 

венчања и смрти, води одговарајуће ре-
гистре за матичне књиге истих, доста-
вља промене за бирачки списак, води 
књиге држављана и издаје уверења о 
држављанству, издаје уверења о брач-
ном стању (о слободном брачном стању 
и о закључењу брака) за територију Ре-
публике Србије и за иностранство, врши 
закључење брака, врши упис у књигу 
држављана на основу решења МУП-а, и 
пружа стручну помоћ службеницима за-
посленим у месних канцеларијама, врши 
надзор над радом службеника у месним 
канцеларијама, пружа помоћ странкама 
код остваривања њихових права. Учест-
вује у изради нацрта нормативних аката 
из области матичних послова. Уноси по-
датке из матичних књига у Централни 
систем за електронску обраду и скла-
диштење података и чување другог при-
мерка матичних књига. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске или правне науке на основним 
академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни 
испит за матичара и најмање пет година 
радног искуства у струци.

18.  Заменик матичара
Звање: саветник

Број службеника: 1

Опис послова: врши основне и 
накнадне уписе у матичне књиге рође-
них, венчаних и умрлих, издаје изводе из 
матичних књига у земљи и изводе за ино-
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странство на међународним обрасцима, 
спроводи промене у матичним књигама, 
сачињава записнике о признавању очин-
ства, о закључењу брака и о смрти, води 
статистику о чињеницама рођења, вен-
чања и смрти, води одговоарајуће регис-
тре за матичне књиге истих, доставља 
промене за бирачки списак, води књиге 
држављана и издаје уверења о држављан-
ству, издаје уверења о брачном стању (о 
слободном брачном стању и о закључењу 
брака) за територију Републике Србије и 
за иностранство, врши закључење брака, 
врши упис у књигу држављана на основу 
решења МУП-а.

Уноси податке из матичних књига 
у Централни систем за електронску об-
раду и складиштење података и чување 
другог примерка матичних књига. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске или правне науке на основним 
академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни 
испит за матичара и најмање три године 
радног искуства у струци.

19.  Службеник за бирачке спискове
Звање: сарадник

Број службеника: 1

Опис послова: обавља админи-
стративне и техничке послове припреме, 
обраде и уноса података у систем за АОП 
ради ажурирања јединственог бирачког 
списка за територију Општине Бачка 
Паланка. Обавља послове у вези са спро-

вођењем решења о упису, брисању, из-
мени, допуни и исправци грешке у бази 
бирачког списка по службеној дужности 
или на захтев странака-до закључења би-
рачког списка. Издаје извод из бирачког 
списка и обавештења за потребе личног 
изјашњавања грађана, издаје уверења о 
изборном и бирачком праву, сачињава 
одговарајуће информације и извештај. 
Обавља административне и техничке 
послове уноса података бирачки списак 
националних мањина.Сарађује са свим 
месним канцеларијама и месним заједни-
цама у насељеним местима Општине 
Бачка Паланка и граду Бачка Паланка, 
ради изводе из јединственог бирачког 
списка за сваку месну заједницу посебно 
уз консултације са надлежним министар-
ством. Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бо-
дова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит, 
и најмање три године радног искуства у 
струци. 

20. Службеник за послове Меснe кан-
целарије и матичар I
Звање: саветник

Број службеника: 4

Опис послова: обавља админи-
стративне и техничке послове вођења 
матичних књига, послове закључења 
брака, издавања изода и матичних књига 
и уверења, води евиденцију о држављан-
ству и издаје уверења о тим чињени-
цама. Саставља и доставља извештаје 
ресорном министарству. Уноси податке 
из матичних књига у Централни сис-
тем АОП за електронску обраду и скла-
диштење података и чување другог при-
мерка матичних књига. Обавља послове 
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пријема, уписа поште и других аката и 
позива у скраћени деловодник, орга-
низује доставу поште. Пружа стручну 
помоћ странкама при састављању под-
несака којим се оне обраћају органима 
општине. Врши овере потписа, рукописа 
и преписа. Врши архивирање предмета и 
слаже их по класификационим знацима 
у архиву, Повереник је цивилне заштите 
у насељу. Врши и друге послове по на-
логу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске или правне науке на основним 
академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни 
испит за матичара и најмање три године 
радног искуства у струци, знање словач-
ког језика и писма (само за месну канце-
ларију Пивнице).

21. Службеник за послове Меснe кан-
целарије и матичар II
Звање: виши референт

Број службеника: 8

Опис послова: обавља админи-
стративне и техничке послове вођења 
матичних књига, послове закључења 
брака, издавања изода и матичних књига 
и уверења, води евиденцију о држављан-
ству и издаје уверења о тим чињеницама. 
Уноси податке из матичних књига у Цен-
трални систем АОП за електронску об-
раду и складиштење података и чување 
другог примерка матичних књига.

Ообавља послове пријема, уписа 
поште и других аката и позива у скраће-
ни деловодник, организује доставу по-

ште. Пружа стручну помоћ странкама 
при састављању поднесака којим се оне 
обраћају органима општине. Врши овере 
потписа, рукописа и преписа. Врши ар-
хивирање предмета и слаже их по класи-
фикационим знацима у архиву, Повере-
ник је цивилне заштите у насељу. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у стру-
ци, познавање словачког језика и писма, 
(само за месну канцеларију Силбаш).

22. Курир – чистач
Звање: намештеник-четврта врста 

радних места 

Број намештеника: 7

Опис послова: обавља техничке 
и најједноставније пратеће рутинске по-
слове разношења и уручивања пошиљки, 
као и одношење службених пошиљки 
на пошту, доставља позиве, решења и 
друга акта из надлежности општине, 
обавља чишћење и одржавање хигијене 
у пословним просторијама, чишћење 
простора око зграде месне канцеларије, 
и чишћење инвентара и опреме, одржа-
вање зеленила у радним просторима и 
холовима. Врши и друге послове по на-
логу непосредних руководиоца.

Посебни услови: основно образо-
вање.

23. Програмер и ИТ администратор
Звање: саветник

Број службеника: 3

Опис послова: ствара услове и 
омогућава повезивање са базом података 
јединственог информационог система, 
стара се о благовременом и ажурном 
уносу података, обавља послове дијаг-
ностичара у случајевима техничких 
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кварова рачунара и рачунарске опреме, 
пружа стручну помоћ корисницима, 
обавља обуку за кориснике, припрема 
анализе, аизвештаје и информације у 
области рада јединственог информацио-
ног система, учествује у изради инфор-
матичких подсистема на бази усвојених 
планова развоја, програмира аплика-
тивна решења у објектно-оријентисаним 
програмским језицима, ради на примени 
ново уведених информатичких модула 
и пружање потребне подршке непосред-
ним корисницима, стара се о обезбеђи-
вању функционалног стања информа-
циноих подсистема, обавља стручне по-
слове одржавања и отклањања грешака 
у финкционисању програма и врши, 
администрира и обезбеђује функцио-
нално стање базе података, админстрира 
сервере и радне станице у рачунарској 
мрежи и стара се о обезбеђивању функ-
ционалног стања мрежне опреме и кому-
никације као и друге послове по налогу 
непосредних руководиоца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области природно 
математичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци и познавање 
енглеског језика.

24. Техничар система и мреже
Звање: виши референт

Број службеника:1

Опис послова: обавља админи-
стративне и техничке послове превенти-
вног и накнадног одржавања рачунарске 

опреме- рачунара, штампача и осталих 
рачунарских уређаја, сарађује са серви-
сима за поправљање рачунарских уређаја 
и опреме, врши послове снимања сед-
ница и чува снимљене материјале, води 
евиденцију снимљеног материјала, води 
рачуна о озвучењу у салама и потребној 
расвети код ТВ снимања, помаже струч-
ним саветом у раду других запослених. 
Обавља и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању 
економског смера, положен државни 
стручни испит и најмање пет година 
радног искуства у струци и познавање 
енглеског језика.

25. Техничар безбедности и здравља 
на раду, противпожарне заштите и 
одржавања зграда и возила
Звање. виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: обавља послове на 
спровођењу мера здравствене заштите 
службеника и намештеника, учествује у 
припреми аката у процени ризика, пред-
лаже мере за побољшање услова рада, 
континуирано прати и контролише при-
мену мера за безбедност и здравље за-
послених на раду, припрема и спроводи 
оспособљавање запослених за безбе-
дан и здрав рад, стара се о одржавању и 
исправности уређаја и опреме у послов-
ним просторијама и предузима мере за 
њихову поправку. Контролише возила и 
опрему, контролише спољашни изглед 
возила приликом повратка и евентуално 
оштећење возила, одржава возни парк. 
Води евиденцију о извршеним серви-
сима и поправкама на сваком возилу, ре-
гистрацији возила, гаражама и смештају 
возила. По потреби сарађује са МУП Ре-
публике Србије, ватрогасним и другим 
органима и службама задуженим за без-
бедност, пријављује потребе за набавку 
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личних заштитних средстава за запо-
слене. Врши проверу стања противпо-
жарних апарата у згради и месним кан-
целаријама, редовно их сервисира и про-
верава хидранте, спроводи одредбе Пра-
вилника о заштити од пожара, израђује 
и предлаже програм заштите од пожара, 
предлаже мере и потребна средства за 
реализацију истог, организује обуку за-
послених у складу са Програмом и Пра-
вилником, контролише заштиту од по-
жара у месним канцеларијама Општин-
ске управе. Врши и друге послове по на-
логу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање општег смера, положен 
стручни испит и испит оспособљености 
за вршење противпожарне заштите и 
заштите на раду, 5 година радног иску-
ства у струци. 

26 Портир 

Звање: намештеник- четврта врста 
радних места

Број намештеника: 5

Опис послова: контролише уласке 
и изласке из зграде Општине, утврђује 
идентитет лица која улазе у зграду 
Општине, обавештава странке о распо-
реду службених просторија и запосле-
них, стара се о службеном паркинг прос-
тору, врши дневно обезбеђење зграде, 
врши упис поште која је стигла или је 
лично донета у поподневним сатима и 
ујутро је предаје у пријемну канцеларију.
Врши и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање у трогодишњем трајању, 
било ког смера, једна година радног ис-
куства. 

27. Спремачице
Звање: намештеник- пета врста 

радних места 

Број намештеника: 5

Опис послова: обавља чишћење 
и одржавање хигијене у просторијама 
Општине, чишћење простора око зграде 
Општине, чишћење инвентара и опреме, 
одржавање зеленила у радним просто-
ријама и холовима и на улазу у Општину.

Посебни услови: основно образо-
вање.

1.2. СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

28. Шеф службе за јавне набавке

Звање: самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: учествује у при-
преми плана јавних набавки и његовом 
усаглашавању са финансијским планом 
односно одобреним расположивим ап-
ропријацијама. Као стручно лице орга-
низује рад и обезбеђује благовремено 
и ефикасно обављање послова јавних 
набавки, обавља послове спровођења 
поступка јавних набавки, припрема 
одлуке о покретању поступка јавних 
набавки,предлаже критеријуме за избор 
најповољније понуде, учествује у раду 
комисија за јавне набавке, помаже при 
изради документације за расписивање 
јавних огласа и позива за јавне набавке, 
остварује потребне контакте са добавља-
чима, помаже при изради документације 
за прикупљање понуда јавних набавки 
мале вредности, води евиденцију закљу-
чених уговора по добављачима, израђује 
периодичне и годишње извештаје. При-
према обавештења о додели уговора на 
порталу јавних набавки, врши проверу 
и испитивање тржишта. Обавља и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

29. Службеник за јавне набавке
Звање: саветник

Број службеника: 2

Опис послова: учествује у изради 
плана јавних набавки, у изради докумен-
тације за расписивање јавних огласа и 
позива за јавне набавке, помаже комиси-
јама за јавне набавке приликом отварања 
и оцењивања понуда, прикупља понуде 
у поступцима јавних набавки, оства-
рује потребне контакте са добављачима, 
врши компјутерско уношење и обраду 
свих потребних акта и података. Обја-
вљује обавештења о додели уговора на 
порталу јавних набавки, обавља и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

30. Службеник за административне 
послове јавних набавки

Звање: сарадник

Број службеника: 1

Опис послова: као администа-
тивно – техничко лице води све податке 
и промене везане за понуде добављача, 
припрема документацију потребну за 
покретање поступка јавних набавки, по-
маже службенику за јавне набавке у при-
купљању понуда и по потреби га мења, 
врши попис потребних добара и сред-
става која спадају у јавне набавке, води за-
писник о раду комисија за јавне набавке, 
контактира месне канцеларије у вези са 
набавкама, врши дистрибуцију наба-
вљених добара и средстава одељењима 
и месним канцеларијама, води рачуна 
о евидентирању и ускладиштењу наба-
вљеног материјала, саставља извештаје 
о евиденцијама које води. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из области друштвено-ху-
манистичких наука, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни 
стручни испит, и најмање три године 
радног искуства у струци. 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 
БУЏЕТ

У оквиру Одељења за финансије 
и буџет утврђују се следећа радна места: 

31. Руководилац Одељења за финан-
сије и буџет

Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: руководи одељењем 
за финансије, организује и координира 
рад одељења, одговара за благовремено, 
законито, стручно и рационално вршење 
послова, доноси решења из надлеж-
ности одељења за финансије, пројек-
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тује и прати прилив укупних примања 
и текућих прихода на рачуну трезора 
Општине,анализира и прати план извр-
шења буџета, води евиденцију о дуго-
вањима, одговоран је за израду нацрта, 
одлука и других аката из надлежности 
одељења за финансије, даје смернице за 
састављање периодичних извештаја и 
завршног рачуна, координира рад са Уп-
равом за трезор, сарађује са директним 
и индиректним корисницима средстава 
буџета локалне самоуправе, односно са 
корисницима који врше плаћања преко 
консолидованог рачуна трезора, редовно 
информише Начелника Општинске уп-
раве о раду одељења и пословима из де-
локруга рада одељења, прати прописе 
везане за финансијско и материјално 
пословање, стара се о извршавању за-
конских прописа и осталих прописа из 
области финансирања органа локалне 
самоуправе, јавних установа и служби. 
Обавља и друге послове по налогу На-
челник Општинске управе.

