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На основу члана 14. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту (''Службени гласник 
РС'', број 62/06) и члана 10. тачке 17. Статута 
општине Мајданпек, ("Службени лист општина", 
број: 13/02, 9/03, 3/05 и 6/05), а уз сагланост 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број320-11-1642/2013-14 од 29.05. 
2013. године, Скупштина општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела 
је  
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2013. 

ГОДИНУ  

 

 

I   ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА  

1. УВОД  
  

Територија општине Мајданпек се налази у 
северном делу источне Србије и захвата простор 
највећег шумског и рударског комлекса источне 
Србије.  

Простире се између Ђердапског језера на 
северу, Мироча (632 м) на североистоку, Дели 
Јована (1.133 м) на истоку, Стола (1.155 м) на југу, 
Малог Крша (929 м) и Великог Крша (1.148 м) на 
југозападу, северних обронака Хомољских 
планина (923 м) на западу и планинских масива 
Старице (796 м) и Шомрде (803 м) на 
северозападу.   

По површини од 932 км
2 

 општина 
Мајданпек налази се на једанаестом месту у 
Републици.  

Рељеф је претежно брдско-планински 
(76% општине), високопланинско подручје 
обухвата свега 0,9%, а 23% површине је низијско-
брежуљкастог рељефа. 

Основне карактеристике земљишта 
 Територија општине Мајданпек се налази у 
северо-источном делу Србије и захвата простор 
највећег шумског и рударског комплекса источне 
Србије. Простире се између Ђердапског језера на 
северу, Мироча (632 м) на североистоку, Дели 
Јована (1.133 м) на истоку, Стола (1.155 м) на југу, 
Малог Крша (929 м) и Великог Крша (1.148 м) на 
југозападу, северних обронака Хомољских 
планина (923 м) на  западу и планинских масива 
Старице (796 м) и Шомрде (803 м) на 
северозападу. 
 По површини од 932 км² општина 
Мајданпек налази се на једанаестом месту у 
Републици. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Административно, општина се граничи са 
општинама Браничевског округа на југо-западу 
(Голубац, Кучево и Жагубица), као и са 3 општине 
из Борског округа (Кладово, Неготин и Бор) на 
источном и јужном делу територије, док северним 
делом територије  Дунав представља природну 
границу са суседном Румунијом. 

Рељеф је претежно брдско-
нископланински и чини 76,1% простора општине, 
док је високопланински рељеф заступљен са свега 
0,9%. Низијско-брежуљкасти делови захватају 23% 
површине и простиру се дуж речних долина  
Дунава, односно Ђердапског језера, Пека и 
Поречке реке са притокама. 

Према педолошкој карти  Борског округа, 
на територији општине Мајданпек нај 
заступљенија су  смеђе кисела земљишта (дубока 
и средње дубока земљишта, повољног механичког 
састава), а дуж тока Поречке реке псеудоглеји и 
алувијална земљишта  

У  општини Мајданпек делују и фактори 
деградације земљишта, и то како природни 
(ерозија), тако и антропогени (физичка деградација 
земљишта рудардством, загађење прашином са 
површинских копова и одлагалишта раскривки, 
заузимањем пољопривредног земљишта урбаним 
развојем , као и самим бављењем пољопривредом 
путем нестручне и неконтролисане примене 
вештачких ђубрива). 

Климатске карактеристике земљишта 

 

 Захваљујући географском положају, 
близини  водотока дунава и постојање наведених 
планинских масива ово подручје има разнолике 
климатске карактеристике. Углавном, прилично 
јасно се издвајају климатске карактеристике у 
брдско – планинском пределу и равничарском 
подручју дуж водотока Дунава и Поречке реке. 
Долински реон, око Дунава је подручје са највећим 
бројем сунчаних дана у Србији, тако да је 
евидентна и мала количина атмосферских 
падавина (средња годишња сума падавина је 
испод 450мм/ годишње). Ово подручје 
карактеришу краћи зимски периоди и чести 
северозападни ветрови(кошава). Минималне 
средње јануарске температуре овог подручја су 
око – 1 С˚. 

Планински рејон (који припада венцу 
Карпатских планина) карактерише: већа количина 
падавина (средња годишња сума падавина је око  
800 мм/годишње), дуге и оштре зиме, са 
северозападним ветром и високим снежним 
покривачем, кратка лета са знатно високом 
средње месечном температуром ваздуха. 
Максималне средње јунске температуре су 23 С˚. 

 
 

ГОДИНА: VI 

 

БРОЈ: 17 

 

30. август 2013. 

ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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Средње месечне количине падавина су 

доста неуједначене и  највише су у мају и јуну, а 
затим у октобру и новембру. 

Количина падавина у вегетационом периоду 
износи 340 мм и креће се од 290 до 450 мм.  

 

 

Водне карактеристике територије  

Подручје општине Мајданпек је релативно 
богато водним потенцијалом.  

Главни токови хидрографске мреже су: 
- Дунав, који протиче северном границом општине 
у дужини од 54 км. На подручју општине је и део 
Ђердапског језера, површине од 3.021 ха, 
изграђеног за потребе хидроелектране, са 
просечном брзином кретања воде од 2,5 км/х. 
Језеро је угрожено бројним притокама бујичног 
карактера и органским материјама 
- Поречка река са својим бројним притокама. 
Поречка река настаје од реке  Црнајке, која извире 
на обронцима Дели Јована и Шашке реке, која 
извире испод виса Капетанске ливаде. Ова речна 
мрежа је врло развијена и чине је 320 притоке  (48 
директних притока  и 272 индирекних притока) . 
 - Подручју општине Мајданпек припада и горњи 
део слива реке Пек  (горњи ток Великог Пека  са 
Малим Пеком). Изворишни део реке Пек је Божина 
река која извире испод Крша Стремник.   
 

 

Ерозија и заштита земљишта од ерозије 

Ерозијом повремених токова (јаружање и 
пролувијална ерозија) и флувијалном ерозијом 
(ерозија Дунава) угрожена је десна долинска 
страна Дунава, изнад регионалног пута Доњи 
Милановац – Текија, са нагибом долинске стране 
већим од 45˚. Резултат ерозивних  деловања је 
стварање бројних јаруга и поточних долина, које у 
крајњем изазивају појаву клизишта. 

Ерозијом повремених токова угрожено је и 
подручје Поречке реке и средишњи делови десне 
долинске стране Малог Пека, непосредно поред 
регионалног пута  Мајданпек – Доњи Милановац.  
Деловање ерозије и подземних вода условљава и 
појаву клизишта на новом гробљу у Мајданпеку. 
 

 

Угроженост земљишта опасним и 

штетним материјама  

Пољопривредно земљиште се у задњих 
десетак година искоришћује у мањем обиму због 
лоше финансијске ситуације. То значи да 
земљиште није било у великој мери изложено 
пестицидима и другим опасним и штетним 
материјама.Од пестицида углавном коришћени 
хербициди у просеку сваке треће године , што 
значи да су се углавном сви примењени пестициди 
разградили у земљишту. 

Депонија комуналног отпада налази се на 
јаловишту РБМ-а, за подручје Мајданпека, али и за  
подручје Доњег Милановца.  Приметан је и  мањи 
број дивљих депонија , како у близини Дунава тако 
и у близини насељеља најчешће на 
пољопривредном земљишту. С обзиром да нема 
отпада штетних материја већ је присутан остали 
комунални отпад, мање депоније не представљају 
велику опасност за загађење пољопривредног 

 
земљишта. Проблем депонија биће решен 
изградњом регионалне депоније 

 
ОДВОДЊАВАЊЕ, НАВОДЊАВАЊЕ И 

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

На територији општине Мајданпек нема 
система за одводњавање и наводњавање. 
Побољшање квалитета пољопривредног 
земљишту у државној свјини се не врши .  

Комисија за израду предлога годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у oпштини Мајданпек   
за 2013. годину, је користила податке из јавне 
евиденције о непокретности из  Службе за 
катастар непокретности Мајданпек и Службе за 
катастар непокретности Доњи Милановац . 

Програм сачинила Комисије (образована 
по Решењу Председника општине Мајданпек, 
број:320-2 од 10.01.2013. године), у саставу: 

- Биљана Василијић, председница комисије 
- Александар Васиљевић, члан 
- Илија Милојевић, члан 
- Зоран Топаловић, члан 
- Ивица Маленица, члан 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  320 - 14 од  05.08.2013. године 

                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,                

Славиша Божиновић, с.р. 
______________ 
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На основу чл. 6 и 60. Закона о 
финансирању локалне самоуправе  ( „Службени 
гласник РС“ , бр. 62/06 и 93/2012), члана 5. и 6. 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“ , бр.  26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, ) члана 
4. Правилника о утврђивању основице пореза на 
имовину на права на непокретностима  ( 
„Службени гласник РС“ , бр. 38/01, 45/04 и 
27/2011), и дописа Министарства финансије и 
привреде – Пореске управе – Експозитуре у 
Мајданпеку бр. 464-08-1/2013 од 31.01.2013. 
године, Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној  дана  30. августа 2013. године, 
доноси 

О Д Л У К У 

о утврђивању просечне тржишне цене 
квадратног метра 

непокретности на територији општине 

Мајданпек за 2013. годину 

 

 1. Основица пореза на имовину код 
непокретности, осим пољопривредног и шумског 
земљишта, где порески обвезник не води пословне 
књиге, је тржишна вредност непокретности на дан 
31. децембра године која претходи години за коју 
се утврђује и плаћа порез на имовину. 

