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Т Р Г О В И Ш Т Е 
101. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места службеника 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  

Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 88/2016), као и члана 38. Одлуке о 

организацији Општинске управе општине Трговиш-

те (''Службени гласник Града Врања'' број 44/2016), 

члана 23. Одлуке о правобранилаштву (''Службени 

гласник Града Врања''  број 7/2015), члана 10. 

Одлуке о оснивању интерне ревизије (''Службени 

гласник Града Врања'' '' број 1/2017), члана 12. 

Одлуке о оснивању буџетске инспекције 

(''Службени гласник Града Врања'' '' број 1/2017), 

члана 29. Одлуке о заштитнику грађана општине 

ТРговиште (''Службени гласник Града Врања'' број 

44/2016), Општинске веће, на предлог начелника 

Општинске управе општине Трговиште, дана 

20.03.2017. године, усвојило је обједињен   

  

П Р А В И Л Н И К 

О  ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 

ГЛАВА I 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

 Обједињеним Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи, 

правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама (даљем тексту: Правилник) уређују 

се организационе јединице и њихов делокруг, 

руковођење организационим јединицама, називи и 

описи радних места, звања у којима су радна места 

разврстана, потребан број запослених за свако 

радно место, врста и степен образовања, радно 

искуство и други услови за рад на сваком радном 

месту у Општинској управи, Општинском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Трговиште. 

 

 Стручним службама и посебним 

организацијама сматрају се стручне службе и 

посебне организације које су основане за обављање 

послова управе.  

 

Процедура усвајања Правилника 

Члан 2. 

 Предлог Правилника припрема начелник 

Општинске управе и доставља га Општинском већу 

на усвајање. 

 

Поглавља правилника 

Члан 3. 

Правилник се састоји од следећих поглавља: 

- Глава I Основне одредбе 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 5 
В Р А Њ Е 

Уторак,28.март.2017.године. 
 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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- Глава II Oрганизација и 

систематизација радних места у Општинској 

управи 

- Глава III Oрганизација и 

систематизација радних места у 

Општинском правобранилаштву 

- Глава IV Oрганизација и 

систематизација радних места Служби 

буџетске инспекције  

- Глава V Oрганизација и 

систематизација радних места Служби 

интерне ревизије 

- Глава VI Oрганизација и 

систематизација радних места Служби 

заштитника грађана  

- Глава VII Прелазне и завршне одредбе 

 

Систематизација радних места 

Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа 

радна места: 

Функционери - изабрана и постављена 

лица 

7 

Службеник на положају –  

I група 

1  радних места 1  службеника 

Службеник на положају – II група 0  радних места 0  службеника 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 9 9 

Саветник 11 11 

Млађи саветник 5 5 

Сарадник 4 4 

Млађи сарадник 5 5 

Виши референт 8 8 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 43  радних места 43  службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 5 5 

Пета врста радних места 4 4 

Укупно: 9  радних места 9  намештеника 

 

Члан 5. 

 Укупан број систематизованих радних места 

у Општинској управи је 48 и то : 

- 1  службеника на положају,  

- 38 службеника на извршилачким радним 

местима и  

- 9 на радним местима намештеника 

 Укупан број систематизованих радних места 

у Правобранилаштву је 3 и то : 

- 1 функционера 

- 2 службеника на извршилачким радним 

местима и  

- 0 на радним местима намештеника 

 Укупан број систематизованих радних места 

у Служби буџетске инспекције је 1 и то: 

- 1 функционера* 

- 0 службеника на извршилачким радним 

местима и  

- 0 на радним местима намештеника 

 Укупан број систематизованих радних места 

у Служби интерне ревизије је 1 и то : 

- 1 функционера* 

- 0 службеника на извршилачким радним 

местима и  

- 0 на радним местима намештеника 

 Укупан број систематизованих радних места 

у Служби заштитника грађана је 1 и то : 

- 1 функционера 

- 0 службеника на извршилачким радним 

местима и  

- 0 на радним местима намештеника 
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ГЛАВА II 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Предмет уређивања 

Члан 6. 