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

2.1. СЛУЖБА ЗА ТРЕЗОР

32. Шеф Службе за трезор 
Звање: самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: непосредно руко-
води радом службе, организује вршење 
свих послова из надлежности службе, 
распоређује послове на запослене и даје 
им ближа упутства о начину вршења 
тих послова, врши увид у исправност 
свих докумената везаних за извршење 
буџета, врши сва електронска плаћања 
и прати извршење расхода и издатака по 
појединим апропријацијама у односу на 
план, пружа стручну помоћ код одређи-
вања субаналитичких конта за књиго-
водствену евиденцију. Припрема нацрт 
одлуке о буџету Општине, припрема 
и израђује нацрт одлуке о изменама и 
допунама одлуке о буџету Општине 
(ребаланс буџета), припрема мишљење 
о одобрењу средстава из текуће буџет-
ске резерве, врши промену апроприја-
ције и отвара апропријације, саставља 
месешне извештаје о планираним и из-
вршеним расходима за плате у органима 
јединице локалне самоуправе, припрема 
нацрт одлуке о завршном рачуну буџета 
Општине, саставља и израђује годишње, 
полугодишње и тромесечне финансијске 
извештаје за КРТ, учествује у изради го-
дишњег плана јавних набавки директ-
них буџетских корисника, учествује у 
припреми и изради периодичних и го-
дишњих обрачуна, учествује у изради 
консолидованог финансијског извештаја, 
прати прописе из области финансирања 
јавног сектора, прати извршење буџета 
и предлаже мере за спречавање прекора-
чења планираних и расположивих стред-
става. Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
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у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

33. Службеник за рачуноводствене 
послове индиректних буџетских 
корисника
Звање: саветник

Број службеника: 2

Опис послова: врши пријем и при-
прему захтева за плаћање, врши про-
веру и контролу захтева за плаћање са 
одобреним апропријацијама по Одлуци 
о буџету, односно финансијском плану 
корисника, утврђује месечне и троме-
сечне квоте за кориснике и стара се да 
сва плаћања буду у складу са утврђеним 
квотама, води потребну књиговодствену 
евиденцију за индиректне кориснике 
буџета, води потребну књиговодствену 
евиденцију из ове области, одлаже хро-
нолошки и чува документацију инди-
ректних корисника буџета, саставља 
месечне извештаје о броју запослених и 
планираним и исплаћеним зарадама у 
јавним предузећима, саставља месечне 
извештаје за Управу за трезор, доста-
вља податке о примањима запослених, 
изабраних и именованих лица (регистар 
запослених) подноси пореске пријаве. 
Проверава и усклађује тромесечне фи-
нансијске извештаје индиректних ко-
рисника буџета са главном књигом тре-
зора. Врши припремне радње и провере 
финансијских извештаја корисника за 
потребе консолидованих финансијских 
извештаја, врши дневно ажурирање 
средстава самодоприноса по месним 
заједницама, прати динамику прилива 
самодоприноса у буџет Општине и ана-
лизира остварење истих. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

34. Службеник за рачуноводствене 
послове осталих буџетских 
корисника
Звање: саветник

Број службеника: 2

Опис послова: врши пријем и при-
прему захтева за плаћање, врши проверу 
и контролу захтева за плаћање са одо-
бреним апропријацијама по Одлуци о 
буџету, односно финансијском плану ко-
рисника, води потребну књиговодствену 
евиденцију за остале кориснике буџета, 
одлаже хронолошки и чува документа-
цију осталих корисника буџета и јавних 
предузећа, проверава и усклађује тро-
месечне финансијске извештаје осталих 
корисника буџета са главном књигом 
трезора, евидентира рачуне у складу са 
законом о роковима измирења новчаних 
обавеза (РИНО). Врши пријем и проверу 
обраду и обрачун и подноси пореску 
пријаву и то: за накнаде одборницима, 
члановима Општинског већа, члано-
вима радних тела Скупштине општине и 
Општинског веча, све комисије основане 
од стране органа Општине, врши об-
раду, обрачун и подноси пореске пријаве 
за уговоре о привременим и повреме-
ним пословима и уговоре о делу. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.
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Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

35. Службеник за рачуноводствене 
послове буџетских корисника из 
области образовања и културе
Звање: саветник

Број службеника: 1

Опис послова: врши пријем и при-
прему захтева за плаћање, врши проверу 
и контролу захтева за плаћање са одо-
бреним апропријацијама по одлуци о 
буџету, односно финансијском плану ко-
рисника, утврђује месечне и тромесечне 
квоте за кориснике буџета, и стара се да 
сва плаћања буду у складу са утврђеним 
квотама, води потребну књиговодствену 
евиденцију за остале кориснике буџета, 
води потребну књиговодствену евиден-
цију из области основног и средњег об-
разовања, информисања, физичке кул-
туре, аматеризма и манифестација, од-
лаже хронолошки и чува документацију 
осталих корисника буџета, проверава и 
усклађује тромесечне финансијске из-
вештаје индиректних корисника буџета 
са главном књигом трезора. Врши и 
друге послове по налогу претпоставље-
них.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

2.2. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ

36. Шеф Службе за буџет
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: непосредно руко-
води радом службе, организује вршење 
свих послова из надлежности службе, 
распоређује послове на запослене и даје 
им ближа упутства о начину вршења 
тих послова. Израђује финансијске пла-
нове директних и учествује у изради 
финансијских планова индиректних 
буџетских корисника, учествује у из-
ради нацрта буџета и завршног рачуна 
буџета Општине, учествује у изради и 
праћењу аката из области финансија и 
буџета, врши дневно ажурирање уплата 
јавних прихода и прати динамику при-
лива јавних прихода у буџет Општине 
и анализира остварење истих, врши 
усаглашавање приспелих јавних при-
хода и примања са извештајем Управе за 
трезор, прати извршење расхода буџета 
општине по позицијама, прати реализа-
цију уговорених обавеза по уговорима о 
јавним набавкама, сачињава извештај о 
извршењу буџета. Води аналитичку еви-
денцију основних средстава и врши унос 
аутоматске обраде података на основу 
припремљених налога о набавци, расхо-
довању или отуђењу основних средстава 
Општинске управе, учествује у при-
преми документације комисији за попис 
и инвентарисање основних средстава 
и ситног инвентара и врши упис стања 
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по основу извршеног годишњег пописа, 
врши обрачун амортизације основних 
средстава. Сачињава извештај о извр-
шењу буџета на прописаним обрасцима 
Управи за трезор, саставља извештаје о 
начину израде програма рада јавних пре-
дузећа, саставља и израђује годишње, 
полугодишње и тромесечне финансијске 
извештаје за дирекне буџетске кориснике 
на основу консолидованих рачуна инди-
ректних буџетских корисника, израђује 
статистичке извештаје и анализе за пот-
ребе виших органа и органа локалне са-
моуправе.Упознаје руководиоца одељења 
за финансије о стању и вршењу послова 
из надлежности службе, проблемима 
који настају у вршењу послова и пред-
лаже мере за њихово решавање. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

37. Службеник за рачуноводствене 
послове директних буџетских ко-
рисника
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: води главну књигу 

трезора буџета Општине, води књи-
говодство директних буџетских ко-
рисника, води потребне помоћне књиге, 
врши контирање и води евиденцију ак-
тивних временских разграничења за 
обавезе из пословања према добавља-

чима на основу улазних рачуна и извода 
са рачуна буџета општине, утврђује ме-
сечне и тромесечне квоте за дирекне ко-
риснике и стара се да сва плаћања буду 
у складу са утврђеним квотама. Ради 
на припремним радњама за израду и 
састављање годишњих, полугодишњих 
и тромесечних финансијских извештаја 
дирекних буџетских корисника, учест-
вује у изради извода отворених ставки са 
добављачима, врши материјалну и фор-
малну контролу документације, одлаже 
хронолошки и чува документацију свих 
корисника буџетских средстава, закљу-
чује пословне књиге на крају пословне 
буџетске године и отвара нове књиге за 
наредну буџетску годину. Врши дневно 
ажурирање уплата јавних прихода и 
прати динамику прилива јавних при-
хода у буџет Општине, прати извршење 
расхода буџета Општине по позицијама 
директних буџетских корисника, прати 
реализацију уговорених обавеза по уго-
ворима о јавним набавкама директних 
буџетских корисника. Врши и друге по-
слове по налогу непосредних руководи-
лаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области економс-
ке науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, или 
на специјалистичким студијама на фа-
култету, положен државни стручни ис-
пит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

38. Службеник за послове финан-
сијског књиговође посебних под-
рачуна
Звање: Виши референт

Број службеника: 1
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Опис послова: врши формалну 
контролу комплетности и исправно-
сти документације, припрема налоге за 
плаћање, води књиговодствену евиден-
цију подрачуна за посебне намене, од-
лаже хронолошки и чува документацију 
посебних подрачуна, врши отварање 
и гашење текућих рачуна и подрачу-
на, саставља месечне и друге потреб-
не извештаје, води помоћну евиденцију 
пласмана и припрема документацију 
за наплату штете од Осигуравајућег 
друштва, врши и друге послове по нало-
гу претпостављених.

Посебни услови: стечено средње 
образовање техничког смера, положен 
државни стручни испит, 5 година радног 
искуства у струци. 

39. Службеник за послове благајне и 
обрачуна зарада
Звање: Виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: врши припрему и 
обрачун зарада и накнада за запослене, 
изабрана и постављена лица, обрађује те 
податке и води одговарајуће евиденције, 
врши обрачун за исплату породиљског 
боловања и боловања преко тридесет 
дана, води евиденцију о потрошачким 
кредитима и припрема налоге и спи-
скове за исплату плата и накнада, из-
даје уверења, потврде и друге обрасце о 
висини плата и других примања по за-
хтевима запослених, припрема месечне 
и годишње извештаје РАД – 1 Заводу 
за статистику, припрема и штампа го-
дишње ППП обрасце за све запослене, 
те исте доставља Пореској управи, при-
према и штампа годишње ППП обрасце 
за све исплате појединцима које немају 
карактер зарада, те исте доставља По-
реској управи,припрема обрасце М-4 за 
претходну годину са спецификацијом 
уплаћених доприноса за сваког запосле-
ног, припрема МУН обрасце за остала 
лична примања са пратећом докумен-

тацијом и доставља надлежном органу 
ПИО, води благајничко пословање за 
потребе Општине, подиже новац са ра-
чуна Општине и врши исплату из бла-
гајне по налозима, саставља благајничке 
извештаје за све врсте готовинских ис-
плата за директне буџетске кориснике. 
Врши и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање друштвеног смера, положен 
државни стручни испит, 5 година радног 
искуства у струци. 

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

У оквиру Одељења за привреду 
утврђују се следећа радна места:

40. Руководилац Одељења за привре-
ду
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: организује рад и 
обезбеђује ефикасно, благовремено и за-
конито обављање послова из делокруга 
Одељења, стара се о остваривању са-
радње и координације организацио-
них ужих јединица у оквиру Oдељења, 
пружа помоћ шефовима организацио-
них јединица, припрема и израђује 
нацрте одлуке, друга општа акта, ре-
шења, закључке и препоруке које до-
носи Скупштина општине, председник 
Општине и Општинско веће из делокруга 
Oдељења и општих аката које доноси на-
челник Општинске управе. Стара се о 
унапређењу организације и метода рада 
одељења, пружа стручну помоћ запосле-
нима, доноси решења и друга акта из 
надлежности Одељења, у складу са зако-
ном и по овлашћењу начелника Општин-
ске управе.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке на основним ака-
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демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

41. Службеник за послове заштите 
животне средине
Звање: референт 

Број службеника: 1

Опис послова: координира актив-
ности на реализацији Пројекта пољо-
заштитних појасева на територији целе 
Општине, са месним заједницама, задру-
гама, еколошким удружењима, школама 
итд, одржава контакте са организацијама 
које су директно укључене у набавку 
садног материјала, садњу и накнадно 
одржавање засада, сарађује и са надлеж-
ним министарством и инспекцијским ор-
ганима из ове области; обавља теренски 
рад. Врши и друге послове по налогу не-
посредних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у 
струци.