2. Утврђује се просечна тржишна цена 
квадратног метра за следеће непокретности, осим 
пољопривредног и шумског земљишта, на 
територији општине Мајданпек, за 2013. годину у 
висини од: 
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1)  станови и стамбене зграде 21.060,30 динара/ м

2 

2) пословни простор 30.240,18  динара / м
2 

3) зграде за одмор и рекреацију 18.210,46  
 динара / м

2 

4) гараже и други грађевински објекти 9. 860,75  
динара / м

2
 

 3. Утврђена цена из тачке 2. ове Одлуке, 
представља основни елемент за утврђивање 
тржишне вредности непокретности за 2013. 
годину. 
 4. Утврђена просечна цена квадратног 
метра непокретности из тачке 2. ове Одлуке 
примењиваће се код утврђивања пореза на 
имовину за 2013. годину. 
 5. Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу општине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 436-63 од 30. августа 2013. године 
  

                       ПРЕДСЕДНИК                                                                        

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Дејан Вагнер, с.р. 

_____________ 
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На основу члана 59. став 2. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07) и члана 81. став 2. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08), Општинско веће општине Мајданпек, на 
седници одржаној 30.08.2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Мајданпек, 
број 112-16 који је донео начелник Општинске 
управе дана 30.08.2013. године. 
 

II 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Мајданпек''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 61/1  од  30.08.2013. године 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                     

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                          

Дејан Вагнер, с.р. 

_____________ 
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На основу члана 59. став 2. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07), члана 81. став 2. Статута општине 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 7/08) и члана 33. Одлуке о општинској управи 
(''Сл. лист општина'', брoj 15/2004, 3/2005, 12/2005,  
5/2006 , ''Сл. лист општине Мајданпек'', бр. 8/08,  
10/08 ,  2/10 и 9/12), начелник Општинске управе 
Мајданпек, доноси  

          

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места  у Општинској управи                                                                                                                           

            општине Мајданпек 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се унутрашње 
организационе јединице и њихов делокруг, начин 
руковођења унутрашњим организационим 
јединицама, укупан број запослених, са називом и 
описом послова за свако радно место или групу 
радних места и потребан број извршилаца, и 
радна места на која се могу примати приправници 
ради стручног оспособљавања у Општинској 
управи Мајданпек (у даљем тексту: Општинска 
управа). 

 

Члан 2. 

Послови Општинске управе обављају се у 
оквиру пет организационих јединица: 

 
1. Одељења за правне и опште послове; 
2. Одељења за урбанизам, грађевинарство 

и стамбено-комуналне послове; 
3. Одељења за привреду, јавне делатности 

и заједничке послове; 
4. Одељења за финансије, буџет и трезор; 
5. Стручне службе органа општине. 

 

Члан 3. 
Послови координатора Канцеларије за 

младе обављају се у Општинској управи, у складу 
са Одлуком о оснивању Канцеларије за младе. 

Координатора Канцеларије за младе 
одређује Председник општине решењем из реда 
запослених у Општинској управи, на предлог 
начелника Општинске управе. 

Решењем из става 2. овог члана одређује 
се делокруг рада координатора канцеларије за 
младе.

 

Члан 4. 

У Општинској управи Председник општине 
поставља своје помоћнике који обављају послове 
из области за које су задужени. 

Помоћник Председника општине обавља 
послове у складу са Статутом општине, изван 
унутрашњих организационих јединица Општинске 
управе, стим што је дужан да у свом раду сарађује 
са свим унутрашњим организационим јединицама 
образованим у Општинској управи а посебно са 
организационим јединицама које, у складу са 
својим делокругом рада, обављају послове из 
области за коју је помоћник постављен. 

Члан 5. 

У Општинској управи поставља се 

помоћник Председника општине за локални 

економски развој 
Опис послова: 

Помоћник Председника општине, у области 
за коју је постављен, нарочито: прати и проучава 
стање и стручно обрађује најсложенија питања, 
покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје 
мишљења у вези са питањима која су од значаја 
за развој општине, израђује најсложеније 
студијско-аналитичке материјале, сарађује и 
обрађује мишљења и предлоге стручних 
саветодавних радних тела Председника општине, 
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предлаже Председнику општине доношење 
појединих прописа као и текст прописа у форми 
нацрта, даје стручно мишљење Председнику 
општине на поједине амандмане одлука, када 
амандмане није поднело Општинкско веће, 
подноси извештаје о свом раду начелнику 
Општинске управе и Председнку општине најмање 
два пута годишње, сарађује са органима општине 
у изради одговора на одборничка питања, врши и 
друге послове које му одреди Председник општине 
и начелник Општинске управе. 

Број извршилаца:  1 
Услови: Високо образовање из научне 

области економских наука или технолошког 
инжењерства стечено на студијама  другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста или 
дипломирани инжењер технологије и најмање 5 
година радног искуства. 
 

Члан 6. 
У Општинској управи поставља се 

помоћник Председника општине за друштвене 

делатности и сарадњу са месним заједницама, 

удружењима грађана и синдикатима 

Опис послова: 

Помоћник Председника општине, за 
друштвене делатности и сарадњу са месним 
заједницама, удружењима грађана и синдикатима, 
нарочито: прати и проучава стање и стручно 
обрађује најсложенија питања, покреће 
иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у 
вези са питањима која су од значаја за ову област, 
сарађује и обрађује мишљења и предлоге 
стручних саветодавних радних тела Председника 
општине, предлаже Председнику општине 
доношење појединих прописа као и текст прописа 
у форми нацрта у овој области, даје стручно 
мишљење Председнику општине на поједине 
амандмане одлука о раду месних зеједница, 
удружењима грађана и синдикатима, када 
амандмане није поднело Општинско веће, пружа 
стручну помоћ Председнику општине у овој 
области, подноси извештаје о свом раду 
начелнику Општинске управе и Председнку 
општине најмање два пута годишње, сарађује са 
органима општине у изради одговора на 
одборничка питања, врши и друге послове које му 
одреди Председник општине и начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца:  1 
Услови: Високо образовање из научне 

области економских или правних наука стечено на 
студијама  другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и најмање 5 година радног 
искуства. 

 

II.  УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И ДЕЛОКРУГ 

ОДЕЉЕЊА ЗА 
   ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 

Члан 7. 

Послови из делокруга Одељења за правне 
и опште послове обављају се у оквиру две 
унутрашње организационе јединице  и то: 

1. Службе за имовинско-правне послове, 
послове правне помоћи и народне канцеларије; и 

2.   Службе за грађанска стања, матичну 
евиденцију и бирачки списак. 

 

Члан 8. 

Служба за имовинско-правне послове, 
послове правне помоћи и народна канцеларија 
обавља послове у складу са прописима државних 
органа и Скупштине општине, и то: послове који се 
односе на област опште управе, вођење 
персоналне евиденције и стручне послове у вези 
са радним односима, послове евиденције 
непокретности општине, имовинско-правне 
послове у вези непокретности општине, 
одузимање и парцелација грађевинских парцела и 
послове правне  помоћи грађанима, послове 
правне заштите имовинских права и интереса 
општине Мајданпек, њених органа и организација 
месних заједница правних лица чије се 
финансирање обезбеђује у буџету општине или из 
других средстава општине, даје правне савете 
наведеним правним субјектима у вези са 
закључивањем  имовинско-правних послова и 
другим имовинско правним питањима, даје правна 
мишљења у вези са закључивањем уговора, прима 
представке и притужбе грађана и одговара на 
представке, притужбе и примедбе грађана на рад 
Општинске управе и других органа, обавља и 
друге послове на основу Закона и  других прописа.  

 Ради заштите имовинских права и 
интереса општине и њених органа, месних 
заједница, јавних служби и других организација 
чији је оснивач општина, до доношења Одлуке о 
општинском јавном правобраниоцу и именовању 
јавног правобраниоца, послове јавног 
правобраниоца обављаће дипломирани правник 
са положеним правосудним испитом по посебном 
овлашћењу председника општине.  

Члан 9. 

 Служба за грађанска стања, матичну 
евиденцију и бирачки списак обавља послове који 
се односе на: вођење матичних књига и књига 
држављана, вођење јединственог бирачког списка, 
послова месних канцеларија (лична стања 
грађана, издавање извода из матичних књига и 
књига држављана), састављање смртовница, 
достављање података за бирачки списак и др. и 
остале послове из ових области.  

III. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И ДЕЛОКРУГ 
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, 

РАЂЕВИНАРСТВОГ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

                   ПОСЛОВЕ 

 

Члан 10. 

Послови из делокруга Одељења за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
послове обављају се у оквиру две унутрашње 
организационе јединице и то: 

 



5               БРОЈ 17                     “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                      30. август 2013. 

 

1. Службе за урбанизам и грађевинарство; 
2. Службе за стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 11. 
Служба за урбанизам и грађевинарство 

обавља послове који се односе на припрему и 
доношење просторних и урбанистичких планова, 
прибављање мишљења од надлежног 
министарства о усаглашености Генералних 
урбанистичких планова са прописима о 
планирању, давање мишљења на нацрте 
Просторних и урбанистичких планова из 
надлежности републике и општина, спровођење 
урбанистичких планова, издавање Информација о 
локацији, издавање Локацијских дозвола, 
издавање грађевинских дозвола, потврђивање 
пријава за почетак извођења радова, издавање 
потврда о усклађености изграђених темеља, 
обезбеђивање техничког прегледа објеката и 
издавање употребних дозвола, издавање услова 
за формирање нових парцела (парцелација и 
препарцелација), уређење јавног грађевинског 
земљишта путем одговарајућих планских 
докумената, вођење поступка и доношење 
решења из области заштите животне средине, 
инспекцијски надзор заштите животне средине, 
саобраћајне и грађевинске инспекције, 
организовање и предузимање мера за спречавање 
бесправне градње и друге послове у овој области, 
у складу са Законом, Статутом општине и другим 
прописима. 

Члан 12. 

 Служба за стамбено-комуналне послове 
обавља послове који се односе на развој и 
обављање комуналних делатности, инспекцијски 
надзор над обављањем комуналних делатности, 
стамбену изградњу и односе са скупштинама 
станара, послове државне управе у стамбеној 
области, које република повери општини и друге 
послове у складу са Законом и актима органа 
општине. 
 