 Овим Правилником детаљније се уређују 

посебна организациона јединица и унутрашње 

организационе јединице и њихов делокруг, 

руковођење унутрашњим организационим 

јединицама, називи и описи радних места, звања у 

којима су радна места разврстана, потребан број 

запослених за свако радно место, врста и степен 

образовања, радно искуство и други услови за рад 

на сваком радном месту у Општинској  управи 

општине  Трговиште. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Унутрашња организација 

Члан 7. 

 У оквиру Општинске управе образују се 

унутрашње организационе јединице за вршење 

сродних послова и Кабинет председника општине 

као посебна организациона јединица. 

Основна унутрашња организациона јединица 

је одељење. 

Ако природа и обим послова налажу, унутар 

основних унутрашњих организационих јединица 

могу се образовати уже организационе јединице: 

одсеци, а унутар одсека – групе. 

 

Основне унутрашње јединице 

Члан 8. 

Основне унутрашње организационе јединице су: 

1. Одељење за привреду, локално-економски 

развој и заштиту животне средине; 

2. Одељeње за финансије и буџeт;   

3. Одељење за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство, имовинско 

правне и комунално стамбене послове; 

4. Одељење за друштвене делатности; 

5. Одељање за  инспекцијске послове; 

6.  Одељење за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове. 

         Посебна организациона јединица 

 

Члан 9. 

 У Општинској управи се као посебне 

организационa јединицa образује Кабинет 

председника општине. 

Канцеларије 

 

Члан 10. 

 За обављање одређених послова из 

надлежности општинске управе, посебно у вези са 

остваривањем права грађана, локалног економског 

развоја, реализације политике за младе, могу се 

унутар основне организационе јединице образовати 

канцеларије. 

 Канцеларије се могу образовати и у месним 

заједницама, као организациони облик Општинске 

управе за обављање послова из надлежности 

општине. 

 

Јединствене стручне службе и посебне 

организације. 

Члан 11. 

 Стручне службе и посебне организације 

образују се као јединствене стручне службе и 

посебне организације. 

 

2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ 

ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА   

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

2.1. Одељење за привреду, локално-економски 

развој и заштиту животне средине 

Члан 12. 

 Одељење за привреду и локално-економски 

развој у оквиру своје надлежности обавља послове 

који се односе на: реализацију развојних пројеката 

од интереса за општину, представљање 

инвестиционих потенцијала општине и реализацију 

активности на привлачењу инвестиција; израда 

нормативних и других акта из области локалног 

економског развоја; старање о укупном привредном 

развоју општине; обављање управних и стручних 

послове у области привреде; подстицање и старање  

о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и 

осталих привредних грана; обављање пoслова 

категоризације туристичких објеката у складу са 

законом; вођење поступка промене намене 

пољопривредног у грађевинско земљиште; израда 

годишњег програм развоја пољопривреде и 

руралног развоја; израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини; спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини; израду општих и 

оперативних планова заштите од елементарних 

непогода; извештавање о пољопривредној 

производњи (сетва, жетва, јесењи радови); 

информисање индивидуалних пољопривредних 

произвођача и регистрованих пољопривредних 

газдинстава о актуелностима везаним за 

пољопривреду; утврђивање  водопривредних  

услова на територији општине; издавање 
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водопривредних сагласности и водопривредних 

дозвола за објекте и радове у складу са законским 

овлашћењима општина;  подстицање 

предузетништва, малих и средњих предузећа у 

складу са законом и одлукама Скупштине општине; 

давање информација и пружање техничке помоћи 

правним лицима при реализацији пројеката, 

државних субвенција и кредита; обављање 

административних послова за Агенцију за 

привредне регистре и пружање помоћи локалним 

привредницима у регистрацији и пререгистрацији 

организационих облика; израда базе података, 

праћење, анализа и давање извештаја о стању и 

кретању привредних активности на територији 

општине; израду пројекције будућих кретања и 

предлагање стратегије за даљи развој; 

успостављање привредних контаката и старање о 

привлачењу нових инвеститора у општину; 