42. Службеник за послове пољопри-
вреде и водопривреде 
Звање: саветник

Број службеника: 4

Опис послова: учествује у при-
преми у доношењу Програма заштите 
коришћења и уређења пољопривредног 
земљишта и стара се о њиховом спро-
вођењу, стара се о коришћењу пашњака 
и одлучује о привођењу пашњака другој 

култури, води управни поступак и од-
лучује по захтевима за промену намене 
пољопривредног земљишта и утврђује 
накнаду сходно закону. Израђује из-
вештаје, информације и анализе из об-
ласти пољопривреде за органе општине, 
прати пољопривредне радове (пролећна 
сетва, жетва и јесењи радови). Води еви-
денцију укупних засејаних површина 
очекиваних и остварених приноса свих 
пољопривредних производа. Обавља 
стручне послове за потребе Штаба за 
пољопривреду. Обавља стручне послове 
за Комисију за давање у закуп држав-
ног пољопривредног земљишта и Ко-
мисије за процену штете од елементар-
них непогода у пољопривреди. Сарађује 
са пољопривредним организацијама 
и индивидуалним сектором. Утврђује 
водопривредне услове, издаје водопри-
вредну сагласност и водопривредне доз-
воле за објекте локалног значаја. Обавља 
послове у вези стања каналске мреже на 
територији општине. Сарађује са репу-
бличким и покрајинским органима из 
ове области. Обавља послове регули-
сане законским и подзаконским актима 
из ове области.Обавља послове везане за 
противградну заштиту и послове везане 
за пољочуварску службу. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области биотех-
ничке или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.
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43. Службеник за управно правне по-
слове и нормативну делатност
Звање: саветник  

Број службеника: 1

Опис послова: припрема за ор-
гане општине из области: комуналне, 
грађевинске, саобраћајне, путне, стам-
бене, области урбанизма, грађевинског 
земљишта, пословног простора, про-
мене назива улица, занатства, туризма, 
угоститељства, заштите и унапређења 
животне средине и у другим областима 
од значаја и непосредног интереса за 
грађане утврђене законом или одлукама 
Скупштине општине. Пружа стручну 
правну помоћ инспекцијској служби, као 
и другим запосленим у Одељењу за при-
вреду. Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

44. Службеник за послове комуналне 
делатости
Звање: саветник

Број службеника: 3

Опис послова: израђује извештаје, 
информације и анализе о стању у обла-
сти комуналне делатности, припрема 
нацрте аката којима се регулише радно 
време трговинских и угоститељских 
објеката, спроводи управни поступак и 
издаје решења за коришћшење простора 

на јавној површини испред трговинских 
и угоститељских објеката, обавља по-
слове који се односе на коришћење јав-
них површина по захтевима првних и 
физичких лица, издаје одобрења за по-
стављање привремених објеката на јавној 
површини, утврђује висину комуналне 
и административне таксе, прибавља 
техничке услове од надлежних органа и 
организација, издаје одобрења за зааузи-
мање јавне површине (организованим, 
културним, спортским, комерцијалним 
и другим манифестација). Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

45. Службеник за послове у области 
туризма, трговине, угоститељства 
и занатства
Звање: саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: прати стање, при-
купља податке, израђује анализе у об-
ласти туризма, трговине, угоститељства 
и занатства, припрема планове и мере 
за подстицање развоја туризма, преду-
зима активности у циљу промоције ту-
ристичке понуде, води регистар смештаја 
домаће радиности за територију општине 
и припрема решења о разврставању у 
категорије, утврђује услове за издавање 
одобрења и води евиденцију о обављању 
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угоститељске делатности у покретним 
објектима и ван угоститељског објекта. 
Обавља поверене послове републичке 
агенције за привредне регистре и то 
пријем захтева за предузетничке радње 
и друге промене везане за регистрацију 
предузетника и врши и друге послове по 
налогу непосредних руководилаца.

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области економс-
ке правне или политичке науке на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 
студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци.

46. Контролор реализације Програма 
комуналних радова
Звање: саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: прати извршења 
програма пословања и квалитета извр-
шених услуга, анализу рада ЈП и ЈКП 
чији је оснивач општина, као и други 
даваоца комуналних услуга поверених 
од стране општине, сачињава извештаје 
и информације о кретању цена комунал-
них производа и услуга, даје мишљење 
на предложену висину цена комунал-
них услуга, припрема нацрт и пред-
лог аката у складу са законом и актима 
општине, припрема анализе извештаја и 
информације у вези са обављањем кому-
налне делатности на подручју општине, 
припрема и прати реализацију финан-
сијских планова ЈП и ЈКП из комуналне 
области, обавља послове припреме и из-
раде предлога прописа и других општих 
аката, предлаже нацрт мера у случају по-

ремећаја у области пружања комуналних 
производа и услуга. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне, 
или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

47. Службеник за послове у области 
саобраћаја
Звање: саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: обавља послове који 
се односе на организацију и техничко 
регулисање саобраћаја, безбедност са-
обраћаја и унапређење режима одвијања 
саобраћаја, припрема мишљење на пла-
нове техничког регулисања саобраћаја, 
измену програма рада семафора, поста-
вљање јавне расвете под посебним усло-
вима, остварује сарадњу са надлежним 
органима и предузећима на изналажењу 
саобраћајно-техничких и других решења 
за несметано одвијање саобраћаја, прати 
стање безбедности саобраћаја у општини 
и предлаже мере за унапређење безбед-
ности саобраћаја. Обавља стручне по-
слове у области јавног превоза путника 
на територији општине и ауто-такси 
превоза, врши регистрацију и оверу реда 
вожње, учествује у изради и праћењу ре-
ализације програма унапређења јавног 
превоза, одређивања аутобуских и такси 
стајалишта. Врши друге послове по на-
логу непосредног руководиоца. 

Посебни услови: стечено ви-
соко образовање из научне области са-
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обраћајног инжењерства на основним 
академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

3.1. СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО 
– ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 

48. Шеф Службе за имовинско - 
правне и стамбене послове

Звање: самостални саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: организује рад и 
обезбеђује ефикасно, благовремено и за-
конито обављање послова из делокруга 
службе, обавља најсложеније норма-
тивно правне и управне послове. Води 
поступак и припрема решења о конвер-
зији, експропријацији, деекспроприја-
цији, административном преносу не-
покретности, води поступак утврђивања 
земљишта за редовну употребу објекта, 
води поступак и закључује споразуме о 
накнади за експроприсану непокретност, 
води поступак отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта, води поступак 
откупа станова у својини Општине, оба-
вља стручне послове за прибављање и 
располагање непокретностима у јавној 
својини, води поступак враћања зељи-
ишта, води поступак поништавања ре-
шења о изузимању, поступа по замол-
ницама других органа, води поступак 
повраћаја задружне имовине, припрема 
нацрт одлука и уговора о прибављању и 
располагању јавном својином, израђује 
нацрте и предлоге одлука и других опш-

тих аката за потребе органа Општине. 
Обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

49. Службеник за имовинско-правне 
и стамбене послове I

Звање: Самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова: води поступак и 
припрема решења о конверзији, експро-
пријацији, деекспропријацији, адми-
нистративном преносу непокретности, 
води поступак утврђивања земљишта 
за редовну употребу објекта, води пос-
тупак и закључује споразуме о накнади 
за експроприсану непокретност, води 
поступак отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта, води поступак 
враћања земљишта, утрина и пашњака, 
води поступак откупа станова у својини 
Општине, принудног исељења, води 
евиденцију скупштина станара стамбе-
них зграда на територији Општине, из-
даје уверења о образовању скупштине 
стамбене зграде и избору председника, 
обавља стручне послове за прибављање 
и располагање непокретностима у јавној 
својини, води поступак враћања зељи-
ишта, води поступак поништавања ре-
шења о изузимању, поступак по замол-
ницама других органа, води поступак 
повраћаја задружне имовине, припрема 
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нацрт одлука и уговора о прибављању 
и располагању јавном својином. Обавља 
послове који се односе на вођење јединс-
твене евиденције непокретности о јавној 
својини општине, укњижбу јавне својине 
и послове који се односе на управљање 
јавном својином. Врши стручно - адми-
нистративне и организационе послове за 
потребе комисија и других радних тела 
из ове области, припрема нацрте општих 
и других аката из надлежности Службе 
за органе Општине; води евиденцију 
имовине општине и евиденцију станова 
у јавној својини Општине и пословном 
простору; обавља послове у вези изда-
вања у закуп пословног простора.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

50. Службеник за имовинско-правне 
и стамбене послове II

Звање: Саветник

Број службеника:2

Опис послова: води поступак и 
припрема решења о конверзији, експро-
пријацији, деекспропријацији, адми-
нистративном преносу непокретности, 
води поступак утврђивања земљишта за 
редовну употребу објекта, води поступак 
и закључује споразуме о накнади за екс-
проприсану непокретност, води посту-
пак отуђења и давања у закуп грађевин-
ског земљишта, води поступак враћања 
земљишта, утрина и пашњака, води пос-

тупак откупа станова у својини Општине, 
принудног исељења, води евиденцију 
скупштина станара стамбених зграда на 
територији Општине, издаје уверења о 
образовању скупштине стамбене зграде 
и избору председника, обавља стручне 
послове за прибављање и располагање 
непокретностима у јавној својини, води 
поступак враћања зељиишта, води пос-
тупак поништавања решења о изузи-
мању, поступак по замолницама других 
органа, води поступак повраћаја за-
дружне имовине, припрема нацрт одлука 
и уговора о прибављању и располагању 
јавном својином. Врши стручно - адми-
нистративне и организационе послове за 
потребе комисија и других радних тела 
из ове области, припрема нацрте општих 
и других аката из надлежности Службе 
за органе Општине; води евиденцију 
имовине општине и евиденцију станова 
у јавној својини Општине и пословном 
простору; обавља послове у вези изда-
вања у закуп пословног простора.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

51. Службеник за имовинско-правне, 
стамбене и послове одбране и ван-
редних ситуација 

Звање: Самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова: води поступак и 
припрема решења о конверзији, експро-
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пријацији, деекспропријацији, адми-
нистративном преносу непокретности, 
води поступак утврђивања земљишта за 
редовну употребу објекта, води поступак 
и закључује споразуме о накнади за екс-
проприсану непокретност, води посту-
пак отуђења и давања у закуп грађевин-
ског земљишта, води поступак враћања 
земљишта, утрина и пашњака, води пос-
тупак откупа станова у својини Општине, 
принудног исељења, води евиденцију 
скупштина станара стамбених зграда на 
територији Општине, издаје уверења о 
образовању скупштине стамбене зграде 
и избору председника, обавља стручне 
послове за прибављање и располагање 
непокретностима у јавној својини, води 
поступак враћања зељиишта, води пос-
тупак поништавања решења о изузи-
мању, поступак по замолницама других 
органа, води поступак повраћаја за-
дружне имовине, припрема нацрт одлука 
и уговора о прибављању и располагању 
јавном својином. Врши стручно - адми-
нистративне и организационе послове за 
потребе комисија и других радних тела 
из ове области, припрема нацрте општих 
и других аката из надлежности Службе 
за органе Општине; води евиденцију 
имовине општине и евиденцију станова 
у јавној својини Општине и пословном 
простору; обавља послове у вези изда-
вања у закуп пословног простора.

Обавља стручно-организационе 
послове из области одбране за потребе 
органа Општине, послове израде Пла-
нова одбране и других општих аката из 
области одбране, координацију послова 
одбране са Министарством одбране – 
Центром Министарства одбране и дру-
гим државним органима, као и друге 
стручне и административне послове 
из области одбране; стручно-органи-
зационе и административне послове за 
Општински штаб за ванредне ситуације, 
послове израде Планова и Програма за 
ванредне ситуације, координацију по-
слова ванредних ситуација са Министар-

ством унутрашњих послова – Сектором 
за ванредне ситуације и другим држав-
ним органима, као и друге стручне и ад-
министративне послове из области ван-
редних ситуација.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

52. Службеник за административне 
послове 
Звање: Референт

Број службеника:1

Опис послова: обавља админи-
стративно-техничке послове за потребе 
Одељења за привреду. Врши пријем, 
припрему и евидентирање захтева из об-
ласти привреде и исте доставља на даљу 
обраду. Архивира обрађене предмете и 
исте доставља надлежном архивару.

Обавља и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у 
струци.

3.2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО – 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

53. Шеф канцеларије за локално – 
економски развој 
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Звање: Самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова: обезбеђује ефи-
касно, благовремено и законито оба-
вљање послова из надлежности Кан-
целарије. Обавља стручне, аналитичке 
и друге послове на припреми и изради 
пројеката од значаја за локални економ-
ски развој, који су у складу са стратеш-
ким развојним документима; прати њи-
хову реализацију и сачињава извештај о 
истим, анализира могућности за покре-
тање нових развојних пројеката од ин-
тереса за општину. Организује промо-
тивне активности везане за економски 
развој општине; представља општину 
на регионалном, покрајинском и држав-
ном нивоу. Прати остварење стратешких 
и оперативних планова у вези локалног 
економског развоја када је то дефинисано 
стратешким документом. Сагледава мо-
гућности за покретање развојних проје-
ката, предлаже, координира припремање 
и израду пројеката у вези расписаних 
конкурса републичких и покрајинских 
фондова. Прати јавне позиве и конкурсе 
од интереса за локални економски раз-
вој, расписане од стране републичких 
и покрајинских нивоа власти, и оба-
вештава надлежне органе, организације, 
установе, привредне и друге субјекте о 
истим. Координира активности у при-
купљању података од надлежних органа, 
организација и институција у циљу кре-
ирања и ажурирања релевантних база 
података од значаја за локални економ-
ски развој. 

Координира између свих актера 
и пружа административно-техничку 
помоћ без права одлучивања, током 
процеса израде стратешких докумената 
развоја и акционих планова од интереса 
за економски развој и пружа админи-
стративно-техничку помоћ, засновану 
на подацима надлежних органа, у при-
купљању података за потребе израде 

програмског буџета Општине Бачка Па-
ланка.