  IV. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И  

      ДЕЛОКРУГОДЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И    

        ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 13. 

Послови из делокруга Одељења за 
привреду, јавне делатности и заједничке послове 
обављају се у оквиру три унутрашње 
организационе јединице и то: 

1. Службе за привреду; 
2. Службе за јавне делатности; 
3. Службе за заједничке послове. 

 

Члан 14. 

Служба за привреду обавља послове који се 
односе на задовољавање одређених потреба 
грађана и правних лица и органа општине у 
области пољопривреде, водопривреде, 
шумарства, приватног предузетништва, трговине, 
туризма, угоститељства, занатства, саобраћаја, 
контролу цена услуга и производа јавних 
предузећа чији је оснивач општина, контролу 

 

обрачуна зарада у јавним предузећима, праћење 
програма пословања јавних предузећа, 
извештавање надлежних министарстава о 
реализацији исплата зарада и програма 
пословања јавних предузећа, обавља и друге 
послове из ове области.  

Члан 15. 

Служба за јавне делатности обавља 
послове који се односе на  образовање, културу, 
физичку културу, примарну здравствену заштиту, 
социјалну заштиту, друштвену бригу о деци, 
административне послове за потребе Комисије за 
додатну подршку деци, борачко-ивалидску 
заштиту, јавно обавештавање и послове из других 
јавних делатности из надлежности општине. 

 

Члан 16. 

Служба за заједничке послове обавља 
послове који се односе на обављање послова у 
вези са организацијом рада писарнице и архиве, у 
складу са прописима о канцеларијском пословању, 
оверу потписа, рукописа и преписа, телефонску 
централу и заједнички бифе, доставу писмена, 
одржавање и употребу моторних возила, 
умножавање материјала, одржавање хигијене и 
друге послове из ове области, предузимање мера 
за заштиту објеката органа општине Мајданпек од 
пожара, у складу са важећим прописима, физичког 
обезбеђења запослених и објеката Скупштине 
општине, инвестиционо и текуће одржавање 
објеката и на друге послове из ове области. 

 

V. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И ДЕЛОКРУГ       

ОДЕЉЕЊА ЗА 

    ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ТРЕЗОР 

 

Члан 17. 

Послови из делокруга Одељења за 
финансије, буџет и трезор обављају се у оквиру 
три унутрашње организационе јединице и то: 

1.   Службе за контирање и књижење; 
2. Службе ликвидатуре, благајничког 

пословања и осталих послова из области 
обрачуна, плаћања и стања средстава; 

3. Службе за утврђивање, наплату и 
контролу изворних прихода општине Мајданпек. 

 

Члан 18. 

Служба за контирање и књижење обавља 
послове који се односе на припрему и спровођење 
буџета општине, локалне јавне приходе и расходе, 
рачуноводствене послове за директне кориснике, 
за индиректне кориснике којима је укинут рачун и 
за месне заједнице, друге економске финансијске 
послове за буџет, трезор и за потребе рачуна 
друштвених делатности, послове везане за 
задуживање општине, расписивање  зајма, 
планирање средстава, вођење инвестиција чије је 
финансирање из буџета, послове трезора и друге 
послове из ових области из надлежности општине. 

 

Члан 19. 

Служба ликвидатуре, благајничког 
пословања и осталих послова из области 
обрачуна, плаћања и стања средстава обавља 
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послове који се односе на контролу тачности и 
исправности финансијске документације, плаћања, 
обрачун накнада и обавеза по уговорима, послове 
јавних набавки, извршење буџета и трезора и 
друге послове из ових области из надлежности 
општине. 

Члан 20. 
Служба за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода општине Мајданпек обавља 
послове утврђивања, контроле, наплате, пореског 
књиговодства и извештавања за изворне приходе 
општине Мајданпек (порез на имовину, локална 
комунална такса, локална административна такса, 
боравишна такса, накнада за коришћење 
грађевинског земљишта, накнада за уређивање 
грађевинског земљишта, приходи по основу 
самодоприноса и др.). 

 

VІ.  УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И 

ДЕЛОКРУГ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ 

ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Члан 21. 

Послови из делокруга Стручне службе 
обављају се у оквиру две унутрашње 
организационе јединице и то: 

1. Групе за скупштинске и друге послове; 
2. Дактилобироа. 
 

Члан 22. 

 Група за скупштинске послове врши 
стручне и организационе послове за Скупштину 
општине, Председника општине и Општинско 
веће, који се односе на припрему седница и 
обраду аката усвојених на седницама, чување 
изворних докумената о раду Скупштине, 
Председника општине и Општинског већа и 
вођење евиденција о одржаним седницама, 
пружање стручне помоћи Општинској управи у 
припреми нацрта прописа и других општих аката, 
давање правних мишљења Скупштини, 
Председнику општине и Општинском већу о 
законитости правних и других општих аката које 
припрема Општинска управа и другим питањима 
функционисања система локалне самоуправе у 
општини. 

Члан 23. 
У дактилобироу обављају се 

дактилографски послови за потребе органа 
општине и Општинске управе, послови обраде 
текста, аката органа за објављивање у Службеном 
листу општине и врши штампање службеног листа, 
као и други послови у складу са Законом, Статутом 
општине и другим актима органа општине 
Мајданпек. 

 
VIІ. РУКОВОЂЕЊЕ РАДОМ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 24. 

Радом Општинске управе руководи 
начелник Општинске управе. 

Начелник Општинске управе представља 
управу, организује и обезбеђује законито и 
ефикасно обављање послова и одлучује о 

 

правима, дужностима и одговорностима 
запослених. 

 
Члан 25. 

Радом основне организационе јединице 
Општинске управе руководи шеф основне 
организационе јединице (шеф одељења, односно 
шеф Стручне службе). 

Радом унутрашње организационе јединице 
руководи: 

1.  службом - шеф службе; 
2.  групом - шеф групе; 
3. дактилобироом - шеф дактилобироа. 
Послове шефова унутрашњих 

организационих јединица запослени обављају уз 
послове радног места на коме су распоређени. 

 

VIII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

1. Радно место: Начелник Општинске 
управе 

Опис послова:  

Руководи Општинском управом, 
представља и заступа Општинску управу, 
организује и усмерава рад Општинске управе, 
доноси акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској 
управи уз сагласност Општинског већа, доноси 
опште акте из области радних односа, 
дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених, плати и другим накнадама 
запослених, оцењивању резултата рада 
запослених, и друга акта у складу са законом и 
другим прописима, распоређује запослене у 
Општинској управи, решава о правима и 
обавезама из радноправних односа запослених у 
Општинској управи у складу са законом, решава 
сукоб надлежности између организационих 
јединица Општинске управе, решава о изузећу 
службеног лица у Општинској управи, врши и друге 
послове у складу са законом, Статутом општине 
Мајданпек и другим општим актима Скупштине 
општине, Општинског већа и Председника 
општине.  

Број извршилаца: 1 
Услови: Високо образовање из научне 

области правних наука стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани правник, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 5 година радног искуства у струци. 

 

VIII-1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ 
Члан 26. 

2. Радно место: Шеф одељења 
Опис послова: 

Организује, обједињава и усмерава рад 
одељења, одговара за благовремено, законито и 
ефикасно обављање послова из делокруга 
одељења, распоређује послове по унутрашњим  
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организационим јединицама, односно на 
непосредне извршиоце, потписује акта из 
делокруга одељења, пружа потребну стручну 
помоћ запосленимa, обавља најсложеније  
послове и задатке из делокруга рада одељења и 
врши друге послове које му одреди начелник 
Општинске управе. 
 

Број извршилаца: 1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области правних наука стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани правник, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 5 година радног искуства у струци. 
 

VIII-1/1. СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ 

ПРАВНЕ ПОМОЋИ    И 

НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА 
 

Члан 27. 
3. Радно место: Имовинско-правни 

послови – виши стручни сарадник или самостални 
стручни сарадник 

Опис послова:  

 Решава предмете из имовинско правних 
односа на земљишту и зградама и другој имовини 
којом располаже општина, а нарочито: води 
управни поступак експропријације и 
деекспропријације и припрема решења у овим 
поступцима и административном преносу 
непокретности, припрема споразуме о накнади, 
води поступак и припрема решења о изузимању 
грађевинског земљишта ради привођења намени и 
ради легализације, припрема нацрте решења о 
давању грађевинског земљишта на коришћење и 
привремено коришћење, припрема уговоре у 
поступку давања грађевинског земљишта на 
коришћење, споразуме о накнади у поступку 
изузимања, припрема нацрте решења за потребе 
Општинског већа, обавља стручне и 
административне послове за потребе Комисије за 
спровођење лицитације за доделу земљишта, 
излази на терен за потребе вођења ових 
поступака, припрема решења о располагању и 
коришћењу непокретности и обавља  послове 
вођења евиденције о непокретностима на којима 
општина има право коришћења, управљања и 
располагања (станови, пословни простор, 
грађевинско земљиште, јавна добра, улице, 
паркови, путеви, споменици културе, школе и сл.), 
припрема нацрте одлука и других аката које 
доноси Скупштина општине, Општинско веће и 
Председник општине, до доношења Одлуке о 
општинском јавном правобраниоцу и именовању 
јавног правобраниоца, по посебном овлашћењу, 
обављаће послове пружања правне заштите и 
предузимаће одређене правне радње пред  
државним и другим органима, ради заштите 
имовинских права и интереса општине и њених 
органа, месних заједница, јавних служби и других 

 
организација чији је оснивач општина, обавља и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе. 
 
 Број извршилаца: 2 
 Услови: Високо образовање из научне 
области правних наука стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани правник, положен 
правосудни или стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 3 године радног 
искуства у струци. 
 