обављање стручних, административних, техничких 

и других послова на вођењу, координирању и 

сервисирању послова из области економског развоја 

општине; представљање могућности и услова за 

улагање у општину; организацију и учешће 

општине на разним промотивним манифестацијама, 

сајмовима и привредним изложбама; одржавање 

редовних контакта са републичким и другим 

институцијама које се баве унапређењем 

економског развоја и привлачењем инвестиција; 

представљања општине на регионалном, државном 

и међународном нивоу у активностима везаним за 

локални економски развој; креирање и организацију 

тренинг програма у складу са потребама привреде; 

сарадњу са Националном службом за запошљавање 

(НСЗ) у реализацији мера активне политике 

запошљавања; успостављљања контаката са 

међународним организацијама и донаторима; 

истраживање могућности за финасирање развојних 

програма;  припремање, управљање и реализација 

развојних пројеката и капиталних инвестиција у 

области јавне инфраструктуре; праћење  рада јавних 

предузећа, друштва капитала којима је општина 

оснивач или суоснивач или којима је поверено 

обављање комуналне делатности и давање 

мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење 

рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава 

капитала којима је општина оснивач или суоснивач 

у области пољопривреде, водопривреде, и других 

грана привреде и и давање мишљења о њиховим 

извештајима о раду; припремање нацрта одлука из 

своје надлежности; припремање нацрта стратегија и 

програме развоја општине; као и друге послове из 

свог делокруга. 

Одељење спроводи поступке процене утица-

ја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање 

студија о процени утицаја на животну средину;  

поступа као заинтересовани орган код поступака 

процене утицаја пред надлежним органом аутоном-

не покрајине и пред надлежним министарством; 

врши оцену и даје сагласност на извештаје о стра-

тешкој процени утицаја; обавља послове везане за 

заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе 

за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање инертног и неопасног отпада; издаје инте-

грисане дозволе; врши ревизију издатих интегриса-

них дозвола и ревизију услова у интегрисаној доз-

воли; издаје дозволе за обављање делатности про-

мета и коришћења нарочито опасних хемикалија; 

припрема програме заштите животне средине и ло-

калне акционе и санационе планове; сарађује са 

удружењима и организацијама цивилног сектора; 

спроводи активности за јачање свести о потреби 

заштите животне средине; припрема годишње 

извештаје и обавештава јавност о стању животне 

средине; води евиденције и доставља податке Аген-

цији за заштиту животне средине и министарству; 

врши послове заштите и унапређења природних 

добара и обавља друге послове везане за заштиту 

животне средине. 

 

2.2.Одељење за финансије и буџет 

Члан 13. 

 Одељење за финансије и буџет обавља 

послове који се односе на обезбеђивање  

финансирања обављања изворних и поверених 

надлежности општине, послови јавних набавки и 

послови локалне пореске администрације.  

 У оквиру својих надлежности Одељење 

обавља послове који се односе на: израду нацрта 

буџета општине уз поштовање система јединствене 

буџетске класификације укључујући и програмску; 

припремање и достављање корисницима буџета 

упутства за припрему буџета са основним 

економским смерницама, као основом за израду 

предлога финансијских планова буџетских 

корисника, описом планиране политике, проценом 

прихода и примања и расхода и издатака, обимом 

средстава који може да садржи предлог 

финансијског плана буџетског корисника, 

поступком и динамиком припреме буџета; старање 

о поштовању календара буџета локалне власти; 

анализирање предлога финансијских планова 

буџетских корисника и контрола њихове 

усаглашености са упутством; припремање нацрта 

одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); 

израда предлога решења о привременом 

финансирању; обавештавање буџетских корисника 

о одобреним расположивим апропријацијама; 

припремање и утврђивање тромесечне, месечне и 

шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену 

квоте; предлагање одлуек о привременој обустави 
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извршења буџета буџетским корисницима; 

разматрање предлога Плана извршења буџета; 

доношење одлуке о измени Плана извршења буџета; 

разматрање захтева за преузимање обавеза; 