Остварује и одржава контакте са 
представницима инвеститора, учест-
вује у преговорима са инвеститорима и 
привредницима. По упиту потенцијал-
ног инвеститора и на захтев надлежног 
органа прикупља релевантне податке од 
надлежних органа за потребе давања ин-
формација о потенцијалним локацијама 
за инвестирање. На захтев потенцијал-
ног улагача пружа техничку помоћ и 
подршку улагачу у реализацији улагања, 
засновану на подацима надлежних ор-
гана. Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства, 
правне, економске или биотехничке 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

54. Службеник припреме пројеката
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: непосредно извр-
шава најсложеније стручне послове у 
унапређењу локалног економског раз-
воја; пружа техничку помоћ у припреми 
предлоге аката од значаја за локални 
економски развој. Успоставља контакт и 
сарадњу са регионалним и националним 
институцијама од значаја за развој при-
вреде – агенцијама, коморама, министар-
ствима и др. Прати расписане конкурсе 



3982 страна - Број 37/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        19. децембар 2016. године

републичких и покрајинских фондова и 
институција за доделу бесповратних фи-
нансијских средстава и обавештава на-
длежне органе, организације, установе, 
привредне и друге субјекте о истим. На 
време припрема пројектну и другу доку-
ментацију, прати реализацију пројеката 
и сачињава извештај о истим. Прати ост-
варење стратешких и оперативних пла-
нова у вези локалног економског развоја 
када је то дефинисано стратешким доку-
ментом. Редовно обавештава привредне 
субјекте путем интернет странице 
Општине Бачка Паланка о расписаним 
конкурсима. Формира и одржава реле-
вантне базе података од значаја за ло-
кални економски развој. Прати законе и 
подзаконска акта из области економског 
развоја у циљу развоја локалне заједнице.
Учествује у припреми израде предлога 
општих и појединачних аката из надлеж-
ности других органа који су у интересу 
локалног економског развоја. Пружа ад-
министративно-техничку помоћ, засно-
вану на подацима надлежних органа, у 
процесу прикупљања и систематизације 
података у поступку израде програмског 
буџета Општине Бачка Паланка као и 
у процесу израде локалног стратешког 
документа развоја; координира између 
свих актера надлежних за креирање и 
спровођење политике друштвено-еко-
номског развоја и одржава контакте са 
представницима инвеститора. По упиту 
потенцијалног инвеститора и на захтев 
надлежног органа носиоца политике ло-
калног економског развоја прикупља ре-
левантне податке од надлежних органа 
за потребе давања информација о потен-
цијалним локацијама за инвестирање. 
На захтев потенцијалног улагача пружа 
техничку помоћ и подршку улагачу у 
реализацији улагања, засновану на пода-
цима надлежних органа. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства, 
правне, економске или политичке науке 
на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

55. Енергетски менаџер
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: прикупља и анали-
зира податке о начину коришћења и ко-
личине употребљене енергије, припрема 
програм енергетске ефикасности о пла-
нираном начину остваривања и величини 
планираног циља уштеде енергије за пе-
риод од најмање три године, припрема 
план енергетске ефикасности са мерама 
и активностима за његово спровођење 
који се доноси на период од годину дана. 
Предлаже мере које доприносе ефикас-
ном коришћењу енергије, стара се о при-
преми годишњег извештаја о спроведе-
ним мерама и активностима дефинисане 
планом и програмом енергетске ефикас-
ности и предузима и друге активности 
и мере прописане законом, припрема 
критеријуме за расписивање конкурса 
за суфинансирање мера енергетске ефи-
касности, учествује у избору корисника 
субвенциуја, прати реслизацију одо-
брених пројеката и пише извештаје о 
спроведеном конкурсу, утврђује потребе 
за енергијом разматрајући постојећа и 
будућа насеља, предлаже начин обез-
беђења неопходних енергетских ресурса 
уз уважавање потреба за рационалном 
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потрошњом енергије, прати планирану 
динамику развоја енергетике и доставља 
потребне податке надлежним органима 
из ове области. Врши и друге послове по 
налогу непосредних руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства, на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

3.3. СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

56. Шеф инспекције 
Звање: Самостални саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: руководи, орга-
низује и планира рад службе, пружа 
стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у служби, стара се о зако-
нитом, правилном и благовременом оба-
вљању послова у служби, врши надзор 
над применом законских и других про-
писа и општин аката, прати и проучава 
стање у свим областима инспекцијског 
деловања и даје предлоге за предузи-
мање одговарајућих мера, по потреби од-
лази на терен са инспекторима, усклађује 
активности инспекцијске службе, при-
према извештаје о раду службе за органе 
општине, припрема анализе, информа-
ције и извештаје о стању у области ин-
спекцијског надзора и предлаже мере за 
унапређење рада, остварује сарадњу са 
органима, имаоцима јавних овлашћења, 
правним и физичким лицима у циљу 

ефикасног обављања инспекцијског над-
зора, утврђује оперативне планове рада 
инспекција и врши и друге послове по 
налогу непосредних руководилаца. 

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из поља техничко-техно-
лошке или друштвено хуманистичке 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

57. Инспектор заштите животне сре-
дине 
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: обавља инспек-
цијски надзор над повереним пословима 
у погледу примене Закона о заштити 
животне средине, закона о поступању 
са отпадним материјалима, закона о 
процени утицаја на животну средину, 
закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине 
и одлука Скупштине општине из ове 
области, а у вези прописаних мера и 
услова заштите животне средине, при-
према решења, предлаже мере и стара се 
за њихово спровођење, подноси захтеве 
за покретање прекршајног поступка, од-
носно кривичне пријаве и пријаве за при-
вредни преступ. Иницира доношење и 
израђује нацрте аката које доносе органи 
општине из области заштите животне 
средине, остварује сарадњу са другим 
државним органима и инспекцијама чија 
је делатност везана за ову област. Оба-
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вља и друге послове по налогу непосред-
них руководилаца.

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области инжењер-
ства заштите животне средине или би-
отехничке науке, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, или 
на специјалистичким студијама на фа-
култету, положен државни стручни ис-
пит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

58. Грађевински инспектор 
Звање: Саветник 

Број службеника: 3

Опис послова: врши надзор над 
применом Закона о планирању и из-
градњи и других прописа и општих 
аката, стандарда, техничких норматива 
и норми квалитета, који се односе на 
пројектовање, грађење и реконструкцију 
објеката у високоградњи, нискоградњи 
и градњи других објеката, врши надзор 
над извођењем појединих грађевинских 
радова над тим објектима, контролу 
грађења објеката на прописан начин, 
припрема решења и налаже мере и стара 
се за њихово спровођење, сачињава запи-
сник о уклањању објекта односно њего-
вог дела, подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка, односно кри-
вичне пријаве и пријаве за привредне 
преступе, сарађује са републичким ин-
спекцијама и другим органима и органи-
зацијама у циљу ефикаснијег обављања 
надзора, води евиденције прописане за 
грађевинску инспекцију, припрема из-
вештаје за органе општине и надлежне 
републичке органе, прикупља податке 
и прати и анализира стање у области из 

свог делокруга. Обавља и друге послове 
по налогу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства, на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

59. Саобраћајни иснпектор 
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: врши инспекцијски 
надзор над извршавањем закона и дру-
гих прописа на одржавању, заштити, 
изградњи и реконструкцији локалних и 
некатегорисаних путева и прати стање 
саобраћајних знакова на путевима. Из-
даје решења и налоге за постављање вер-
тикалне и хоризонталне саобраћајне сиг-
нализације као и за постављање еластич-
них заштитних ограда, врши надзор над 
применом општинских одлука у којима 
се регулише саѕобраћај и саобраћајна 
сигнализација. Предузима управне 
мере за које је пред законом овлашћен. 
Предлаже мере за безбедно одвијање са-
обраћаја. Подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка, односно кри-
вичне пријаве и пријаве за привредни 
преступ. Припрема извештаје за органе 
општине и надлежне републичке органе. 
Врши инспекцијски надзор над закони-
тошћу у обављању превоза у друмском 
саобраћају и то ванлинијског превоза 
путника, линијског и ванлинијског пре-
воза ствари, превоза за сопствене пот-
ребе лица и ствари и ауто-такси превоза. 
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Обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца. 

Посебни услови: стечено ви-
соко образовање из научне области са-
обраћајног инжењерства, на основним 
академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

60. Комунални инспектор I
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: врши инспекцијски 
надзор над законитошћу рада комунал-
них организација и поступака грађана, 
предузетникаак и правних лица у погледу 
придржавања закона, других прописа 
и општих аката, иницира доношење и 
учествује у изради одлука и других опш-
тих аката из комуналне и трговинске де-
латности, даје мишљења и објашњења 
у погледу применме прописа над чијим 
спровођењем врши надзор, прелдаже 
предузимање одговарајућих мера и ак-
тивности, врши надзор над спровођењем 
прописа који се односе на кориснике и 
даваоце комуналних услуга у погледу 
услова и начина коришћења и давања 
услуга, уређивања и одржавања објеката 
јавних површина прати јавну хигијену 
јавних зелених површина, јавне расвете, 
снабдевање насеља водом и одвођења 
отпадних вода, снабдевање топлотном 
енергијом, изношење и депоновање 
смећа, сахрањивње, гробља, кафилерије, 
делатности пиајца, димничарске ус-
луге, чистоћу јавних површина, продају 
пољопривредних и других производа 

ван пијачног простора и друге послове 
комуналне хигијене. Припрема решења 
и стара се о њиховом извршењу, подноси 
пријаве за прекршаје и предузима мере 
за уклањање ствари и предмета са јавних 
површина. Врши инспекцијски надзор у 
области трговине ван продајног објекта 
осим даљинске трговине, инспекцијски 
надзор над истицањем и придржавање 
радног времена и истицање пословног 
имена. Врши инспекцијски надзор у об-
ласти заштите права потрошача и пре-
дузима мере предвиђене тим законом. 
Обавља и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и посебан стручни испит 
за инспекторе и тржишног иснпектора 
и најмање три године радног искуства у 
струци.

61. Комунални инспектор II 
Звање: Сарадник 

Број службеника: 2

Опис послова: врши инспекцијски 
надзор над законитошћу рада комунал-
них организација и поступака грађана, 
предузетника и правних лица у погледу 
придржавања закона, других прописа 
и општих аката, врши надзор над спро-
вођењем прописа који се односе на ко-
риснике и даваоце комуналних услуга 
у погледу услова и начина коришћења и 
давања услуга, уређивања и одржавања 
објеката јавних површина ,прати јавну 



3986 страна - Број 37/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        19. децембар 2016. године

хигијену јавних зелених површина, 
јавне расвете, снабдевање насеља водом 
и одвођења отпадних вода, снабдевање 
топлотном енергијом, изношење и де-
поновање смећа, сахрањивње, гробља, 
кафилерије, делатности пиајца, димни-
чарске услуге, чистоћу јавних површина, 
продају пољопривредних и других про-
извода ван пијачног простора и друге 
послове комуналне хигијене. Припрема 
решења и стара се о њиховом извршењу, 
подноси пријаве за прекршаје и преду-
зима мере за уклањање ствари и предмета 
са јавних површина. Врши инспекцијски 
надзор у области трговине ван продај-
ног објекта осим даљинске трговине, ин-
спекцијски надзор над истицањем и при-
државање радног времена и истицање 
пословног имена. Врши инспекцијски 
надзор у области заштите права потро-
шача и предузима мере предвиђене тим 
законом. Обавља и друге послове по на-
логу непосредног руководиоца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

62. Комунални редар и комунални из-
вршитељ
Звање: млађи референт

Број службеника: 1

Опис послова: врши контролу 
коришћења јавних површина, јавних 
зелених површина, дечијих игралишта, 
саобраћајних површина и игралишта. 
Сачињава записник о току принудног 
извршења или о спроведеном извршењу, 
присуствује депоновању принудно ук-
лоњених објеката, уређаја, апарата и др. 
Води попис депонованих ствари, води 

рачуна о истеку рока депоновања и оба-
вештава надлежне о потреби расписи-
вања лицитације, води службену евиден-
цију извршених принудних извршења по 
структури и прати уплату трошкова за 
спровођење принудног извршења. Врши 
и друге послове по налогу других непо-
средних руководилаца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање било ког смера у четворо-
годишњем трајању, положен државни 
стручни испит и једна година радног ис-
куства у струци. 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО

63. Руководилац Одељења за урбани-
зам и грађевинарство 
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: организује рад и 
обезбеђује ефикасно, благовремено и 
законито спровођење обједињене проце-
дуре и обављање послова из делокруга 
Одељења, стара се о остваривању са-
радње и координације рада запослених у 
Oдељењу. 

Предлаже и припрема одлуке, 
друга општа акта, решења, закључке и 
препоруке које доносе органи Општине 
из делокруга Oдељења и општих аката 
које доноси начелник Општинске уп-
раве, стара се о унапређењу организације 
и метода рада Општинске управе, пружа 
стручну помоћ сарадницима у Oдељењу. 
Прати област урбанизма и грађевинар-
ства, покреће иницијативу за израду, до-
ношење и измену свих урбанистичких и 
просторних планова и пројеката. Прати 
спровођење и води евиденцију донетих 
урбанистичких и просторних планова и 
пројеката и учествује у поступку израде 
одлука из области урбанизма и грађеви-
нарства. Иницира измене нормативних 
аката из области урбанизма и грађеви-
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нарства, израђује информације из де-
локруга Одељења. Стара се о стручном 
усавршавању и оспособљавању запосле-
них. Обавља и друге послове по налогу 
начелника Општинске управе. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства, 
правне, економске или политичке науке 
на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци.

64. Службеник за нормативно правне 
и управне послове, послове  регис-
тратора у обједињеној процедури
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: води регистар обје-
дињених процедура и омогућава цен-
тралној евиденцији преузимање пода-
така, аката,и документације садржане у 
регистру. Иницира подношење пријава 
за привредни преступ односно прекр-
шајне пријаве против имаоца јавних 
овлашћења и одговорног лица инаоца 
јавних овлашћења и предузима друге 
неопходне радње за несметано и пра-
вилно функционисање регистра. Стара 
се о објављивању локацијских услова, 
грађевинских и употребних дозвола као 
и решења у електронском облику путем 
интернета. Води првостепени управни 
поступак, води и учествује у раду у по-
новљеном првостепеном поступку по 
налогу другостепеног органа. Доставља 
правоснажна решења – употребне доз-
воле РГЗ – Служби за катастар непокрет-

ности. Припрема предлог одлука и пла-
нова из области урбанизма и усаглашава 
са важећим прописима. Учествује у из-
ради анализа, информација и извештаја 
из свог делокруга рада, обавештава запо-
слене о измени важећих прописа. Прове-
рава испуњеност имовинско правних ус-
лова за издавање грађевинске дозволе и 
осталих управних аката из надлежности 
одељења. Обавља и друге послове по на-
логу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

65. Службеник за послове контроле 
техничке документације у обје-
дињеној  процедури
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: израђује нацрт нај-
сложенијих локацијских услова, прове-
рава испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву за издавање ло-
кацијских услова, контролише усклађе-
ност идејног решења са законом, пра-
вилницима и планским документом. 
Прибавља препис листа непокретности 
и копије плана од надлежне службе РГЗ, 
услове за пројектовање и прикључење 
од имаоца јавних овлашћења. Иницира 
измену појединих планских докумената 
у делу или целости. Врши контролу 
усклађености података наведених у из-
воду из пројекта за грађевинску дозволу 
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са издатим локацијским условима. Врши 
контролу усклађености идејног проје-
кта са законом, правилником, планским 
документом и локацијским условима у 
колико су издати. Учествује у поступку 
потврђивања урбанистичких пројеката 
и потврђује пројекте парцелације и пре-
парцелације. Израђује сложене информа-
ције о локацији, потврђује елаборате ета-
жирања. Учествује у изради анализа, ин-
формација и извештаја из свог делокруга 
рада. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архи-
тектонске или грађевинске науке на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистич-
ким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци.