4. Радно место: Послови Народне 
канцеларије и правна помоћ грађанима – виши 
стручни сарадник или самостални  стручни 
сарадник        

 Опис послова:  

Прима представке и притужбе грађана и 
одговара на представке, притужбе и примедбе 
грађана на рад Општинске управе и других органа, 
пружа правну помоћ грађанима давањем 
упутстава и правних савета, пише поднеске и 
предузима друге радње ради покретања поступка 
пред надлежним државним и другим органима у 
циљу остваривања и заштите права грађана, 
обавља послове из делокруга рада службе који  се 
односе на нормативну регулативу, локалне и друге 
изборе, обавља и друге послове које му одреди 
шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе. 
 Број извршилаца:  1 

Услови: Високо образовање из научне 
области правних наука стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке   струковне   студије)  односно   на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани правник, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 3 године радног искуства у струци. 
 

5. Радно место: Имовинско-правни, 
кадровски и општи послови - сарадник или виши 
сарадник 

Опис послова:  

Обавља мање сложене послове са редног броја 3 
које му повери извршилац на тим пословима, а 
нарочито послове из области експропријације и 
деекспропријације и административног преноса 
непокретности, стручне и административне 
послове везане за имовинско-правне односе на 
земљишту, становима и другој имовини општине, 
обавља стручне и административне послове за 
потребе Комисије за стамбене односе, Комисије за 
враћање земљишта, сеоских утрина и пашњака, 
припрема нацрте уговора о преносу права 
коришћења грађевинског земљишта, уговора о 
преносу   права   коришћења   пољопривредног    и 
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шумског земљишта, издаје тапије, обавља 
послове из области остваривања права из радног 
односа, послове у области утврђивања чињеница 
о којима се не води службена евиденција и 
издавање уверења о тим чињеницама, послове у 
области личних стања грађана (промене личног 
имена и презимена, исправке и накнадни упис у 
матичне књиге и књигу држављана), обавља 
стручно-оперативне послове везане за примену 
Закона о ванредним ситуацијама и других прописа 
из ове области, бавља и друге послове које му 
одреди шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 2  
Услови: Високо образовање из научне 

области правних наука стечено на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне 
струковне студије) односно на студијама у трајању 
до три године или виша стручна спрема правне 
струке – правник, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 година 
радног искуства. 

 
6. Радно место:  Административни и 

канцеларијски послови (уписничар – референт)  
Опис послова:  
Обавља административне и канцеларијске 

послове за потребе Службе за имовинско правне 
послове, послове правне помоћи за Народну 
канцеларију који се односе на евидентирање, 
прегледање и распоређивање у рад приспелих 
предмета, води уписник предмета, брине о 
роковима за предузимање одређених правних 
радњи од стране овлашћених лица ове службе, 
обавља послове скенирања архиве, замењује 
лице задужено за послове планирања одбране и 
обавља друге мање сложене послове по налогу 
шефа службе, шефа одељења и начелника 
Општинске управе.  
 Број извршилаца: 1  
 Услови: Средња стручна спрема (III 
степен), економске или електро струке, положен 
стручни испит за рад  у органима државне управе 
и најмање 6 месеци радног искуства. 

 

7. Радно место: Послови из области 
радних односа  – референт или виши референт 

Опис послова:  

Обавља административно-оперативне 
послове у вези запошљавања у Општинској 
управи, издавање радних књижица, евидентира 
решења о остваривању права из радног односа, 
послове вођења евиденције из области рада и 
радних односа радника Општинске управе, 
послове на издавању потврда о животу, издавању 
уверења о имовном стању, обавља и друге 
послове по налогу шефа Службе, шефа Одељења 
или начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) економске или правне струке, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 6 месеци радног искуства. 

 

 
VIII – 1/2.   СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА, 

МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ И    

БИРАЧКИ  СПИСАК 

Члан 28. 
8. Радно место: Шеф службе – виши 

сарадник 
Опис послова:  
Шеф службе руководи радом службе, 

непосредно организује и усмерава рад радника 
службе, обезбеђује благовремено, законито и 
правилно вршење послова из делокруга службе, 
учествује у решавању најсложенијих послова у 
оквиру службе, даје упутства за рад непосредним 
извршиоцима који раде на питањима матичне 
евиденције, грађанских стања и бирачког списка, а 
непосредно обавља и послове матичара, обавља 
послове везане за  лична стања грађана: промену 
личног имена и презимена, накнадни упис у 
матичне књиге и књигу држављана, обавља 
послове планирања одбране у складу са Законом 
о народној одбрани у органима општине и других 
прописа из ове области, као и друге послове које 
му повери шеф Одељења или начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Високо образовање из научне 

области економских или правних наука стечено на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије) односно на 
студијама у трајању до три године или виша 
стручна спрема правне или економске економске 
струке – правник или економиста, положен испит 
за рад у органима државне управе и најмање 3 
године радног искуства. 
 

9. Радно место: Вођење  и   ажурирање 
бирачког списка –  референт  или  виши  референт 

Опис послова:  
Обавља послове који се односе на вођење 

и ажурирање бирачког списка по службеној 
дужности и на захтев бирача, врши упис, брисање 
и промене у бирачком списку и врши 
административно-техничке послове везане за 
штампање решења о упису, брисању и променама 
у бирачком списку, обавља послове из области 
безбедности и здравља на раду у складу са 
важећим прописима, обавља и друге послове које 
му одреди шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе. 
 Број извршилаца: 1 
 Услови: Средња стручна спрема (IV 
степен) економске или правне струке, положен 
стручни испит за рад  у органима државне управе 
и најмање 6 месеци радног искуства. 

10. Радно место: Административно–
евиденциони и канцеларијски послови (матичар, 
шеф месне канцеларије, администратор) I – 
сарадник или виши сарадник 

Опис послова: 

 Обавља послове који се односе на вођење 
матичних књига о личним стањима грађана 
(рођених, умрлих, венчаних и књига држављана), 
ажурирање, односно промене чињеница које се 
уписују у матичне књиге,  припрему  за  закључење 
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брака и обављање венчања, издавање јавних 
исправа извода и уверења на основу матичних 
књига и књига држављана, послове који се односе 
на припрему података за ажурирање бирачког 
списка, по потреби замењује запосленог који 
обавља послове везане за лична стања грађана: 
промену личног имена и презимена, накнадни упис 
у матичне књиге и књигу држављана, врши  и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца:  3 

Услови: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у 
образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
друштвеног смера, положен посебан стручни 
испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара и најмање једна година радног 
искуства.

 

 
11. Радно место: Административно–

евиденциони и канцеларијски послови (матичар, 
шеф месне канцеларије, администратор) II – 
референт или виши референт 

Опис послова: 

 Обавља послове који се односе на вођење 
матичних књига о личним стањима грађана 
(рођених, умрлих, венчаних и књига држављана), 
ажурирање, односно промене чињеница које се 
уписују у матичне књиге, припрему за закључење 
брака и обављање венчања, издавање јавних 
исправа извода и уверења на основу матичних 
књига и књига држављана, послове који се односе 
на припрему података за ажурирање бирачког 
списка, врши  и друге послове које му одреди шеф 
службе, шеф одељења и начелник Општинске 
управе.  
 Број извршилаца:  11 

Услови: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у 
образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
друштвеног смера, положен посебан стручни 
испит за матичара, овлашћење за обављање 
послова матичара и најмање једна година радног 
искуства.

 

 

12.  Радно место: Канцеларијско – 
манипулативни послови 
 Опис посла:  

Обавља послове у месним канцеларијама 
који се односе на пријем и отпремање писмена, 
њихово непосредно достављање грађанима, 
одржава хигијену службених просторија, стара се о 
загревању службених просторија, обавља и друге 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца:  13  

 Услови: Основна школа. 

 
VIII-2.  - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО –   

                КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
 

Члан 29. 

 13. Радно место: Шеф одељења 
 Опис послова: 

Организује, обједињава и усмерава рад 
одељења, одговара за благовремено, законито и 
ефикасно обављање послова из делокруга 
одељења, распоређује послове по унутрашњим 
организационим јединицама, односно на 
непосредне извршиоце, потписује акта из 
делокруга одељења, пружа потребну стручну 
помоћ запосленимa, обавља најсложеније  
послове и задатке из делокруга рада одељења и 
врши друге послове које му одреди начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 1  
 Услови: Високо образовање из научне 
области грађевинског инжењерства или 
архитектуре стечено на студијама  другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани инжењер грађевинарства 
или дипломирани инжењер архитектуре, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 5 година радног искуства.  
 

VIII- 2/1. СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО  

Члан 30. 
 14. Радно место: Стручно оперативни 
послови планирања и уређења простора – стручни 
сарадник, виши стручни сарадник или самостални 
стручни сарадник 
 Опис послова: 

 Обавља послове праћења, сагледавања, 
примене и потребе за доношење и ревизију 
просторних и урбанистичких планова, као и 
планова са посебном наменом, урбанистичких 
планова са детаљном разрадом, као и праћење 
примене одређених аката за спровођење 
наведених планова који се односе на планирање, 
уређење и коришћење простора, припрема 
документацију за израду планова и нацрте 
појединих аката за одређене урбанистичке услове, 
припрема и израђује нацрте аката из ове области 
(информације о локацији, локацијске дозволе, 
услове за формирање парцела и др.), обавља и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца:  1 
Услови: Високо образовање из научне области 
грађевинског инжењерства или архитектуре 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године – дипломирани 
инжењер грађевинарства или дипломирани 
инжењер архитектуре, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање 1 
година радног искуства. 
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15. Радно место: Послови из области 
грађевинарства – референт или виши референт 

Опис послова: 

Обавља послове пријема странака и даје 
обавештења о неопходној документацији у 
поступку прибављања грађевинских и употребних 
дозвола, помаже странкама у поступку подношења 
и попуњавања захтева и других образаца у циљу 
остваривања њихових права или обавеза, 
предузима потребне радње у вези постављања и 
уклањања монтажних објеката, легализације 
бесправно саграђених објеката, обавља послове 
вођења евиденције изграђених и започетих 
објеката, по потреби обавља послове извршења 
решења о исељењу бесправно усељених лица и 
других решења у одељењу, обавља и друге 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) машинске или грађевинске струке, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 месеци радног искуства.