доношење решења о одборавању преусмеравања 

апропријација;  припремање нацрта решења о 

одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске 

резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за 

динарска и девизна средства,  подрачуна динарских 

и девизних средстава корисника јавних средстава и 

посебних наменских динарских рачуна корисника 

јавних средстава и осталих правних лицима и 

других субјеката који не припадају јавном сектору и 

који нису укључени у консолидовани рачун трезора; 

ближе уређивање начина коришћења средстава са 

подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу 

средстава општине; старање о пласирању слободних 

новчаних средстава и обавештавање Управе за 

трезор; припремање захтева Министарству 

финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

10% прихода општине у текућој години са 

детаљним образложењем оправданости инвестиција 

због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне 

одрживости дуга општине; вођење главне књиге 

трезора и осталих пословних књига са посебном 

евиднецијом за сваког директног и индиректног 

корисника буџетских средстава; вођење помоћних 

књигеа; припремање пројекције и праћење прилива 

прихода и извршења расхода на консолидованом 

рачуну буџета; управљање готовином; примање, 

завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер 

средстава и захтеве за плате; управљање 

информационим системом у области финансија; 

израду периодичних извештаја и завршног рачуна 

консолидованог рачуна трезора; усаглашавање 

пословних књига са корисницима буџета, Управом 

за трезор и добављачима; припремање и 

извршавњеа плаћање; вршење мониторинга и 

евалуације финансијских планова по програмској 

методологији; управљање имовином (вођење 

евиденција о основним средствима и пословном 

простору; вршење интерних контролних поступка; 

обављање припремних радњи и других послова за 

спровођење прописа којима се уређује област 

финансирања општине;  припремање нацрта аката 

којим се утврђују стопе изворних прихода, као и 

начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада и других изворних локалних 

прихода и припрема симулација и модела по 

појединим групама обвезника на основу 

предложеног нацрта; организовање јавне расправе и 

друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме 

нацрта аката локалних изворних прихода.  

 Послови јавних набавки односе се на: 

истраживање тржишта и ефикасно планирање 

набавки; припрему плана набавки за кориснике 

буџетских средстава за које спроводи поступке 

јавних набавки у сарадњи са другим службама; 

обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и 

транспарентну употребу јавних средстава и 

подстицања конкурентности и равноправности 

понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење 

поступака јавних набавки по процедури прописаној 

законом; спровођење поступака јавних набавки по 

овлашћењу других наручилаца у складу са Законом 

о јавним набавкама; спровођење обједињених 

набавки за више наручилаца у складу са законом; 

објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне 

документације, обавештења и извештаја на Порталу 

јавних набавки; пружање консултанских услуга и 

стручне помоћи директним и индиректним  

корисницима буџетских средстава и понуђачима у 

поступцима јавних набавки; одређивање запослених 

који ће представљати општину/општина у 

поступцима јавних набавки које спроводе други 

наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених 

података о поступцима јавних набавки и 

закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење 

посебне евиденције о јавним набавкама мале 

вредности; састављање извештаја о закљученим 

уговорима о јавним набавкама велике и мале 

вредности и спроведеним поступцима; достављање 

у предвиђеном законском року наведених извештаја 

Управи за јавне набавке; праћење реализације 

закључених уговора о јавним набавкама; 

остваривање сарадње са органима и организацијама 

који у оквиру своје надлежности примењују 

прописе из области јавних набавки; обављање 

других послова у складу са Законом о јавним 

набавкама и другим прописима којима се уређује 

област јавних набавки. 

 Послови локалне пореске администрације 

односе се на: пријем, обраду, контролу и унос 

података из пореских пријава; доношење решења о 

утврђивању обавеза по основу локалних јавних 

прихода за које није прописано да их сам порески 

обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске 

обавезе у пореском књиговодству локалне пореске 

администрације, у складу са прописима; књижење 

извршених уплата по основу локалних јавних 

прихода; канцеларијске и теренске пореске 

контроле законитости и правилности испуњавања 

пореске обавезе које се утврђују решењем локалне 

пореске администрације; обезбеђење наплате 

пореске обавезе; послове редовне и принудне 

наплате, одлагања плаћања пореског дуга; 

покретање поступка стечаја; подношења захтева за 

покретање пореског прекршајног поступка; 