66. Службеник за послове издавања 
локацијских услова и грађевинске 
дозволе у обједињеној процедури
Звање: Саветник 

Број службеника: 3

Опис послова: израђује нацрт ло-
кацијских услова, нацрт грађевинске до-
зволе, привремене грађевинске дозволе, 
решења о одобрењу извођења радова. 
Проверава испуњеност формалних ус-
лова за поступање по захтеву за издавање 
локацијских услова, грађевинске доз-
воле, привремене грађевинске дозволе 
и решења о одобрењу извођења радова. 
Прибавља препис листа непокретности 
и копије плана од надлежне службе РГЗ, 
услове за пројектовање и прикључење од 
имаоца јавних овлашћења. Контролише 

усклађеност идејног решења са законом, 
правилницима и планским документом. 
Врши контролу усклађености података 
наведених у изводу из пројекта за грађе-
винску дозволу са издатим локацијским 
условима. Врши контролу у склађености 
идејног пројекта са законом, правил-
ником, планским документом и лока-
цијским условима у колико су издати. 
Учествује у поступку потврђивања ур-
банистичких пројеката и потврђивања 
пројекта парцелације и препарцелације. 
Израђује информације о локацији, по-
тврђује елаборате етажирања, учествује 
у изради анализа информација и из-
вештаја из свог делокруга рада. Обавља 
и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области архи-
тектонске грађевинске или геодетске 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

67. Службеник за послове издавања 
грађевинске дозволе у обједиње-
ној процедури
Звање: Сарадник

Број службеника: 1

Опис послова: Проверава испуње-
ност формалних услова за поступање по 
захтеву за издавање грађевинске дозволе, 
измене грађевинске дозволе, привремене 
грађевинске дозволе, решења о одобрењу 
извођења радова, употребне дозволе, 
пријаве радова, пријаве завршетка обје-
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кта у конструктивном смислу, пријаве за-
вршетка израде темеља. Израђује нацрт 
грађевинске дозволе, измене грађевинске 
дозволе, решења о одобрењу извођења 
радова и употребне дозволе. Издаје уве-
рење о старости објеката и потврду да је 
издата грађевинска и употребна дозвола 
за објекат. Издаје потврде и уверења на 
захтев странке. Прослеђује пројекат за 
извођење и главни пројекат заштите од 
пожара на сагласност МУП-у, сектору 
противпожарне заштите. Израђује по-
тврду о пријави радова инвеститора и 
прослеђује грађевинској инспекцији. 
Обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научене области грађе-
винског инжењерства или архитектуре 
на оснвоним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, ос-
новним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године, по-
ложен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци. 

68. Службеник за послове заштите 
животне средине и послове изда-
вања грађевинске дозволе у обје-
дињеној процедури 
Звање: Саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: спроводи посту-
пак и припрема решења о захтевима за 
одлучивање о потреби процене утицаја 
пројекта на животну средину, захте-
вима за одређивање обима и садржаја 
студија о процени утицаја пројекта на 
животну средину. Даје сагласност на 
студију о процени утицаја пројекта на 
животну средину. Организује јавни у 
вид, јавну презентацију и јавну расправу 
о студији о процени утицаја и студији 
затеченог стања пројекта на животну 
средину. Води јавну књигу о спроведе-
ним поступцима процене утицаја проје-

кта на животну средину и издатим ин-
тегралним дозволама. Даје мишљење 
на одлуке о изради стратешке процене 
утицаја планова, програма, стратегија и 
основа на животну средину. Учествује 
у припреми, доношењу и реализацији 
програма заштите животне средине, ло-
калних акционих и санационих планова, 
контроли и праћењу стања животне сре-
дине, предлаже и спроводи превентивне 
и санационе мере за заштиту животне 
средине. Учествује у доношењу планова 
и програма управљања природним ре-
сурсима и добрима. Учествује у пос-
тупку давања сагласности на планове 
и годишње програме управљања заш-
тићеним подручјем. Спроводи поступке 
издавања дозвола са сакупљање, транс-
порт, складиштење, третман и одлагање 
инертног и неопасног отпада на тери-
торији Општине. Издаје интегралне до-
зволе оператеру и потврде о изузимању 
од обавезе прибављања дозвоел за уп-
рављање отпадом. Учествује у изради и 
сровођењу локалног и регионалног плана 
управљања отпадом. 

Проверава испуњеност формал-
них услова за поступање по захтеву за 
издавање грађевинске дозволе, решења 
о одобрењу извођења радова, пријаве 
радова, пријаве завршетка објекта у кон-
структивном смислу, пријаве завршетка 
израде темеља. Израђује нацрт грађе-
винске дозволе и решења о одобрењу 
извођења радова. Прослеђује пројекат за 
извођење и главни пројекат заштите од 
пожара на сагласност МУП-у сектору 
против пожарне заштите. Израђује по-
тврду о пријави радова инвеститора и 
прослеђује грађевинској инспекцији. 
Обавља послове администратора у спро-
вођењу обједињене процедуре електрон-
ским путем. Обавља и друге послове по 
налогу непосредног старешине. 

Врста послова: Стечено високо 
образовање из научне области биолош-
ке науке или инжењерства заштите жи-
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вотне средине на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, или 
на специјалистичким студијама на фа-
култету, положен државни стручни ис-
пит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

69. Службеник – урбаниста
Звање: Саветник 
Број службеника: 1
Опис послова: израђује програме 

за израду планова и припрема одлуке о 
изради планова, иницира измеу поједи-
них планских докумената. Проверава 
усклађеност планова у току израде са 
плановима шире просторне целине, за-
коном и подзаконским актима. Прегледа, 
проверава и припрема нацрте и предло-
ге урбанистичких планова у поступку 
израде и доношења, оглашавања и спро-
вошења процедуре раног јавног увида и 
припремање извештаја о раном јавном 
увиду као и послове оглашавања и спро-
вођења процедуре потврђивањем урба-
нистичких пројеката. Обавља послове у 
вези са прибављањем услова јавних пре-
дузећа у фази израде планова, доставља 
на стручну контролу и оверу. Води и еви-
дентира планску документацију и чува 
матрице елабората, врши мониторинг 
и еваулацију урбанистичких планова. 
Сарађује а по потреби учествује у раду 
Комисије за планове. Израђује нацрт 
информације о локацији, сарађује са об-
рађивачем плана, доставља обавештења 
надлежним органима у поступку израде 
планова доставља странкама одговор – 
став комисије за планове по уложеним 
примедбама на план или урбанистички 
пројекат у току јавног увида. Израђује 
нацрт локацијских услова. Потврђује 
пројекте препарцелацијие и парцелације 

и урбанистике пројекте. Обавља друге 
послове по налогу непосредног руково-
диоца. 

Посебни услови: стечено висо-
ко образовање из научне области архи-
тектонске или грађевинске науке на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 
студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци.

70.Службеник за административно - 
техничке послове 
Звање: Виши референт

Број службеника: 2

Опис послова: прибавља преписе 
листа непокретности и копије плана од 
РГЗ. Прибавља услове за пројектовање 
и прикључење од ималаца јавних овла-
шћења у циљу што ефикаснијег спро-
вођења обједињене процедуре. Прибавља 
податке о висини допирноса за уређење 
грађевинског земљишта. Обавља адми-
нистративно техничке пслове за потребе 
одељења. Стара се о објављивању изда-
тих аката на порталу за издвање грађе-
винских дозвола електронским путем. 
Израђује појединачне дописе, уверења, 
обавештења из делокруга рада одељења. 
Води статистику рада. Доставља правос-
нажна решења о озакоњењу и употреб-
ној дозволи РГЗ, Служби за катастар не-
покретности и грађевинској инспекцији. 
Обавља и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање пет година у струци. 
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71. Службеник за послове у пријемној 
канцеларији 
Звање: Млађи сарадник 

Број службеника: 1

Опис послова: обавља послове у 
вези са пријемом захтева, задуживањем 
и архивирањем предмета. Стара се о 
благовременом завођењу захтева подне-
тих електронским путем – обједињена 
процедура. Обавља административно 
техничке послове за потребе одељења. 
Пружа странкама обвештења и информа-
ције из делокруга рада одељења . Пружа 
помоћ странкама у поступку подношења 
и попуњавања захтева и других образаца 
а у циљу остваривања њихових права и 
обавеза. Израђује појединачне дописе, 
уверења, обавештења из делокруга рада 
одељења. Води статистику рада. Обавља 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научене области грађе-
винског инжењерства или архитектуре, 
правне или економске области на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит, најмање три го-
дине радног искуства у струци. 

72. Службеник за грађевинско ар-
хитектонске послове озакоњења 
објеката
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: води првостепени 
управни поступак у поступку озакоњења 
и израђује нацрт решења о озакоњењу. 
Издаје уверења о поднетом захтеву и 
доставља обавештења надлежним ор-
ганима о поднетим захтевима. Покреће 
поступак озакоњења по службеној дуж-
ности, обавештава странке о документа-

цији неопходној за спровођење поступка 
озакоњења. Прибавља сагласности за 
озакоњење објеката од управљача јавног 
добра, односно организације надлежне 
за заштиту природних, односно култур-
них добара као и од других институција 
чија сагласност је неопходна за окон-
чање поступка озакоњења. Израђуује по-
требне информације, анализе, извештаје. 
Припрема извештаје о броју поднетих 
и решених предмета и друге извештаје 
везане за озакоњење објеката. Објављује 
списак донетих решења на интернет 
страници надлежног органа. Доставља 
правоснажна решења о озакоњењу РГЗ 
Служби за катастар непокретности и 
грађевинској инспекцији. Врши увид у 
планску документацију. Даје потребна 
упутства у вези вођења поступка оза-
коњења, након увида у планску докумен-
тацију, другим запосленим у одељењу а 
који су распоређени на пословима оза-
коњења. Врши и друге послове по налогу 
непосредног старешине. 

Посебни услови: стечено висо-
ко образовање из научне области архи-
тектонске или грађевинске науке на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 
студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци.

73. Службеник за правне послове оза-
коњења објеката
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: води првостепени 
управни поступак у поступку озакоњења 
и израђује нацрт решења о озакоњењу. 
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Издаје уверења о поднетом захтеву и 
доставља обавештења надлежним ор-
ганима о поднетим захтевима. Покреће 
поступак озакоњења по службеној дуж-
ности, обавештава странке о документа-
цији неопходној за спровођење поступка 
озакоњења. Прибавља сагласности за 
озакоњење објеката од управљача јавног 
добра, односно организације надлежне 
за заштиту природних, односно кул-
турних добара као и од других инсти-
туција чија сагласност је неопходна за 
окончање поступка озакоњења. Израђу-
ује потребне информације, анализе, из-
вештаје. Доставља правоснажна решења 
о озакоњењу РГЗ Служби за катастар не-
покретности и грађевинској инспекцији. 
Врши и друге послове по налогу непо-
средног старешине. 

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области правне на-
уке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 
студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци.

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру Одељења за друштвене 
делатности утврђују се следећа радна 
места:

74 .Руководилац Одељења за друш-
твене делатности 
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: Руководи, орга-
низује и планира рад одељења, пружа 
стручна упутства, координира и над-

зире рад запослених у одељењу, стара 
се о законитом, правилном и благовре-
меном обављању послова из надлеж-
ности одељења, прати и анализира стање 
у областима из делокруга одељења и 
предлаже и планира мере за унапређење 
стања. Стара се о примени закона, стра-
тегија, стратешких докумената и других 
прописа из делокруга одељења, прати 
рад саветодавних и других радних тела 
из области друштвене делатнсоти, рад 
установа чији је оснивач општина, прати 
спровођење пројеката из области дрштве-
них делатнсоти, учествује у припреми и 
изради нацрта однсоно предлога општих 
и других аката из делокруга одељења, 
обједињује и припрема предлоге финан-
сијских планова у поступку доношења 
одлуке о буџету и прати њено извр-
шење. Решава у првостепеном управ-
ном поступку управне предмете, учест-
ује у својству известиоца на седницама 
органа општине, припрема извештаје и 
друге материјале којима се информишу 
надлежни органи о раду органа и стању 
и проблемима у друштвеној делатности, 
прати и одобрава објављивање информа-
ција од јавног значаја. Прати делатност 
у области културе, информисања, здрав-
ства, омладине и спорта, а посебно у об-
ласти предшколског, основног и срдњег 
образовања, предлаже мреже васпитно – 
образовних установа за потребе ресорног 
министарства, прати потребе изградње 
инвестиционог и текућег одржавања 
васпитно – обазовних установа. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области педагош-
ке, филолошке или правне науке на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
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новним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 
студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање пет година 
радног искуства у струци.