 

 

16. Радно место: Нормативно-правни 
послови – стручни сарадник, виши стручни 
сарадник или самостални стручни сарадник  
 Опис послова: 

 Обавља нормативне послове из делокруга 
рада одељења и то: припрема нацрте одлука о 
приступању изради, о изради и доношењу 
просторних и урбанистичких планова, обавља 
послове које се односе на израду нацрта општих и 
појединачних аката из стамбено – комуналне 
делатности и грађевинарства, припрема решења о 
одређивању назива улица и тргова, прати законе и 
друге прописе, врши и друге послове које му 
одреди шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе.  
 Број извршилаца: 1 

 Услови: Високо образовање из научне 
области правних наука стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани правник, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 1 година радног искуства. 

  
17. Радно место: Послови заштите 

животне средине – стручни сарадник, виши 
стручни сарадник или самостални стручни 
сарадник 

Опис послова: 

Обавља послове вођења поступка и 
припрема нацрте решења из области Закона о 
заштити животне средине и других прописа који 
регулишу област заштите животне средине, врши 
и друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе. 

Број извршилаца: 1  
Услови: Високо образовање стечено на 

студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у 

 

научној области науке о заштити животне средине, 
инжењерства заштите животне средине и заштите 
на раду (смер заштита животне средине) и гео-
наука (смер заштита животне средине), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дипломирани аналитичар заштите 
животне средине, дипломирани инжењер заштите 
животне средине, дипломирани географ заштите 
животне средине, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 1 година 
радног искуства. 

 

18. Радно место: Саобраћајни инспектор – 
виши стручни сарадник или самостални стручни 
сарадник 
 Опис послова:  

 Обавља послове инспекцијског надзора 
над спровођењем Закона о превозу у друмском 
саобраћају и прописа и аката донетих у складу са 
тим законом из делокруга рада и надлежности 
општине. Врши и друге послове које му одреди 
шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе.  
 Број извршилаца: 1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области саобраћајног инжењерства стечено на 
студијама  другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године – дипломирани инжењер 
саобраћаја, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 године 
радног искуства. 
 

19. Радно место: Послови инспекције 
заштите животне средине и комуналне инспекције 
- виши стручни сарадник или самостални стручни 
сарадник 
 Опис послова: 

 Обавља послове инспекцијског надзора 
над спровођењем Закона о заштити животне 
средине и других прописа из области заштите 
животне средине као и општинских прописа 
донетих на основу ових и других закона из ове 
области, обавља послове инспекцијског надзора 
над спровођењем Закона о комуналним 
делатностима, општинских прописа донетих на 
основу овог и других закона у овој области, 
обавља и друге послове које му одреди шеф 
службе, шеф одељења и начелник Општинске 
управе.  
 Број извршилаца: 1 

Услови: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у 
научној области науке о заштити животне средине, 
инжењерства заштите животне средине и заштите 
на раду (смер заштита животне средине), гео-
наука (смер заштита животне средине) или 
грађевинског инжењерства, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године - 
дипломирани аналитичар заштите животне 
средине, дипломирани инжењер заштите животне 
средине, дипломирани географ заштите животне 

 



11               БРОЈ 17                     “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                      30. август 2013. 

 

средине или дипломирани инжењер 
грађевинарства, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 година 
радног искуства. 

VIII-2/2. СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНО – 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
 

Члан 31. 

 20. Радно место: Управно–надзорни 
послови – комунални инспектор – виши  сарадник 
 Опис послова: 

 Обавља послове инспекцијског надзора 
над спровођењем Закона о комуналним 
делатностима, општинских прописа  донетих на 
основу ових и других закона у овој области и друге 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца: 1   

Услови: Високо образовање из научне 
области грађевинског инжењерства стечено на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије) односно на 
студијама у трајању до три године или виша 
стручна спрема грађевинске струке – инжењер 
грађевинарства, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање 3 године радног 
искуства. 

 

21. Радно место: Управно-надзорни 
послови – комунално-грађевински инспектор – 
виши сарадник 

Опис послова: 

Обавља послове инспекцијског надзора 
над спровођењем Закона о комуналним 
делатностима, општинских прописа донетих на 
основу ових и других закона у овој области, 
послове грађевинске инспекције и то: врши 
инспекцијски надзор над применом закона, 
општинских и других прописа који уређују 
изградњу објекта, покреће поступак за утврђивање 
привредног преступа, подноси захтев за 
покретање кривичног поступка, доноси решења у 
поступку инспекцијског надзора, врши и друге 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  

Број извршилаца: 1 
Услови: Високо образовање из научне 

области грађевинског инжењерства или 
архитектуре стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне 
студије) односно на студијама у трајању до три 
године или виша стручна спрема грађевинске или 
архитектонске струке – инжењер грађевинарства 
или инжењер архитектуре, положен испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 године 
радног искуства. 
 

22. Радно место: Послови из стамбене 
области – референт или виши референт  

Опис послова: 

Обавља послове пријема странака и даје 
потребна обавештења и информације везане за 
стамбену област, помаже странкама у поступку 
подношења и попуњавања захтева и других 
образаца у циљу остваривања њихових права или 
обавеза, предузима потребне радње на 

 

обезбеђењу извршења, обавља послове 
извршења решења о исељењу бесправно 
усељених лица, обавља послове на извршењу 
решења о уклањању објекта, односно његовог 
дела и других решења у одељењу, обезбеђује 
предузећа која спроводе поступак извршења, 
предлаже грађевинској инспекцији програм 
уклањања објеката, сачињава записник о 
уклањању објекта, односно његовог дела у складу 
са Законом о планирању и изградњи, обавља и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) машинске или грађевинске струке, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 месеци радног искуства.

 

 
23. Радно место: комунални редар – 

референт 
Опис послова: 

Обавља поједине радње из делокруга 
комуналне иснпекције, врши контролу коришћења 
и одржавања комуналних објеката, уређења и 
чистоће јавних површина, уређења и одржавања 
паркова, зелених површина, улица, путева, 
евидентирања јавних површина на којима се 
депонује грађевински материјал или врши било 
каква изградња и о истом обавештава надлежну 
инспекцију, помаже у раду комуналним 
инспекторима, обавља и друге послове које му 
повери шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе.  

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (III 

степен) машинске или грађевинске струке, 
најмање 6 месеци радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

 

 

VIII-3.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ        

ПОСЛОВЕ 

 

Члан 32. 

 24. Радно место: Шеф одељења 

 Опис послова: 
Организује, обједињава и усмерава рад 

одељења, одговара за благовремено, законито и 
ефикасно обављање послова из делокруга 
одељења, распоређује послове по унутрашњим 
организационим јединицама, односно на 
непосредне извршиоце, потписује акта из 
делокруга одељења, пружа потребну стручну 
помоћ запосленимa, обавља најсложеније  
послове и задатке из делокруга рада одељења и 
врши друге послове које му одреди начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области економских наука стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, положен  
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стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 5 година радног искуства. 

VIII – 3/1. СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ 
 

Члан 33. 

25. Радно место:  Стручно оперативни и 
планско аналитички послови  - стручни сарадник, 
виши стручни сарадник или самостални стручни 
сарадник  

Опис послова:  
Обавља најсложеније планско–аналитичке 

и стручно–оперативне послове из области 
привреде а нарочито припрема извештаје и 
анализе из  области пословања јавних предузеће, 
прати цене и даје мишљења по захтевима за 
повећање цена из надлежности општине, планира 
мере за остваривање функција општине у овој 
области, обавља и друге послове по налогу шефа 
службе, шефа одељења и начелника Општинске 
управе.  
  Број извршилаца: 2 

Услови: Високо образовање из научне 
области економских наука, инжењерства заштите 
животне средине и заштите на раду или 
саобраћајног инжењерства стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, дипломирани 
инжењер заштите животне средине или 
дипломирани инжењер саобраћаја, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 1 година радног искуства. 

 

26. Радно место: Послови из области 
пољопривреде, водопривреде и шумарства – виши 
сарадник  

Опис послова: 

Обавља послове који се односе на израду 
нацрта општих аката из области привреде које 
доноси Председник општине, Општинско веће и 
Скупштина, обавља послове из области 
пољопривреде,  водопривреде и шумарства, 
обавља послове израде аналитичких материјала 
из области пољопривреде и развој села, прикупља 
податке о сетвеним и жетвеним површинама, 
припрема извештаје и информације за 
Председника, Општинско веће и Скупштину, прати 
рад противградне заштите и предлаже мере за 
њено унапређење,  учествује у процени штете од 
елементарних непогода, иницира активности за 
развој села и задругарства, обавља послове који 
се односе на организвање и рад комисија из ових 
области и других органа; води евиденцију сходно 
законским прописима и општинским одлукама, 
помаже странкама у поступку подношења и 
попуњавања захтева и других образаца у циљу 
остваривања њихових права или обавеза, врши и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе. 

Број извршилаца:  1  
Услови: Високо образовање из научне 

области биотехничких наука стечено на студијама 
првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије) односно на студијама у 

 
трајању до три године или виша стручна спрема 
пољопривредне струке – инжењер пољопривреде, 
положен испит за рад у органима државне управе 
и најмање 3 године радног искуства. 