достављање извештаја са доказима Пореској 

полицији, када постоје основи сумње да је извршено 
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пореско кривично дело; послове првостепеног 

поступка по изјављеним жалбама пореских 

обвезника; вођење поновног поступка по 

поништеним управним актима; пружање правне 

помоћи надлежним организационим јединицама 

Пореске управе и другим организационим 

јединицама локалне пореске администрације; 

вођење јединственог пореског књиговодства за 

локалне јавне приходе; примену јединствених 

стандарда, дефиниција, класификација и 

номенклатура кодирања података и технику обраде 

у складу са јединственим информационим системом 

за локалне јавне приходе; припрему методолошких 

упутстава за једнообразну примену прописа из 

области локалних јавних прихода; давање 

бесплатних информација о пореским прописима из 

којих произилази пореска обавеза по основу 

локалних јавних прихода; издавање уверења и 

потврда и извештавање локалне самоуправе и 

Пореске управе у вези са локалним јавним 

приходима и остали послови у складу са законом и 

другим прописима којима се уређује ова област. 

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

2.3.Одељење за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство, имовинско 

правне и комунално-стамбене послове 

Члан 14. 

 Одељење за просторно планирање, урбани-

зам, грађевинарство, имовинско правне и комунал-

но-стамбене послове обавља послове који се односе 

на: издавање извода из урбанистичких планова; из-

давање информација о локацији  и локацијских 

услова; прибављање услова за пројектовање и при-

кључење на комуналну инфраструктуру; прибав-

љање других посебних услова од јавних предузећа, 

привредних друштава и установа имаоца јавних 

овлашћења,  неопходних за израду локацијских 

услова зависно од намене објекта; давање обавеш-

тења о намени простора и могућности општина по 

захтевима странака; сарадњу  са стручним служба-

ма, организацијама и правним лицима из области 

урбанизма и грађевине за потребе рада органа 

општине и Одељења; издавање  грађевинских доз-

вола; издавање решења о одобрењу за изградњу, 

реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; 

давање стручних мишљења у поступку издавања 

грађевинске дозволе и  одобрења за изградњу у 

оквиру обједињене процедуре; обраду информација 

о појединим предметима. 

 Одељење обавља и следеће послове: провере 

испуњености формалних услова за издавање грађе-

винске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу 

из пројекта у складу са локацијским условима; да ли 

је идејни пројекат за прибављање решења о одо-

брењу за изградњу у складу са издатим  локациј-

ским условима односно планом; старање о закони-

том вођењу поступка издавања одобрења; припре-

мање извештаја о раду; обављање и друге задатака и 

послова из области припреме земљишта за грађење; 

издавање потврда за изграђене темеље објеката; 

доношење решења о припремним радовима и о про-

бном раду; издавање дозволе за коришћење објека-

та/употребне дозволе; издавање уверења о старости 

објеката; издавање уверења о етажирању објеката; 

вођење регистара издатих грађевинских дозвола и 

издатих употребних дозвола; издавање уверења о 

чињеницама о којима води евиденцију; поступка 

легализације објеката; отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини; утврђива-

ње земљишта за редовну употребу објекта; доно-

шења решења конверзије права коришћења у право 

својине на грађевинском земљишту уз накнаду; 

утврђивање престанка права својине; постзпка 

експропријације. 

 Обавља послове који се односе на вођење 

јединствене евиденције о имовини општине 

(грађевинско земљиште, пословни простор, станови 

и друга непокретна и покретна имовина),  прибавља 

исправе и остале доказе о праву коришћења и праву 

својине и врши упис свих прва јавне својине у 

евиденцију о упису непокретности и права на њима, 

врши процену вредности имовине, припрема и 

предлаже мере за рационално и економично 

управљање имовином, припрема нацрта свих 

одлука, уговора и других правних послова о 

прибављању, управљању, коришћењу и 

располагању имовином, води евиденцију о  

закљученим уговорима и њиховом извршавању и 

обавља све друге правне радње у циљу њеног 

очувања и заштите. 