5.1. СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНУ 
БРИГУ О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ

75. Просветни инспектор
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: врши контролу 
поступања установа у погледу примене 
закона, других прописа и општих аката 
осим контроле која се односи на стручно-
педагошку проверу рада установе, врши 
контролу испуњености услова за почетак 
рада установе као и услова за проширење 
делатности. Предузима мере ради оства-
ривања права и обавеза ученика и роди-
теља, наставника, васпитача или струч-
ног сарадника и директора. Контролише 
испуњеност прописаних услова за спро-
вођење испита, врши преглед прописане 
евиденције коју води установа, утврђује 
чињенице у поступку поништавања јав-
них исправа које издаје школа, налаже 
отклањање неправилсности и недоста-
така у раду установа, наређује изврша-
вање прописане мере уколико није из-
вршена, забрањује спровођење радњи 
супротиних закону. Подноси пријаве 
налдлежном органу за кривично дело, 
прекршај и привредни преступ и оба-
вештава други орган о потреби предузи-
мања мера за које је надлежан и обавља 
и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 

Посебни услови:

А) Стечено високо образовање из 
научне области правне науке, на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 

студијама специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година рад-
ног искуства на пословима васпитања и 
образовања и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе или за 
секретара установе и положен испит за 
инспектора.

Б) Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година рад-
ног искуства у области образовања и вас-
питања и положен стручни испит у обла-
сти образовања односно са лиценцом за 
наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, положен испит за инспектора.

76. Службеник за утврђивање права 
на дечији додатак

Звање: Сарадник

Број службеника: 2

Опис послова: врши праћење свих 
законских и других прописа који се од-
носе на кориснике дечијег додатка, води 
контролу обрађених захтева и доноси 
решења за остваривање права на дечији 
додатак, води поступак за остваривање 
права на дечији додатак за децу рад-
ника запослених у иностранству, врши 
техничку обраду дописа, одлука и дру-
гих упутстава од стране надлежних ор-
гана и министарстава и током рада даје 
упутства и обавештења корисницима 
права на дечији додатак, сарађује са дру-
гим општинама везано за промену пре-
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бивалишта странака и доставу предмета, 
води одговарајуће евиденције о остваре-
ним правима, саставља извештаје и исте 
доставља надлежним министарствима и 
органима. 

Обавља и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства 
уструци. 

77. Службеник за пријем захтева за 
остваривање права на дечији до-
датак 
Звање: референт

Број службеника: 1

Опис послова: обавља админи-
стративно-техничке послове који су 
везани за пријем захтева и контроле 
исправности и комплетности документа-
ције која се поднсои уз захтев за дечији 
додатак, пружа информације странкама 
у вези остваривања права на дечији дода-
так, доставља предмете у рад извршио-
цима, обавља послове везане за експеди-
цију решења, издаје стандардне потврде, 
уверења, документа и извештаје ради 
остваривања права заинтересованих 
страна. Обавља и друге послове по на-
логу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање грађевинског, економског 
или правног смера у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци. 

78. Службеник за утврђивање роди-
тељског додатка и породиљских 
права 

Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: води управни пос-
тупак и припрема решења о утврђивању 
права на накнаду за рад за време поро-
диљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета и одсуства са рада ради по-
себне неге детета, права на родитељски 
додатак, врши послове на признавању 
права на накнаду трошкова целодне-
вног боравка за треће и четврто дете у 
предшколској установи. Пружа правну 
и административну помоћ странкама, 
припрема и доставља податке за потребе 
надлежног министарства, припрема и 
друге извештаје и потребне евиденције 
у реализацији права из ове области.Ко-
ординара рад интерресорне комисије и 
спроводи поступак до доношења решења 
и врши утврђивање права на смештај и 
исхрану деце ометене у развоју. Обавља 
послове везане за остваривање права на 
јубиларне награде и солидарне помоћи у 
установама за васпитање и образовање. 
Обавља стручне и административне по-
слове за потребе комисије за одликовања, 
награде и друга друштвена признања. 
Врши обраду података цене боравка за 
смештај деце у предшколској установи. 
Води записнике и организује састанке 
популационе комисије и пружа правну 
помоћ у раду комисије. Координира по-
слове везане за утврђивање смрти лица 
умрлих изван здравствених установа 
(мртвозорство). Обавља и друге послове 
по налогу непосредних руководилаца.

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
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или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

79. Службеник за послове образовања 
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

 Опис послова: води евиденцију о 
броју деце у предшколским установама, 
евиденцију о објектима предшколске ус-
танове, броју ученика у школама, разре-
дима и одељењима, броју наставника, а 
посебно евиденцију броја деце ометене 
у развоју.Води евиденцију о објектима 
предшколске установе и школских обје-
ката. Предлаже мреже васпитно – обра-
зовних установа за потребе ресорног ми-
нистарства, води прописане евиденције 
из овог делокруга, стара се о одређивању 
подручја васпитно – образовних уста-
нова, прати потребе изградње инвести-
ционог и текућег одржавања васпитно 
– образовних установа. Обавља и друге 
послове из области предшколског обра-
зовања и васпитања (оснивања установа, 
утврђивање цена услуга, надзор над за-
конитошћу рада, регресирање трошкова 
и др.).,Савета за младе, Савета за родну 
равноправност,комисије за културу ,ко-
мисија за област социјално-хуманитар-
них делатности,комисија за туризам 
екологију и заштиту животне средине, 
комисија за удружења грађана.Саставља 
извештаје и статистичке податке из свог 
делокруга рада. Обавља и друге послове 
по налогу непосредних руководиоца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
илои економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

80. Службеник за рачуноводствене 
послове у области породиљских 
права и борачко инвалидске заш-
тите  
Звање: виши референт

Број службеника: 1

Опис послова: обавља финансиј-
ско рачуноводствене послове везане за 
исплату накнаде зараде за време поро-
диљског одсуства, одсуства ради неге 
детета и одсуства ради посебне неге де-
тета, врши пријем и оверу спискова за 
исплату накнада зараде за запослене код 
послодавца као и пратеће документације 
која се доставља уз исплатне спискове. 
Проверава исправност обрачуна накнаде 
зараде, пореза и доприноса као и укупан 
износ за рефундацију средстава посло-
давцима, ради комплетан обрачун и ис-
плату накнаде зараде за породиље које 
самостално обављају делатност. 

Врши послове рачунске контроле 
документације о утврђеним правима бо-
рачко инвалидске заштите, врши ликви-
датуру инвалидских и цивилних инва-
лиднина, уноси податке у датотеку пода-
така за сваког корисника, врши исплату 
погребних трошкова корисника као 
посмртне помоћи и прати реализацију 
налога за исплату, саставља извештаје 
о утрошку средстава и доставља требо-
вања надлежном министарству. Обавља 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање друштвеног смера у четво-
рогодишњем трајању. Положен државни 
стручни испит и пет година радног иску-
ства у струци.
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81. Службеник за ученички и сту-
дентски стандард
Звање: Сарадник

Број службеника: 1

Опис послова: врши обраду при-
мљених захтева у вези ученичког и сту-
дентског стандарда (кредит, стипендије, 
студентски дом, трошкови превоза) и 
на основу комплетиране документације 
издаје уверења о имовном стању за сва-
ког ученика и студента посебно. Води 
евиденцију поднетих захтева и пружа 
стручну помоћ ученицима и студентима 
приликом попуњавања образаца за кон-
курсе и врши послове везане за рефун-
дирање трошкова превоза ученика и сту-
дената и регресирање домског смештаја 
ученика и студената. Израђује извештаје 
из области ученичког и студентског 
стандарда и исте, по потреби, доставља 
надлежним покрајинским секретарија-
тима и републичким министарствима. 
Обавља стручне и административне по-
слове за потребе Комисије за стипендије.
Обавља и друге послове по налогу непо-
средних руководилаца.

Посебни услови: стечено ви-
соко образовање из научне области 
друштвено хуманистичких наука на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства уструци. 

82. Службеник за нормативно – прав-
не и управне послове 
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: припема нацрте 
аката из надлежности Одељења. Врши 
послове који се односе на праћење и 
спровођење закона из области културе, 
информисања, физичке културе, спорта, 
образовања и других корисника буџета. 

Израђује извештаје и информације за 
све ресорне покрајинске и републичке 
органе, припрема предлог решења о да-
вању сагласности на акте установа и јав-
них предузећа из надлежности Одељења, 
предлаже решења о именовању органа 
установа и јавних предузећа и води еви-
денције о томе, пружа стручну помоћ за 
израду општих и других аката предш-
колских, основних и средњих школа, 
установа културе и других корисника 
буџета из области друштвених делат-
ности и сачињава извештаје и анализе 
који проистичу из прописа у области 
друштвених делатности. Предлаже мере 
у случају када установе и предузећа из 
ових области не испуњавају прописане 
услове за рад, прати рад и програме 
Установа и предузећа из ових области.
Прати прописе из области образовања, 
социјалне заштите, здравства, спорта, 
информисања итд. Обавља и друге по-
слове по налогу непосредних руководи-
лаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, или на спе-
цијалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и нај-
мање једна година радног искуства у 
струци.

83. Службеник за послове културе, 
информисања, здравства, омлади-
не и спорта и ромске културе
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: прати, анализира 
стање, врши надзор и планира развој 
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у области културе и информисање, у 
складу са надлежностима општине у кул-
тури и информисању и предлаже мере за 
унапређење; прати стање и реализацију 
програма рада и развоја јавних устанвоа 
у области културе и информисања, са-
рађује са Саветом за здравље, учествује 
у едукацијама и реализацији пројекта у 
области примарне здрвствене заштите и 
јавног здравља у којима се локална само-
управа појављује као носилац или парт-
нер.  Прати потребе младих анализом 
стања и потреба и сарађује и учествује у 
раду савета за младе. Прати делатност у 
области ромске културе, информисања, 
здравства, омладине и спорта, сачињава 
све потребне периодичне и годишње из-
вештаје и статистичке анализе из обла-
сти ромске културе, иформисања, здрав-
ства, омладине и спорта. Обавља послове 
сагледавања проблема ромске попула-
ције на територији општине и предлаже 
мере за решавање истих, координира 
и сарађује са државним и другим орга-
нима и организацијама, прати, иницира 
и контролише спровођење пројеката за 
спровођење пројеката за подизање сте-
пена укључивања ромске популације у 
здравствени, образовни, културни и др. 
систем и у складу са тим формира и ре-
довно обнавља базу података о ромској 
популацији, као и ромским насељима 
и стаништима. Стара се о реализацији 
закључака и других одлука комисије за 
спорт и савета за спорт (доношење ре-
шења за финансирање рада и посебних 
програма спортских удружења). Обавља 
послове у области спорта који су у на-
длежности општине, прати и усмерава 
рад спортских клубова и територијалног 
спортског савеза и других организација у 
области спорта. Обавља и друге послове 
по налогу непосредних руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање једна година 
радног искуства у струци.

84. Службеник за нормативно – прав-
не и аналитичке послове
Звање: Млађи саветник

Број службеника: 1

Опис послова: учествује у изради 
нацрта нормативних аката из области 
друштвених делатности; обавља адми-
нистративно-техничке послове за пот-
ребе радних тела Скупштине општине 
за реализацију пројеката из области 
друштвених делатности; прати реализа-
цију закључака и других аката које до-
носе радна тела Скупштине општине; 
даје писмена и усмена правна мишљења 
и одговаре на одборничка питања одбор-
ницима Скупштине општине; даје сме-
рнице и упуства за примену законских 
прописа из области друштвених делат-
ности; учествује у изради пројеката и 
реализацији пројеката министарстава 
и других владиних и невладиних орга-
низација; израђује извештаје, анализе 
и планове из области друштвених де-
латности и исте доставља надлежним 
покрајинским секретаријатима и ми-
нистарствима; врши послове припреме 
аналитичких и информативних мате-
ријала и других материјала из делокруга 
Одељења за друштвене делатности за 
потребе Скупштине општине и пред-
седника Општине; остварује активну са-
радњу са другим општинама, покрајин-
ским и републичким органима у области 
друштвених делатности; пружа стручну 
помоћ руководиоцу за друштвене делат-
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ности у извршавању његових радних за-
датака. 

Обавља и друге послове по нало-
гу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне на-
уке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, или на специјалистичким 
студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање једна година 
радног искуства у струци.

85. Службеник за послове збриња-
вања избеглих и расељених лица
Звање: Сарадник

Број службеника: 1

Опис послова: обавља послове 
евидентирања, прикупљања података, 
утврђивања статуса и положаја избе-
глих и прогнаних лица, пружа подршку 
у поступку збрињавања исти и органи-
зовања смештаја избеглица, учествује у 
активностима обезбеђивања услова за 
повратак у ранија пребивалишта, пружа 
подршку у припреми предлога програма 
социјалне заштите социјално угрожених 
избеглих лица, непосредно остварује са-
радњу са републичким министарствима 
за права избеглих и прогнаних лица, ор-
ганизује попис бирача избеглих и прогна-
них лица ради спровођења избора у некој 
од република бивше СФРЈ, координира 
са свим органима и организацијама који 
у свом раду обухватају права избеглица 
и прогнаних лица, (Црвени крст, Коме-
саријатом за избегла и прогнана лица, 
Геронтолошки центар, повереници из 
других општина, надлежна републичка 
министарства). Врши све администра-
тивно-техничке послове за потребе избе-

глих и прогнаних лица, попуњава разне 
обрасце и формуларе везане за права из-
беглих и прогнаних лица, врши обраду 
свих података везаних за број, статус и 
права за избегла и прогнана лица на те-
риторији општине Бачка Паланка, води 
евиденције и саставља статистичке из-
вештаје. Обавља и друге послове по на-
логу непосредних руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области економске 
или правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства уструци. 