 
27. Радно место: Послови из области 

приватног предузетништва – референт или виши 
референт 

Опис послова: 

Обавља послове пријема странака и даје 
потребна обавештења и информације везане за 
област приватног предузетништва, превоза у 
друмском саобраћају (ауто такси превоза и 
утврђивања редова вожње у линијском превозу), 
помаже странкама у поступку подношења и 
попуњавања захтева и других образаца у циљу 
остваривања њихових права или обавеза, издаје 
уверења о чињеницама о којима се водила 
евиденција у регистру радњи, обавља 
административно-техничке послове у вези 
категоризације објеката по прописима из области 
туризма, води регистар категорисаних објеката у 
домаћој радиности и лица која пружају услуге у 
сеоским туристичким домаћинствима, врши и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе. 

Број извршилаца:  1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) – економске или правне струке, гимназија, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 месеци радног искуства. 

  
VIII – 3/2. СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 34.  

28. Радно место: Управни и други послови 
из области јавних делатности – борачко-
инвалидске, социјалне и здравствене заштите – 
стручни сарадник, виши стручни сарадник или 
самостални стручни сарадник 

Опис послова: 

Обавља управне и друге послове из 
области инвалидске, борачке, социјалне и 
примарне  здравствене заштите, предузима радње 
у поступку пре доношења решења, припрема и 
доноси решења, издаје уверења о чињеницама о 
којима води евиденцију, обавља послове за 
Комисију за разврставање деце ометене у развоју, 
припрема акте за органе општине, остварује 
сарадњу са установама из ове области, прати 
прописе који уређују ову област, обавља и друге 
послове по налогу шефа службе, шефа одељења 
и начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1  
Услови: Високо образовање из научне 

области правних, политичких или гео-наука 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године – дипломирани правник, 
дипломирани социјални радник или дипломирани 
географ, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 1 година радног 
искуства. 
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29. Радно место: Послови из области 
друштвене бриге о деци и бриге о породици – 
референт или  виши референт 

Опис послова: 

Обавља послове пријема странака и даје 
обавештења о неопходној документацији у 
поступку остваривања њихових права и обавеза из 
области друштвене бриге о деци: додатак на децу 
и матерински додатак, права на финансијску 
подршку породицама са децом, контрола обрачуна 
породиљског боловања и боловања по основу 
неге детета, врши обрачун накнада у складу са 
законом, издаје уверења о чињеницама о којима 
се води евиденција, обавља и друге послове по 
налогу шефа службе, шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
 Број извршилаца: 2 

Услови: средња стручна спрема (IV 
степен) економске, преводилачко и архивско-
музејске или машинске струке, положен стручни 
испит за рад  у органима државне управе и 
најмање 6 месеци радног искуства. 

 

30. Радно место: Општински просветни 
инспектор – самостални стручни сарадник 

Опис послова: 
Обавља послове инспекцијског надзора 

над спровођењем Закона који регулишу ову 
област, као и прописа донетих на основу закона, 
обавља и друге послове по налогу шефа службе, 
шефа одељења и начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Послове општинског просветног 

инспектора може да обавља: 
1) дипломирани правник - мастер или 

дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године са положеним стручним 
испитом за рад у органима државне управе или са 
положеним испитом за секретара установе и који 
има најмање пет година радног искуства у 
државним органима, органима аутономне 
покрајине, установи или органима јединице 
локалне самоуправе на пословима образовања и 
васпитања или другим инспекцијским пословима; 

2) лице са стеченим образовањем у складу 
са чланом 8. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, положеним стручним 
испитом у области образовања, односно лиценцом 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, са 
најмање пет година радног искуства у области 
образовања и васпитања, као и државним 
стручним испитом.

 

 

VIII – 3/3. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Члан 35. 

31. Радно место: Административни и 
канцеларијски послови писарнице – референт или 
виши референт 
 Опис послова:  

Обавља послове који се односе на: 
припремање, прегледање и распоређивање 
поште, евидентирање предмета, разврставање 
предмета и аката унутрашњим организационим 
јединицама, прати остваривање права, обавеза 

 
или правних интереса грађана, правних лица и 
других странака у поступку пред органима локалне 
самоуправе, отпремање поште, развођење 
предмета и аката, оверавање потписа, рукописа и 
преписа, евиденцију, чување и употребу печата, 
врши послове израде периодичних и годишњих 
извештаја о стању на решавању управних и 
вануправних предмета, чување предмета у 
роковнику, даје информације о висини 
административних такси и накнада, врши и друге 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца: 1 
 Услови: Средња стручна спрема (IV 
степен) правне, економске или рударске струке, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 6 месеци радног искуства. 

 

32. Радно место: Послови архиве – 

референт или виши референт 
Опис послова:  

Врши проверу да ли су предмети завршени 
и прописно обрађени за архивирање, обавља 
послове пријема и чувања завршених архивираних 
предмета, устројава и води евиденцију предмета и 
осталог регистратурског материјала, 
евидентирање регистратурског материјала којем је 
истекао рок чувања, вођење и коришћење 
архивске књиге, обавља оверу рукописа, преписа 
и потписа, помаже у раду на административним и 
канцеларијским пословима писарнице, обавља и 
друге послове по налогу шефа службе, шефа 
Одељења или начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) преводилачко и архивско-музејске, 
машинске или рударске струке, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање 6 месеци радног искуства. 
 

 33. Радно место: Канцеларијско–
документациони послови – референт  
 Опис послова:  

Обавља послове архивирања завршених 
предмета Општинске управе, врши провере да ли 
је предмет завршен и прописно обрађен за 
архивирање и да ли садржи све потребне прилоге,  
рукује предметима стављеним у архиву, по 
потреби обезбеђује телефонске везе за потребе 
запослених у Општинској управи, обавља и друге 
послове по налогу шефа службе, шефа одељења 
и начелника Општинске управе.  
 Број извршилаца: 1

 

 Услови: Средња стручна спрема (III 
степен) преводилачко и архивско-музејске или 
машинске струке, положен стручни испит за рад  у 
органима државне управе и најмање 6 месеци 
радног искуства. 

 

 34. Радно место: Канцеларијско–
манипулативни послови  
Опис послова:   

Обавља послове који се односе на пријем 
и отпремање писмена, спољне и унутрашње 
доставе поште, непосредно достављање писмена 
грађанима, умножавање материјала на апарату за 
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фотокопирање, по потреби обезбеђује телефонске 
везе за потребе запослених у Општинској управи и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца: 3

 

 Услови: Основна школа.  
  

35. Радно место: Послови заједничког 
бифеа  
 Опис послова:  

 Обавља послове који се односе на 
припрему и служење топлих напитака (чаја и кафе) 
и служење других напитака (сокова и сл.) за 
потребе Скупштине општине, Председника 
општине, Општинског већа и запослених у 
Општинској управи, као и за потребе корисника 
сале за састанке, уколико исти то захтевају, и 
друге послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења и начелник Општинске управе.  
 Број извршилаца:   1 
 Услови: Основна школа.  
 

 36. Радно место: Послови противпожарне 
заштите и повереник за избеглице – референт или 
виши референт 
 Опис послова:  

Обавља послове на предузимању мера 
противпожарне заштите у објекту СО Мајданпек и 
другим објектима које користи органи општине 
Мајданпек у складу са важећим прописима, 
предлаже начелнику нацрте општих и других аката 
из ове области, пружа стручну помоћ из ове 
области корисницима буџета, одржава везу са 
Комесаријатом за избеглице и обавља послове 
који се односе на утврђивање статуса избеглица,  
и обавља и друге послове по налогу шефа службе, 
шефа одељења и начелника Општинске управе.  
 Број извршилаца:  1 
 Услови: Средња стручна спрема  (IV 
степен) машинске струке, положен  испит из ППЗ и 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 6 месеци радног искуства. 
 

 37. Радно место: Послови физичког 
обезбеђења објекта – портир 
 Опис послова:  

Обавља послове физичког обезбеђења 
објекта, предузима мере у случају нарушавања 
реда и мира у згради СО Мајданпек, сарађује са 
органима полиције и обавља и друге послове по 
налогу шефа службе, шефа одељења и начелника 
Општинске управе.  
 Број извршилаца: 2

 
 

 Услови: Основна школа и одговарајућа 
здравствена способност за обављање ових 
послова.  
 

 38. Радно место: Послови домара – КВ 
радник  
 Опис послова: 
 Обавља послове текућег одржавања 
објекта, уређаја и инсталација, врши умножавање 
материјала на гештетнеру, односно апарату за 
фотокопирање, обавља и друге послове по налогу 
шефа службе, шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 

 
Број извршилаца:  1 

 Услови: III степен стручне спреме електро 
или машинске струке и најмање једна година 
радног искуства. 

39. Радно место: Послови праћења стања 
објеката које користе службе и органи општине – 
КВ радник 

Опис послова:  
Прати стање објеката које користе службе 

и органи општине на подручју општине Мајданпек, 
предлаже надлежној служби општине санацију 
појединих објеката у циљу очувања грађевинско-
техничке исправности објеката, прати квалитет 
централног грејања у радним просторијама 
Општинске управе и органа општине, помаже 
домару у појединим интервенцијама по налогу 
непосредног руководиоца, обавља и друге 
послове које му одреди шеф одељења и начелник 
Општинске управе. 

 
Број извршилаца: 1 
Услови: III степен стручне спреме 

рударско-геолошке или машинске струке и једна 
година радног искуства. 
 

 40. Радно место: Манипулативни послови 
 Опис послова:  
 Обавља послове одржавања чистоће у 
службеним просторијама органа општине и 
Општинске управе (чишћење и прање подова, 
чишћење инвентара, прање прозора, брисање 
прашине са намештаја, чишћење санитарних 
просторија, изношење отпада, одржавање хигијене 
санитарних чворова...), врши и друге послове које 
му одреди шеф службе, шеф одељења и начелник 
Општинске управе. 
 Број извршилаца:  3 
 Услови: Основна школа.  
 