 У комуналној области обавља послове који 

се односе на уређење, развој и обављање 

комуналних делатности, врши послове који се 

односе на уређивање и обезбеђивање материјалних 

и других услова за трајно обављање комуналних 

делатности и њихов развој (снабдевање водом за 

пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода, производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, управљање гробљима и погребне 

услуге, обезбеђивање јавног осветљења, одржавање 

и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних 

паркиралишта, одржавање чистоће на површинама 

јавне намене, одржавање јавних зеленила, 

одржавање депоније, димничарске услуге, 

делатност зоохигијене и др.), уређује опште услове 

одржавања комуналног реда у општини,   учествује 

у припреми локалног плана управљања отпадом, 
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стара се о одржавању стамбених зопштине и 

безбедности њиховог коришћења, обезбеђује 

средства за означавање назива насељених места, 

улица и тргова на територији општине.   

 У стамбеној области води и одлучује у 

управном поступку, спроводи принудно исељење 

бесправно усељених станова, води евиденцију 

скупштина станара стамбених зопштине на терито-

рији Општине и издаје уверења о формирању скуп-

штине станара и избору председика;  припрема пре-

длога решења, уговора и анекса уговора о откупу и 

закупу станова, врши послова у вези са преносом 

права закупа и замене станова, прати извршавање 

уговорних обавеза по основу закупа и откупа на 

рате, утврђивање откупне цене стана и ревалориза-

цију, покреће поступак за отказ уговора о закупу и 

раскид уговора о откупу стана, подноси захтеве за 

упис хипотеке у поступку откупа стана на рате до 

његове исплате у целини; води евиденцију о стано-

вима датим у закуп, о откупљеним становима и ста-

новима у поступку откупа на рате и евиденцију о 

закљученим уговорима и анексима уговора, обавља 

контролу коришћења стамбеног простора којим ра-

сполаже Општина и грађевинско стање станова и 

стамбених зопштине; сарађује са надлежним кому-

налним и јавним предузећима, инспекцијским слу-

жбама и другим надлежним институцијама. 

 Припрема прописе и других аката које 

доносе органи општине из делокруга рада одељења  

и обавља друге послове у складу са законом, 

Статутом општине и другим прописима.  

 

2.4.Одељење за друштвене делатности 

Члан 15. 

  Одељење за друштвене делатности обавља 

послове који се односе на: праћење и обезбеђивање 

услова за функционисање и развој у области 

предшколског васпитања и образовања, основног и 

средњег образовања, културе, спорта, дечије и 

социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, 

јавног здравља и примарне здравствене заштите; 

програма и пројеката за младе; управне, планске, 

аналитичке и друге стручне послове из ових 

области; надзор над радом установа у друштвеним 

делатностима у којима је  оснивач Општина; 

праћење стања и остваривање програма рада и 

развоја установа; предлагање мера у циљу 

спровођења утврђене политике у овим областима; 

праћење спровођења прописа; вођење 

другостепеног поступка о правима из области 

социјалне заштите која су у надлежности Општине; 

стручне и административне послове за комисије из 

надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи 

установа дечије и социјалне заштите, основног и 

средњег образовања; доношење програма мера и 

активности на унапређењу квалитета и развој 

облика и услуга социјалне заштите, у области 

ученичког и студентског стандарда; утврђивање 

права на ученичке и студентске стипендије и 

кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање 

школарине; припрему предлоге општих и других 

аката, извештаја и анализа за потребе органа 

Општине; вођење управног поступка о праву на 

додатак на децу, родитељски додатак, накнаду 

зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге 

детета, накнаду трошкова боравка у предшколској 

установи за децу без родитељског старања, децу 

ометену у развоју и децу из материјално угрожених 

породица; одлучивање у првом степену о 

признавању законом одређених права борцима, 

војним инвалидима и породицама палих бораца;  

инспекцијски надзор над радом установа у области 

предшколског васпитања и образовања, основног и 

средњег образовања; израду предлога одлуке о 

буџету Општине у делу који се односи на област 

друштвених делатности; припрему и утврђивање 

предлога финансијских планова за кориснике 

буџетских средстава из области основног и средњег 

образовања, друштвене бриге о деци, културе, 

физичке културе и спорта и социјалне заштите; 

контролу појединачних захтева за плаћање; 

распоређивање средстава корисницима у оквиру 

одобрених апропријација и квота; праћење 

извршења финансијских планова; предлагање 

промена у апропријацији и измену финансијских 

планова корисника буџета из области друштвених 

делатности.  