86. Службеник за послове утврђи-
вања права на борачко-инвалид-
ску заштиту 

Звање: Саветник

Број службеника:1

Опис послова: води одговарајуће 
евиденције о оствареним правима из 
области борачко инвалидске заштите, 
припрема информације и податке од 
значаја за вођење управног поступка, 
спроводи првостепени поступак везан за 
решења о категоријама особа са инвали-
дитетом која користе посебно одређена 
паркинг места на јавним паркиралиш-
тима, обавља послове везане за обраду, 
праћење и евидентирање примања из 
Републичког трезора из области бо-
рачко-инвалидске заштите, обавља по-
слове у вези са вођењем евиденције из 
области предмета вођења управног пос-
тупка, спроводи решења о правима вој-
них инвалида, цивилних инвалида рата, 
корисника месечног нвчаног примања, 
борачког додатка и материјалног обез-
беђења. Брши послове на признавању 
својства ратног и мирнодобског војног 
инвалида, на признавању права на поро-
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дичну инвалиднину, на додатак за негу и 
помоћ, на ортопедски додатак, права на 
здравствену заштиту војних инвалида 
и корисника породичне инвалиднине, 
врши усклађивање процента инвалиди-
тета, утврђује право на месечно новчано 
примање учесника НОР-а и каснијих 
ратова, корисника породичне инвалид-
нине и војних инвалида, утврђује право 
на увећање месечног новчаног примања 
по основу везаности за постељу, право на 
самохраност, право на месечно новчано 
примање носилаца "Партизанске споме-
нице 1941", утврђује накнаду за време 
незапослености ратних војних инвалида, 
право на борачки додатак, на накнаду 
погребних трошкова, посмртну помоћ 
ратних војних инвалида, на трошкове са-
хране носилаца "Партизанске споменице 
1941", врши признавање својства цивил-
ног инвалида рата, право на негу и помоћ 
цивилних инвалида рата, као и право 
на ортопедски додатак истих, спроводи 
поступак за утврђивање свих осталих 
права на основу закона из ове области, 
сачињава извештаје и статистичке ана-
лизе, води све потребне евиденције о 
разним врстама корисника, врши и све 
остале послове из области борачко-ин-
валидске заштите укључујући и адми-
нистративно - техничке послове. Обавља 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И 
НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

У оквиру Одељења за утврђивање 
и наплату јавних прихода утврђују се 
следећа радна места:

87. Руководилац Одељења за утврђи-
вање и наплату јавних прихода
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис послова: организује и ру-
ковиди радом одељења. Организује и 
прати континуирано, благовремено и 
ефикасно извршавање послова из де-
локруга одељења у складу са прописима. 
Остварује сарадњу са ресорним Ми-
нистарством и Покрајинским органима. 
Пружа потребну стручну помоћ и даје 
мишљења у извршавању најсложенијих 
послова из делокруга одељења. Одгово-
ран је за благовремено, правилно и за-
конито обављање послова из делокруга 
одељења, обавља и друге послове по на-
логу непосредних руководилаца.      

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци. 

88. Службеник за правне послове у 
наплати јавних прихода
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1
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Опис послова: израђује нацрте 
одлука из делокруга рада одељења, даје 
све потребне информације по захтеву 
странке у писаном облику, води уп-
равни поступак, пружа правну помоћ у 
поступку утврђивања и наплате јавних 
прихода. Обавља послове пријаве потра-
живања код покретања стечајних посту-
пака против дужника, води евиденцију 
о ценама непокретности на територији 
општине. Обавља и друге послове по на-
логу непосредног руководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

89. Инспектор наплате јавних прихо-
да
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис послова: израђује планове 
редовне и принудне наплате, учествује у 
припреми методолошког упутства којим 
се прописују процедуре наплате локал-
них јавних прихода предлаже руководи-
оцу одељења предмет принудне наплате, 
припрема решења о принудној наплати 
припрема акте о прекиду и обустави пос-
тупка принудне наплате, води поступак 
по захтевима за одлагање плаћања по-
реског дуга и захтевима за отпис порес-
ког потраживања, идентификује порексе 
обвезике који нису пријавили порез на 
имовину, води оступак по захтевима и 
жалбама, обавља послове теренске кон-
троле и даје упутства извршиоцима за 

обављање послова. Са руководиоцем 
одељења непосредно организује рад 
одељења и учествује у изради нацрта 
одлука из надлежности одељења. Врши 
и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци. 

90. Службеник за послове извршења
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: учествује у изради 
планова редовне и прунудне наплате, 
обавља послове идентификације порес-
ких обвезника који нису пријавили порез 
на имовину, ажирира базу података по-
реских обвезника, припрема, контро-
лише и уноси податке из пријава у дго-
варајућу базу података, врши проверу 
измирења локалних пореских прихода, 
иницирање предизимање мера редовне и 
принудне наплате у складу са законом, 
прикупља податке и води евиденцију о 
спроведеним и покренутим поступцима 
принудне наплате, израђује опомене и 
решења о редовној и принудној наплати 
и адмиистративној забрани и обавља и 
друге послове по налогу непосредног ру-
ководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер академ-
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ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци. 

91. Инспектор канцеларијске контроле 
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: у складу са законом 
обавља послове контроле законитости и 
правилности обрачунавања и благов-
ремености плаћања локалних јавних 
прихода, припрема нацрт решења којим 
налаже отклањање утврђених неправил-
ности у поступку контроле,контролише 
подношење пореских пријава за утврђи-
вање локалних јавних прихода решењем, 
учествује у изради методолошких упут-
става у вези пореске контроле локалних 
јавних прихода, пружа основну правну 
помоћ и објашњава пореским обвезни-
цима од значаја за испуњење пореске 
обавезе, припрема извештаје у вези кон-
троле локалних прихода, подноси захтеве 
за покретање прекршајног поступка, 
води поступак за утврђивање решења по 
основу локалних јавних прихода и прати 
наплату истих, обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 

испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

92. Инспектор теренске контроле 
Звање: Саветник

Број службеника: 2

Опис послова: у складу са Законом 
обавља послове контроле законитости и 
правилности обрачунавања и благов-
ремености плаћања локалних јавних 
приход, припрема нацрт решења којим 
се налаже отклањање неправилнсоти у 
поступку контроле, подноси захтев за 
покретање пореског-прекршајног и кри-
вичног поступика за извршене прекр-
шаје и кривична дела, контролише под-
ношење пријава за утврђивање локалних 
јавних прихода и по потреби врши њи-
хову проверу тачности пријављених по-
датака на терену, обавља и друге послове 
по налогу непосредних руководилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

93. Порески контролор 
Звање: Виши референт

Број службеника: 2

Опис послова: прима пореске 
пријаве, обрађује и уноси податке из 
пореских пријава за локалне јавне при-
ходе за које се решењем утврђује оба-
веза, ажурира и припрема базу података 
за штампу решења, појединачно уноси 
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податке о достављању решења, даје об-
вештења и објашњава пореским обвез-
ницима о стању њихове порексе обавезе 
и пружа помоћ приликом подношења 
пореских пријава, прима захтеве за из-
давање уверења о подацима из пореског 
књиговодства локалних јавних прихода, 
обавља и друге послвое по налогу непо-
средног руководиоца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогишњем трајању 
друштвеног смера, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. 

94. Службеник за послове пореске 
евиденције 
Звање: сарадник

Број службеника: 1

Опис послова: врши проверу 
исправности књиговодствених докуме-
ната пре књижења, врши унос исправних 
књиговодствених докумената, даје оба-
вештење и објашњења пореским обвез-
ницима о стању пореске обавезе, прима 
захтев за издавање уверења о подацима 
из пореске књиговодствене евиденције 
локалних јавних прихода, учествује у 
изради пореског завршног рачуна за 
локалне јавне приходе, разматра и при-
према одговарајуће акте по захтевима за 
повраћај и прекрижавање средстава, оба-
вља и друге радовее по налогу непосред-
ног руководиоца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит 
и најмање 3 године радног искуства у 
струци. 

7. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И 
ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ 

У оквиру Службе за послове ор-
гана Општине утврђују се следећа радна 
места:

95. Шеф службе за скупштинске и 
извршне послове
Звање: Самостални саветник  

Број службеника: 1

Опис послова: руководи, орга-
низује и планира рад Службе, пружа 
стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у Служби, стара се о за-
конитом, правилном и благовременом 
обављању послова у Служби, организује 
извршавање нормативно-правних по-
слова за потребе органа општине, стара 
се о стручном оспособљавању и усавр-
шавању запослених, припрема одговоре, 
информације и извештаје о раду Службе, 
организује израду аката из делокруга 
Службе и обавља и друге послов епо на-
логу председника Општине и начелника 
Општинске управе. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне, 
економске или политичке науке, на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање 
4 године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

96. Секретар Општинског већа 
Звање: Самостални саветник  

Број службеника: 1

Опис послова: припрема мате-
ријале за седнице Општинског већа и 
израђује нацрте одлука, решења, закљу-
чака и осталих аката које су у надлеж-
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ности Општинског већа, пружа стручну 
помоћ при обради предлога о којима се 
гласа, стара се о законитиости аката које 
доноси Општинско веће, припрема текст 
пословника о раду Општинског већа, 
стара се о изради записника са седница 
Општинског већа, обезбеђује услове за 
рад Општинског већа и његових радних 
тела у сарадњи са Општинском управом 
Општине Бачка Паланка. Врши и друге 
послове по налогу председника Општине 
и начелника Општинске управе. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци.

97. Службеник за послове председ-
ника Општине
Звање: Саветник  

Број службеника: 2

Опис послова: обавља савето-
давне, оперативне, организационе и 
административно техничке послове у 
циљу остваривања надлежности и овла-
шћења председника општине и наче-
лника општинске управе. Учествује у 
припреми нацрта општих и појединач-
них аката којим се уређује организација 
и рад органа општине, прати и проучава 
извршавање закона и других прописа, 
стара се о усклађености нормативних 
аката од значаја за рад органа општине. 
Врши послове припреме за радне и друге 
састанке председника Општине, прати 
активности на реализацији утврђених 
обавеза, доставља председнику Општине 
обрађену документацију на одобрење. 

Припрема саопштења за средства јавног 
информисања у циљу остваривања на-
чела јавности рада органа Општине, 
врши пријем странака које се непосредно 
обраћају председнику општине, врши 
протоколарне послове поводом пријема 
домаћих и страних представника и 
друге протоколарне послове, стара се о 
припреми и реализацији плана сарадње 
са другим органима и организацијама у 
земљи и иностранству. 

Обавља и друге послове утврђене 
законом, Статутом Општине, одлукама 
Скупштине општине и другим актима, 
као и друге послове по налогу председ-
ника Општине и начелника Општинске 
управе.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне, 
економске или политичке науке, на ос-
новним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер 
академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање 
4 године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године рад-
ног искуства у струци.

98. Службеник за нормативну делат-
ност
Звање: Саветник  

Број службеника: 2

 Опис послова: обавља послове 
израде нацрта општих и појединач-
них аката, врши нормативне, управне, 
стручно-административне послове за 
потребе органа Општине, радних тела 
и комисија, учествује у припремању се-
дница истих, израђује закључке, одлуке, 
ставове, препоруке и друга акта, пружа 
стручну помоћ одборницима, учествује 
у изради одлука, правилника и других 
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аката које доноси Председник општине, 
Скупштина општине, Општинско веће 
и Начелник Општинске управе. Прати и 
проучава извршење закона и других про-
писа и стара се о усклађености норматив-
них аката органа општине са законским 
и подзаконским актима, припрема и из-
рађује нацрте појединачних аката у дру-
гостепеном поступку, обавља стручно-
оперативне послове, припреме и орга-
низовања седница Скупштине општине, 
Општинског већа и њихових радних 
тела. Прати и евидентира донете одлуке 
правилнике и друга акта, а која се тичу 
рада Председника општине, Скупштине 
општине, Општинског већа и Општинске 
управе, објављене у «Службеном листу“, 
припрема одговоре на одборничка пи-
тања и одговоре по захтеву за приступ 
информацијама од јавног значаја. Оба-
вља и друге послове по налогу непосред-
них руководилаца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

99. Службеник за административно-
техничке послове
Звање: Виши референт 

Број службеника: 2
Опис послова: врши администра-

тивно - техничке и организационе по-
слове за потребе органа Општине, њихо-
вих комисија и радних тела, учествује у 
припремању и обради материјала за сед-
нице органа, води и израђује записнике 

са тих седница, припрема, умножава, 
саставља и дистрибуира материјал са се-
дница и за седнице органа, њихових ко-
мисија и радних тела, прослеђује донете 
закључке и решења доставницом и путем 
поште на назначене адресе, обрађује 
предмете за архиву и раздужује исте у 
писарници. Обавља и друге послове по 
налогу непосредних руководилаца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању 
било ког смера, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

100. Административни радник
Звање: Виши референт 
Број службеника: 1
Опис послова: врши све врсте дак-

тилографских послова за потребе Пред-
седника општине, Скупштине општине, 
Општинског већа и Општинске управе, 
њихових комисија и радних тела, по пот-
реби врши компјутерску обраду пода-
така - текстова и њихово умножавање, 
врши слагање и спајање материјала, као 
и умножавање и спајање материјала ве-
заног за изборе, бирачке спискове, попис 
становништва, референдума, врши елек-
тронски унос података. Врши и друге 
послове по налогу непосредних руково-
дилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање друштвеног смера у четво-
рогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

101. Стручни сарадник за послове ор-
гана општине 
Звање: Саветник 
Број службеника: 2

Опис послова: учествује у изради 
нацрта решења, закључака и осталих 
аката из надлежности Службе прати ре-
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ализацију одлука, закључака и других 
аката које донесе Председник општине, 
Скупштина општине, Општинско веће, 
општинска управа и њихова радна тела 
и комисије. Прикупља, класификује, по-
везује, чува и региструје сву докумен-
тацију са седница Скупштине општине, 
председника Општине, Општинског 
већа и њихових комисија и радних тела, 
води картотеку донетих аката, учествује 
у изради годишњег извештаја о раду 
Општинске управе. Врши и друге по-
слове по наређењу непосредних руково-
дилаца. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

102. Пословни секретар
Звање: Млађи саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: обавља стручно-
административне и органиизационо 
техничке послове за потребе председ-
ника Општине, Општинског већа и 
Општинске управе општине. 