41. Радно место: Возач  
Опис послова: 

Обавља послове возача за потребе 
Општинске управе и других органа општине, стара 
се о одржавању возила у исправном стању и 
благовременој пријави кварова, врши редовно 
одржавање возила, стара се о благовременој 
регистрацији возила, води прописани путни налог, 
врши и друге послове које му одреди шеф службе, 
шеф одељења и начелник Општинске управе. 

 
 Број извршилаца:  2 
Услови:  Средња стручна спрема (III степен), 
саобраћајне или електротехничке струке, положен 
возачки испит ''Б'' категорије и најмање 6 месеци 
радног искуства.  

 

VIII-4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, 

БУЏЕТ И ТРЕЗОР 

 

Члан 36. 

42. Радно место: Шеф одељења 

Опис послова: 

Организује, обједињава и усмерава рад одељења, 
одговара за благовремено, законито и ефикасно 
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обављање послова из делокруга одељења, 
распоређује послове по унутрашњим 
организационим јединицама, односно на 
непосредне извршиоце, потписује акта из 
делокруга одељења, пружа потребну стручну 
помоћ запосленимa, обавља најсложеније  
послове и задатке из делокруга рада одељења и 
врши друге послове које му одреди начелник 
Општинске управе. 

 Број извршилаца: 1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области економских наука стечено на студијама  
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање 5 година радног искуства. 
 

VIII  - 4/1.  СЛУЖБА ЗА КОНТИРАЊЕ И 

КЊИЖЕЊЕ  

 

Члан 37. 

43. Радно место: Нормативно-финансијски 
послови и општи послови буџета и трезора – 
стручни сарадник, виши стручни сарадник или 
самостални стручни сарадник  
 Опис послова: 

 Врши координацију у поступку примене 
буџета, разрађује смернице за припрему буџета, и 
предлаже износе апропријација који се уносе у 
буџет, припрема нацрт Одлука о буџету; 
допунском буџету и завршном рачуну буџета, даје 
препоруке директном кориснику и органима 
општине по питању буџета и трезора, финансија и 
трезора, припрема нацрте решења о доборењу 
средстава из текуће и сталне буџетске резерве, 
врши координацију послова у одељењу, 
образлаже акте и информише органе о питањима 
из надлежности одељења. 
 Број извршилаца:           1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области економских наука стечено на студијама  
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање 1 година радног искуства. 
 

44. Радно место: Интерни контролор 
буџета – виши стручни сарадник или самостални 
стручни сарадник  
 Опис послова: 

 Врши послове интерне контроле буџета; 
котнролише све трансакције које се тичу буџетских 
примања и издатака; контролише управљање 
средствима и управљање дугом локалне власти и 
врши и друге послове које му одреди шеф службе, 
шеф одељења и начелник општинске управе. 
 Број извршилаца: 1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области економских наука стечено на студијама 

 

другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање 3 годинe радног искуства. 
 

45. Радно место: Финансијско планирање 
и буџетско извештавање – стручни сарадник, виши 
стручни сарадник или самостални стручни 
сарадник  

Опис послова:  
Врши пројекцију и праћење прилива 

средстава на консолидовани рачун трезора,  
пројекцију и праћење захтева за плаћање расхода 
који садрже анализу готовинских токова плана 
извршења буџета и сервисирање дуга, 
дефинисање месечних, дневних квота преузетих 
обавеза и плаћања, припрема периодичне и 
годишње консолидоване извештаје, 
консолидовани завршни рачун трезора, обавља 
послове финансијског извештавања за сва радна 
тела истарешине, врши месечно слагање прихода 
трезора са управом за јавна плаћања, непосредно 
се стара о вођењу главне књиге трезора и 
плаћање електронским путем, учествује у 
прописивању захтева у погледу интерног и 
екстерног извештавања, као и правила буџетског 
рачуноводства, одржава систем класификације, 
управља финансијским информационим системом, 
обавља и друге сложене рачуноводствене послове 
по налогу шефа службе, шефа одељења и 
начелника општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Високо образовање из научне 

области економских наука стечено на студијама  
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање 1 година радног искуства. 
 

46. Радно место: Вођење пословних књига 
за директне и индиректне кориснике – референт 
или виши  референт 
 Опис послова: 

 Вођење пословних књига за директног и 
индиректне кориснике, усклађивање извештаја из 
пословних књига са главном књигом трезора, 
састављање и оверавање годишњих и 
периодичних извештаја и завршних рачуна, 
вођење помоћних књига и евиденција, обавља и 
друге послове по налогу шефа службе, шефа 
одељења и начелника Оштинске управе 
 Број извршилаца: 2 
 Услови: Средња стручна спрема (IV 
степен) економске струке, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и најмање 6 
месеци радног искуства.  

 47. Радно место: Вођење главне књиге 
буџета и трезора – виши референт 
 Опис послова: 
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Извршава послове контирања буџета и трезора, 
води помоћне књиге, евиденције примања и 
издатака, саставља и оверава консолидоване 
периодичне и годишње извештаје и завршни 
рачун, врши и друге послове по налогу шефа 
службе, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
 Број извршилаца: 1 
 Услови: Средња стручна спрема (IV 
степен) економске или математичко-техничке 
струке, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање 3 године радног 
искуства, звање рачуновођа. 
 

VIII - 4/2. СЛУЖБА ЛИКВИДАТУРЕ, 

БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА И 

ОСТАЛИХ ПОСЛОВА ИЗ 

ОБЛАСТИ ОБРАЧУНА, 

ПЛАЋАЊА И СТАЊА 

СРЕДСТАВА ЗА КОНТИРАЊЕ И 

КЊИЖЕЊЕ  

 

Члан 38. 

48. Радно место: Ликвидатура и контрола 
тачности и исправности финансијске 
документације – виши референт  

Опис послова: 
Контролише материјалну, формалну, 

рачунску и суштинску исправност финансијских 
докумената, врши поврћај или оверава 
финансијску документацију, води евиденцију о 
финансијским документима, извршава финансиске 
послове из области ратни војни инвалиди, цивилне 
жртве рата и допунске заштите бораца, потврђује 
и оспорава ИОС-е , попуњава и ликвидитира 
налоге за пренос, врши и друге послове по налогу 
шефа службе, шефа одељења и начелника 
Општинске управе.  

Број извршилаца:  1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) економске струке, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и најмање 3 
година радног искуства. 

 
49. Радно место: Обрачун плата, накнада 

и додатака за запослене, изабрана, именована и 
постављена лица и зарада по уговорима  - виши 
референт  

Опис послова:   
Врши обрачун плата, обустава из плата, 

накнада и додатака за запослене, изабрана, 
именована и постављена лица у органима 
општине и индиректне кориснике за које се по 
налогу, врши обрачун, води књигу плата, накнада 
и додатака, издаје потврде из ове области, 
припрема статистичке извештаје из области плата, 
прати прописе који регулишу ову област, врши и 
друге послове по налогу шефа службе, шефа 
одељења и начелника Општинске управе.  

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) економске струке, положен стручни испит 
за рад  у органима државне управе и најмање 3 
година радног искуства. 

 

 

50. Радно место: Послови јавних набавки 
и извршења буџета и трезора –  сарадник или 
виши сарадник  

Опис послова: 

 Иницира и учествује у изради општих 
аката којима се уређује поступак спровођења 
јавних набавки, учествује у изради Плана јавних 
набавки, конкурсне документације са Комисијом за 
спровођење јавне набавке, оглашава јавни позив 
за поступак јавне набавке, прати спровођење 
процедуре јавне набавке, учествује у поступку до 
потписивања уговора са најповољнијим 
понуђачем, прати реализацију закључених 
уговора, доставља Управи за јавне набавке, прати 
прописе везане за јавне набавке, спроводи 
набавку путем поруџбенице, спроводи скраћени 
поступак јавне набавке, даје општу сагласност за 
одобравање финансијских активности директног 
корисника, контролише план извршења буџета, 
врши корекције и доставља кориговани план 
трезора, управља готовинским средствима, 
одобрава комплетиране захтеве са финансијском 
документацијом, управља имовином коју користе 
органи, прати прописе из ове области, обавља и 
друге послове по налогу шефа службе, шефа 
одељења и начелника Општинске управе.  

Број извршилаца:  1 
Услови: Високо образовање из научне 

области економских наука стечено на студијама 
првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије) односно на студијама у 
трајању до три године или виша стручна спрема 
економске струке –економиста, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање 3 
године радног искуства. 

 

VIII–4/3. СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ, 

НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ 

ИЗВОРНИХ   ПРИХОДА 

ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Члан 39. 

51. Радно место: Послови утврђивања 
јавних прихода – стручни сарадник, виши стручни 
сарадник или самостални стручни сарадник 
            Опис послова: 

Прима, уноси и обрађује податке из 
пореских пријава за локалне јавне приходе, 
ажурира базе података, доноси решења о 
утврђивању локалних јавних прихода, уноси 
податке о датуму достављања решења, учествује 
у изради планова редовне и принудне наплате и 
прати њихово извршење, предузима мере ради 
обезбеђења наплате пореског дуга и обавља и 
друге послове по налогу шефа службе, шефа 
одељења и начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Високо образовање из научне 

области економских или правних наука стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године – дипломирани економиста 
или дипломирани правник, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, најмање 1 
година радног искуства. 
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52. Радно место: Порески инспектор за 
правна и физичка лица – виши стручни сарадник 
или самостални стручни сарадник 

Опис послова: 

 Обавља послове контроле законитости и 
правилности обрачунавања и благовремености 
плаћања локалних јавних прихода, доноси решења 
којима се налаже отклањање утврђених 
недостатака у поступку контроле, контролише 
подношење пореских пријава, пружа основну 
правну помоћ и објашњења пореским 
обвезницима, доноси решења о принудној 
наплати, води поступак по захтевима за одлагање 
плаћања локалних јавних прихода, извршава 
послове редовне и принудне наплате у складу са 
законом и обавља и друге послове по налогу 
шефа службе, шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
 Број извршиоца:  1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области економских наука стечено на студијама  
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године – дипломирани економиста, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање 3 године радног искуства. 
 