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

2.5.Одељење за инспекцијске послове 

Члан 16.  

  Одељење за инспекцијске послове обавља 

послове који се односе на: надзор над применом 

Закона о планирању и изградњи и над применом 

других прописа и општих аката, стандарда, техничких 

норматива и норми квалитета, који се односе на 

пројектовање, грађење и реконструкцију објеката 

високоградње, нискоградња и других објеката, као и 

на извођење појединих грађевинских радова на тим 

објектима и грађење објеката на прописан начин;  

праћење стања, предлагање мера и надзор над 

применом закона и подзаконских аката из области 

заштите животне средине, поступања са отпадним 

материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, 

заштити природе, заштити од буке, поступању са 

хемикалијама, управљању отпадом и о процени 

утицаја на животну средину;  доношење решења и 

налагање мера у области заштите животне средине и 
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праћење њиховог спровођења;  праћење  стања, 

предлагања мера и инспекцијски надзор над 

законитошћу рада правних лица које обављају 

комуналну делатност и инспекцијски надзор над 

поступањем предузетника и грађана у погледу 

придржавања закона, других прописа и општих аката; 

надзор  у области уређивања и одржавања објеката и 

јавних површина; јавну хигијену, надзор над 

уређењем Општине, јавних зелених површина, 

функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља 

водом и одвођења отпадних вода, снабдевања 

електричном и топлотном енергијом, изношењем и 

депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем 

гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем 

димничарских услуга; надзор над обављањем  

делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће 

јавних површина, над раскопавањем улица и других 

јавних површина и друге послове комуналне хигијене; 

праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски 

надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији 

локалних и некатегорисаних путева; надзор над 

применом општинских одлука у којима се регулише 

саобраћај; надзор над  вршењем истовара и утовара 

робе из моторних возила; праћење стања, предлагање  

мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у 

обављању друмског локалног превоза и то: 

ванлинијског превоза путника, линијског и 

ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене 

потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење 

стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над 

радом установа у области предшколског васпитања и 

образовања, основног и средњег образовања; 

извршење извршних или коначних решења из 

делокруга Општинске управе; вођење  потребних 

евиденција; сарадњу са другим органима и 

организацијама ради међусобног обавештавања, 

размене података, пружања помоћи и заједничких 

мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у 

циљу ефикаснијег обављања послова; пружање 

стручне помоћи, припрему документације, израду и 

ажурирање процене угрожености и планова заштите и 

спасавања који обухватају превентивне мере заштите 

којима се спречавају елементарне непогоде или 

ублажава њихово дејство; израду мера заштите и 

спасавања у случају непосредне опасности од 

елементарних непогода; предузимање мера 

ублажавања и отклањања непосредних последица од 

елементарних непогода; организацију цивилне 

заштите, успостављање интегрисаног система 

заштите и спасавања који би објединили све  

превентивне и оперативне мере заштите  живота и 

имовине грађана; предузимање мера и праћење 

реализације мера из планова одбране и планова за 

ванредне ситуације, посебно у делу предузимања 

превентивних мера и процене ризика; сагледавање 

последица штета насталих елементарном непогодом и 

другим ванредним догађајима; обављање стручних и 

административних послова за потребе Општинског 

штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне 

заштите, припрема планова за одбрану и остваривање 

одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног 

стања на територији Опшштине.  

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежност. 

 

2.6. Одељење за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове 

Члан 17. 