Остварује сарадњу и контакте са 
ресорним министарствима и надлежним 
покрајинским органима управе, оства-
рује сарадњу са јавним предузећима и 
установама чији је оснивач Општина 
Бачка Паланка и месним заједницама, 
прикупља потребне податке о активнос-
тима истих, сачињава извештаје за пред-

седника Општине, Скупштине општине 
и начелник Општинске управе.

Дистрибуира примљене поруке 
(факс, имаил идр) надлежним органима 
у Општини.

Задужује предмете начелника 
општинске управе, кроз референтску 
књигу и задужује извршиоце са истима. 
Води попис аката начелника општинске 
управе. 

Врши техничке послове у вези 
реализације састанака и послове пи-
рјема странака код председника и заме-
ника председника Општине и начелника 
Општинске управе, врши припрему рад-
них састанака, прати активности на реа-
лизацији утврђених обавеза, води прото-
кол у вези одржавања свечаних седница 
и свечаности поводом државних и дру-
гих празиика и пријема. 

Обезбедђује услове за рад нови-
нара и других медија, послове из домена 
остваривања сарадње општине са парт-
нерским општинама, односно другим 
градовима у земљи и иностранству. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
или економске науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање једна година радног ис-
куства у струци.

8. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

103. Помоћник Председника општине 
у области заштите животне сре-
дине 
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Опис послова: покреће иниција-
тиву за решавање питања из области 
заштите животне средине, предлеже 
пројекте чијом реализацијом се обез-
беђује заштита и унапређење животне 
средине, даје мишљење о начинима ра-
шавања о питањима из области заштите 
животне средине, анализира стање у об-
ласти и предлаже мере за решавање про-
блема, остварује сарадњу са организа-
цијама и институцијама које располажу 
са подацима неопходним за обављање 
послова из своје надлежности, обавља и 
друге послове из области за коју је поста-
вљен по налогу Председника општине.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из поља друштвено - хума-
нистичке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

104. Помоћник Председника општине 
у области за економски развој и 
урбанизам 
Опис послова: покреће иниција-

тиву за доношење програма развоја поје-
диних области, предлаже израду проје-
ката за локални економски развој и даје 
мишљење за унапређење општег оквира 
за привређивање у Општини, предлаже 
доношење урбанистичких планова, 
покреће иницијативу за решавање пи-
тања из области планирања и уређења 
простора од значаја за Општину, оства-
рује сарадњу са организацијама и при-
вредним субјектима, анализира стање у 
области економског развоја и урбанизма, 
обавља и друге послове из области за 

коју је постављен по налогу Председ-
ника општине

Посебни услови: стечено високо 
образовање из поља друштвено - хума-
нистичке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.

105. Помоћник Председника општине 
за развој месних заједница 
Опис послова: покреће иниција-

тиву за решавање питања везаних за 
рад месних заједница, предлаже израду 
пројеката за унапређење и развој мес-
них заједница, даје мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој 
месних заједница и других облика месне 
самоуправе, анализира стање у области 
месне самоуправе, обавља и друге по-
слове из области за коју је постављен по 
налогу Председника општине.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из поља друштвено - хума-
нистичке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног иску-
ства у струци.
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ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЈА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
У СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Члан 16.

106. Буџетски инспектор 
Звање: Самостални саветник

Број службеника 1

Опис послова: обавља послове 
инспекције и контроле директних и ин-
директних корисника средстава буџета 
Општине, као и јавних предузећа, осно-
ваних од стране Општине, правних лица 
над којима Општина има директну или 
индирекну контролу над више од 50% 
капитала или више од 50% гласова у уп-
равном одбору, правних лица и других 
субјеката који су учесници у послу који 
је предмет контроле и субјектима који 
користе средства буџета Општине по 
основу задуживања, субвенција, остале 
државне помоћи у било ком облику, до-
нација, дотација и др. Обавља послове 
провере примене закона у погледу по-
штовања правила интерне контроле, као 
и оцена система интерне контроле, оба-
вља послове контроле примене закона 
у области материјално финансијског 
пословања и наменског и законитог ко-
ришћења средстава корисника буџетских 
средстава, обавља послове контроле на-
менског трошења буџетских средстава и 
послове указивања на евентуалне непра-
вилности. Издаје наредбе за извршавање 
прописаних мера и забрана спровођења 
радњи које су у супротности са законом. 

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области економске 
или правне науке, на студијама другог 
степена, (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 

студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, 
положен државни стручни испит, поло-
жен испит за овлашћеног интерног реви-
зора у јавном сектору, пет година радног 
искуства у струци од чега најмање три 
године на пословима ревизије, интерне 
контроле финансијске контроле или на 
финансијско рачуноводственим посло-
вима. 

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЈА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

У СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

Члан 17.

107. Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник

Број службеника 1

Опис послова: обавља послове 
интерне ревизије у складу са међуна-
родним стандардима, идентификује и 
процењује ризик у субјекту ревизије, 
процењује адекватност и ефикасност 
система финансијског управљања и кон-
троле у односу на управљање ризиком од 
стране руководилаца субјекта ревизије, 
процењује усклађеност пословања са за-
конима, интерним актима и уговорима, 
поузданост и потпуност финансијских и 
других информација, заштиту имовине и 
информација и даје препоруке за побољ-
шање активности и пословања субјекта 
ревизије.

На основу утврђених налаза реви-
зије саставља извештаје, даје препоруке 
за отклањање недостатака и унапређење 
рада и прати спровођење препорука..

Сарађује са Централном једини-
цом за хармонизацију интерне ревизије 
Министарства финансија и Државном 
ревизорском институцијом и доста-
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вља тражене информације. Обавља и 
друге послове утврђене законом, Ста-
тутом Општине, одлукама Скупштине 
општине и другим актима, као и друге 
послове по налогу председника Општине 
и начелника Општинске управе.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области економске 
науке, на студијама другог степена, (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама 
у обиму од 240 ЕСПБ бодова, положен 
државни стручни испит, положен испит 
за овлашћеног интерног ревизора у јав-
ном сектору, пет година радног искуства 
у струци од чега најмање три године на 
пословима ревизије, интерне контроле 
финансијске контроле или на финансиј-
ско рачуноводственим пословима. 

ГЛАВА IV

ОРГАНИЗАЦИЈА И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

У ПРАВОБРАИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Члан 18.

У Правобранилаштву Општине 
Бачка Паланка, раде правобранилац 
Општине и правобранилачки помоћник.

108.Правобранилац Општине Бачка 
Паланка

Опис послова: руководи радом 
Правобранилаштва; доноси годишњи 
распоред послова и задатака, као и друга 
акта од значаја за несметан рад и функ-
ционисање Правобранилаштва, одго-
вара за свој рад и рад Правобранилаш-
тва Скупштини општине и Општинском 
већу; предузима правне радње и користи 
правна средсатва пред судовима и дру-

гим надлежним органима ради оствари-
вања заштите имовинских права и ин-
тереса Општине, њихових органа и ор-
ганизација и других правних лица чије 
се финансирање врши из буџета или из 
других средстава ; по захтеву, заступа 
и друга правна лица чији је оснивач 
општина у погледу њихових имовинских 
права и интереса, када интерес тих лица 
није у супротности са функцијом коју 
врши правобранилац; предузима по-
требне мере ради споразумног решавања 
спорног односа, у складу са законом; даје 
правна мишљења у вези закључивања 
правних послова имовинске природе 
правним лицима чије имовинске инте-
ресе и права заступа, као и другим ли-
цима, на њихов захтев; за свој рад и рад 
Правобранилаштва непосредно је одго-
воран Скупштини општине иОпштин-
ском већу.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, од-
носно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
7 година радног искуства у струци после 
положеног правосудног испита. 

109. Помоћник правобраниоца Општи-
не Бачка Паланка
Звање: Саветник 

Број службеника: 1

Опис послова: обавља послове 
пријема, завођења и експедовања поште, 
вођења уписника Правобранилаштва, 
прикупљања потрбних података за об-
раду судских, имовинско-правних и 
др. аката, што подразумева податке из 
земљишно-књижног одељења општин-
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ског суда, РГЗ – катастра непокретности, 
податке од јавних предзећа и установа 
чији је оснивач Општина Бачка Паланка, 
као и других правних субјеката или пре-
дузетника и физилких лица ако је то у 
интересу решавања конкретног спора. 
Обавља послове заступања пред судо-
вима, израђује и подноси акте у судским 
и имовинско-правним поступцима без 
права потписивања истих, учествује у 
изради извештаја о раду Правобрани-
лаштва и других извештаја. Стара се о 
спровођењу правоснажних одлука и нап-
лати трошкова. Обавља и друге послове 
по налогу и за потребе Правобраниоца.

Посебни услови: стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, или на специја-
листичким студијама на факултету, по-
ложен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 19.

Начелник Општинске управе до-
неће решења о распоређивању запосле-
них на радна места утврђена овим Пра-
вилником у року од месец дана од дана 
ступања на снагу овог Правилника.

Члан 20.

Матичари и заменик матичара који 
немају високо образовање прописано За-
коном о матичним књигама, настављају 
да обављају послове матичара уз поло-
жен посебан стручни испит за матичаре.

Члан 21.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка бр. IV-110-
3/2016 од 05. фебруара 2016. године, и 
Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места Општинске 
управе Општине Бачка Паланка бр. IV-
110-25/2016 од 21. новембра 2016.године. 

Члан 22.

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
на огласној табли Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-28/2016
15. децембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р. 

394

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 30. се-
дници, одржаној дана 09. децембра 2016. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Правилник о изменама 

Правилника о раду Комисије за 
попис незаконито изграђених 

објеката на територији Oпштине 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама Правилника о раду Комисије 
за попис незаконито изграђених објеката 
на територији Oпштине Бачка Паланка, 
који је донео начелник Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка дана 09. 
децембра 2016. године, под бројем IV-35-
11/2016.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-35-74/2016
09. децембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа, 

Бранислав Шушница, с.р.

395

На основу члана 61. став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 
број, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 
103/2015) и члана 17. Одлуке о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2016. годину 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 28/2015, 19/2016 и 34/2016), 

председник Општине Бачка Паланка до-
носи:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Па-
ланка за 2016. годину раздео 4, глава 
4.20 Пољопривреда - Програм заштите, 
уређења, коришћења пољопривредног 
земљишта, функционална класифика-
ција 421, позиција 324, економска класи-
фикација 424 „Специјализоване услуге“ 
умањује се у износу од 3.000.000 динара, 
а за исти износ повећава се апропријација 
у разделу 4, глава 4.20 Пољопривреда - 
Програм заштите, уређења, коришћења 
пољопривредног земљишта, функцио-
нална класификација 421, позиција 342, 
економска класификација 424 „Специја-
лизоване услуге“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2016-459
14. децембар 2016. године 
Бачка Паланкa

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

396
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На основу записника о раду би-
рачких одбора на спровођењу гласања за 
избор чланова Савета Месне заједнице 
Силбаш, на изборима одржаним дана 11. 
децембра 2016. године, Комисија за спро-
вођење избора подноси:

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним изборима за чланове 

Савета Месне заједнице Силбаш

1. Према изводу из бирачког списка 
има 2058 бирача

2. Да има 860 бирача који су гласали 
по списку

3. Да има неупотребљених 1198 гласа-
чких листића

4. Да има 36 неважећих листића

5. Да има 824 важећих листића

6. Да има укупно 18 (осамнаест) кан-
дидата за чланове Савета Месне 
заједнице Силбаш

који су појединачно добили сле-
дећи број гласова:

1. Радивој Перишић  497 гласова

2. Милан Крагуљац  472 гласова

3. Петар Ничић – Килик 386 гласова

4. Александар Пејак - Шаја 485 гласова

5. Војислав Перишић 441 гласова

6. Милана Кнежевић 484 гласова

7. Снежана Пејак  460 гласова

8. Марија Миланов  407 гласова

9. Мирослав Бељичка–Бели 444 гласова

10. Јанко Фабри  471 гласова

11. Јована Миланов    428 гласова

12. Драгомир Пејак – Кум    94 гласова

13. Др Мирјана Пејак  320 гласова

14. Др Јанко Ковач    342 гласова

15. Никола Лаћарак   149 гласова

16. Драган Данилов   209 гласова

17. Славица Малић    257 гласова

18. Кристијан Крижан  207 гласова

На основу утврђених резултата 
гласања 11 (једанаест) кандидата са 
највећим бројем гласова су нови чланови 
Савета Месне заједнице Силбаш и то:
1. Радивој Перишић  497 гласова
2. Александар Пејак-Шаја 485 гласова
3. Милана Кнежевић  484 гласова
4. Милан Крагуљац  472 гласова
5. Јанко Фабри  471 гласова
6. Снежана Пејак  460 гласова
7. Мирослав Бељичка-Бели 444 гласова
8. Војислав Перишић 441 гласова
9. Јована Миланов  428 гласова
10. Марија Миланов  407 гласова
11. Петар Ничић-Килик 386 гласова

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИЛБАШ
КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СИЛБАШ
Број: 195/2016
Дана: 19. 12. 2016.године
СИЛБАШ

Председник 
Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета
Месне заједнице Силбаш,

Александар Денић, с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник мр Лука Станић, текући рачун бр. 
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