53. Радно место: Послови пореске 
евиденције, пореског књиговодства и извештавања 
– референт 

Опис послова: 

Обавља послове пријема странака и пружа 
основну помоћ и објашњења од значаја за 
попуњавање пореских пријава за локалне јавне 
приходе за које се решењем утврђује обавеза, 
врши пријем пореских пријава за порез на имовину 
физичких и правних лица и катастарске приходе, 
врши проверу исправности књиговодствених 
докумената пре књижења, врши унос (књижење) 
исправних књиговодствених докумената, даје 
обавештење пореским обвезницима о стању 
њихове пореске обавезе, учествује у изради 
планова редовне и принудне наплате и прати 
њихово извршење, предузима мере ради 
обезбеђења наплате пореског дуга, учествује у 
изради пореског завршног рачуна, обавља 
послове пореског књиговодства и обавља и друге 
послове по налогу шефа службе, шефа одељења 
и начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (III 

степен) економске или машинске струке, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 
најмање 6 месеци радног искуства. 
 

VIII-5. СТРУЧНА  СЛУЖБА ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 
 

Члан 40. 

54. Радно место: Шеф службе 
Опис послова: 

Организује, обједињава и усмерава рад 
службе, одговара за благовремено, законито и  

 
ефикасно обављање послова из делокруга 
службе, распоређује послове по унутрашњим 
орагнизационим јединицама, односно на 
непосредне извршиоце, потписује акта из 
делокруга службе, пружа потребну помоћ  
запосленима; обавља најсложеније нормативне 
послове у служби; стара се о законитости 
предлога општих и других аката које доносе органи 
општине; пружа помоћ секретару Скупштине у 
припремању седница и извршавању закључака 
Општинског већа и Скупштине; стара се о изради 
записника са седница Општинског већа и 
Скупштине и њихових радних тела; за потребе 
органа општине врши израду најсложенијих 
термоенергетских анализа у вези квалитета 
пружене услуге грејања у грејној сезони у 
Мајданпеку, динамичких статистичких анализа 
везаних за кретање плата, висине накнаде за 
коришћење и уређивање грађевинског земљишта 
и кретања цена из надлежности општине; обавља 
и друге послове које му одреди начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Високо образовање из научне 

области правних наука или инжењерства заштите 
животне средине и заштите на раду стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године – дипломирани правник 
или дипломирани инжењер заштите на раду, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање 5 година радног искуства. 

 

VIII-5/1.  ГРУПА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ДРУГЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Члан 41. 
55. Радно место:  Нормативно-правни и 

други послови – самостални стручни сарадник 
 Опис послова:  

Припрема нацрте нормативних аката које 
доносе органи општине и њихова радна тела, у 
сарадњи са другим службама општинске управе 
припрема нацрте другостепених решења за 
потребе Општинског већа, руководи радним 
тимовима приликом израде нацрта сложенијих 
аката, стара се о законитости нацрта предлога 
општих и појединачних аката које доносе органи 
општине и  њихова радна тела, пружа стручну 
помоћ запосленима  на стручно–оперативим 
пословима, обавља и друге послове које му 
одреди шеф службе и начелник Општинске 
управе.  
 Број извршилаца: 1 
 Услови: Високо образовање из научне 
области правних наука или инжењерства заштите 
животне средине и заштите на раду стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од  
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најмање четири године – дипломирани правник 
или дипломирани инжењер заштите на раду, 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање 5 година радног искуства. 

 

56. Радно место:  Стручно–оперативни 
послови - референт  или виши референт 

Опис послова:  

Обавља стручно-оперативне послове  који 
се односе на припрему и одржавање седница 
Скупштине општине, Општинског већа и њихових 
радних тела, припрема, прикупља и сређује 
материјале за седнице ових органа и тела, води и 
саставља записнике са одржаних седница, 
доставља одлуке и друга акта Скупштине на 
објављивање, прати извршење закључака са 
седница, врши и друге послове које му одреди 
шеф службе, шеф одељења  и начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 3 
Услови: Средња стручна спрема (IV 

степен) – машинске или електротехничке струке, 
гимназија, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 6 месеци 
радног искуства. 
 

57. Радно место: Оперативно-технички 
послови – референт 
Опис послова: 

Обавља оперативно-техничке послове који 
се односе на припрему и одржавање седница 
радних тела органа општине, припрема, прикупља 
и сређује материјале за седнице, води и саставља 
записнике са одржаних седница, доставља одлуке 
и друга акта, прати извршење закључака са 
седница радних тела, замењује техничког 
секретара у његовом одсуству, врши и друге 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења  и начелник Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (III 

степен) економске или електро струке, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 6 месеци радног искуства. 

 

58. Радно место:  Послови протокола и 
коресподенције - стручни сарадник, виши стручни 
сарадник или самостални стручни сарадник 

Опис послова:  

Обавља послове протокола за 
председника општине и то: организује пријем и 
боравак делегација у званичној посети општине 
Мајданпек, обавља административне послове 
везане за значајне послове, организује 
церемонијал приликом свечаног обележавања 
јубилеја и празника у општини и израђује јавна 
саопштења са седница затворених за јавност, 
организује конференције за штампу, прати рад 
средстава јавног информисања у погледу 
истинитог извештавања о активностима  органа 
општине, обавља послове коресподенције, 
обавља послове превођења са енглеског језика, 
води евиденцију о поклонима који се поклањају и 
евиденцију о примљеним поклонима, врши и друге 

 
послове које му одреди шеф службе, шеф 
одељења, секретар Скупштине и начелник 
Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 

Услови: Високо образовање из научне 
области филолошких наука или филозофије 
стечено на студијама  другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године – дипломирани филолог 
или дипломирани филозоф, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање 
1 година радног искуства. 

 

59. Радно место:  Технички секретар - 
референт или виши референт 
Опис послова: 

  Обавља послове који  се односе на 
прикупљање података и информација за потребе 
председника, заменика председника општине, 
секретара скупштине као и начелника Општинске 
управе, води евиденцију службених путних налога 
и друге евиденције за њихове потребе, обезбеђује 
телефонске везе за потребе председника, 
заменика председника општине, секретара 
скупштине као и начелника Општинске управе, 
води евиденцију о поклонима који се поклањају и 
евиденцију о примљеним поклонима у одсуству 
лица задуженог за послове протокола, обавља и 
друге послове које му одреди шеф службе, 
начелник Општинске управе  и секретар 
Скупштине. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Средња стручна спрема (III 

степен) економске или електро струке, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
најмање 6 месеци радног искуства. 
                          

VIII-5/2.  ДАКТИЛО БИРО 
 

Члан 42. 

60. Радно место: Оператер на рачунару 
Опис послова: 

Обавља послове обраде текста, аката 
органа општине за објављивање у Службеном 
листу општине и врши штампање службеног листа, 
обавља и друге послове по налогу шефа службе и 
начелника Општинске управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: III степен услужних занимања, 

завршен курс за рад на рачунару.  
 

61. Радно место: Дактилограф и оператер 
на рачунару  

Опис послова:  

Обавља послове куцања материјала и 
аката, замењује техничког секретара  у случају 
одсутности и обавља друге послове које му 
одреди шеф службе и начелник Општинске 
управе. 

Број извршилаца: 1 
Услови: Основна школа, завршен 

дактилографски курс и познавање рада на 
рачунару. 
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IX.  УКУПАН БРОЈ РАДНИХ МЕСТА И 

ИЗВРШИОЦА 

Члан 43. 

 У унутрашњим организационим 
јединицама у Општинској управи систематизовано 
је 61 радно место са 98 извршилаца. 

 

X. РАДНА МЕСТА ЗА КОЈА СЕ МОГУ 

ПРИМАТИ ПРИПРАВНИЦИ И 

ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Члан 44. 

 У Општинској управи могу се примати 
приправници ради стручног оспособљавања. 
 Приправници се могу примати за радна 
места за која је овим Правилником прописан услов 
за заснивање радног односа средња стручна 
спрема, високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије) односно на студијама у 
трајању до три године и високо образовање 
стечено на студијама  другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године. 
 У Општинској управи ради стручног 
оспособљавања, на годишњем нивоу могу се 
примати у својству приправника на одређено 
време  6 лица која имају стечено високо 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године. 
 Лица са инвалидитетом могу се примати у 
Општинској управи у складу са посебним законом, 
ради обављања ''канцеларијско-манипулативних 
послова''. 
 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 

Послове радних места за која је овим 
Правилником прописан услов за заснивање радног 
односа високо образовање стечено на студијама  
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, могу обављати и лица која имају високо 
образовање стечено у складу са прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању и које је законом изједначено са 
академским звањем мастер. 

  

Члан 46. 
Распоређивање запослених на радна 

места утврђена овим Правилником извршиће 
начелник Општинске управе у року од 35 дана од 
дана његовог ступања на снагу. 
 

          Члан 47. 
Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о унутрашњој 
ораганизацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи Мајданпек (''Службени лист 
општине Мајданпек'', број 9/08, 4/09, 12/09, 2/10, 
11/10, 17/10, 9/11, 10/11, 11/12 и 9/13).  

 

Члан 48. 

 На овај Правилник, прибавити сагласност 
Општинског већа општине Мајданпек. 

По прибављању сагласности из 
предходног става, Правилник истовремено 
објавити на огласној табли Општинске управе 
општине Мајданпек и у ''Службеном листу општине 
Мајданпек''. 
 

Члан 49. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања.  
  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 112-16 од 31.07.2013.године 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 

Љиљана Васиљевић, с.р. 
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