Одељење за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове обавља  послове који 

се односе на: стручне и административно – 

техничке послове везане за одржавање седница 

Скупштине општине, рад председника општине и 

седница Општинског већа и њихових радних тела;  

обраду и чување свих изворних аката о раду органа 

општине;  обављање стручних послове који се 

односе на представке и предлоге грађана; уређење 

аката за издавање у "Службеном гласнику града 

Врања", координацију, припрему и ажурирање 

информација за потребе интернет презентације 

општине;  припрему информација и званичних 

саопштења органа Оппштине; унапређење 

организације рада и модернизацију општинске 

управе; организацију пријемне канцеларије, 

писарнице, архиве и доставне службе; лична стања 

грађана и матичарске послове;  нормативно-правне 

послове; пружање правне помоћи грађанима; 

остваривање права и обавеза из радног односа 

запослених, именованих и постављених лица; 

контролу над применом прописа о канцеларијском 

пословању; вођење бирачког списка; стручне и 

административне послове за спровођење избора и 

организацију референдума; евиденцију радних 

књижица; праћење рада и пружање помоћи месним 

заједницама;  унапређење примене информационих 

технологија; одржавање и развој рачунарске и 

комуникационе мреже; администрирање базе 

података; одржавање и развој апликативног 

софтвера; организацију обуке запослених у 

Општинској управи, као и јавним предузећима и 

установама чији је оснивач општина; успостављање 

услове за развој и одржавње географског 

информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са 

надлежним републичким и општинским органима и 

организацијама, као и јавним предузећима, са 

територије општине, чији је оснивач општина, 

односно Република. 

У оквиру Одељења се обављају послове који 

се односе на: коришћење биротехничких и других 
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средстава опреме; коришћење, одржавање и 

обезбеђење зграде Општине и службених 

просторија: обезбеђивање превоза моторним 

возилима са и без возача и старање  о њиховом 

одржавању; одржавање чистоће пословних 

просторија;  умножавање материјала; 

дактилографске послове; организацију рада 

доставне службе; административно – техничке 

послове набавке материјала; ситног инвентара и 

основних средстава; обављање других сервисних 

послова за потребе органа општине. 

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

3. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ - КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 18. 

 Кабинет председник општине је посебна 

организациона јединица која се образује за обављање 

саветодавних и протоколарних послова, послова за 

односе с јавношћу и административно-техничке 

послова који су значајни за рад председника општине. 

 

4. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА 

 

Члан 19. 

 Општинском управом руководи начелник, 

као службеник на положају. 

 

Руковођење радом унутрашњих организационих 

јединица   

Члан 20. 

 Радом основних и ужих организационих 

јединица  руководе:  

 -  руководилац одељења, 

 -  шеф одсека, 

 -  координатор групе, 

 -  координатор канцеларије; 

 

Распоређивање руководилаца организационих 

јединица 

Члан 21. 

 Руководиоце организационих јединица из 

члана 21.  овог Правилника, распоређује начелник 

Општинске управе. 

 Руководиоци организационих јединица из 

члана 21. овог Правилника одлучују, доносе решења 

у управном поступку, пружају стручна упутства, 

координирају и надзиру рад запослених, старају се о 

законитом, правилном и благовременом обављању 

послова из свог делокруга и врше друге послове по 

налогу начелника Општинске управе.    

 Руководиоци унутрашњих организационих 

јединица одговарају за свој рад начелнику 

Општинске управе. 

 За свој рад и рад уже организационе јединице 

којом руководе, руководиоци ужих организационих 

јединица непосредно су одговорни руководиоцу 

одељења, у чијем саставу је унутрашња 

организациона јединица.  

  

Руковођење радом посебне организационе јединице 

Члан 22. 

Радом Кабинета председника општине као 

посебне организационе јединице руководи шеф 

кабинета. 

 Шеф кабинета и запослени на радним 

местима у кабинету заснивају радни однос на 

одређено време – док траје дужност председника 

општине. 

 Шеф кабинета за свој рад одговара 

председнику општине. 

 

5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИХ    ЈЕДИНИЦА 

 

Члан 23. 

 Организационе јединице су дужне да 

међусобно сарађују и да размењују потребне 

податке и обавештења неопходна за рад. 

 

6. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 24. 

 Правилник садржи радна места на 

положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници.

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 

1  радних места 1  службеника 

Службеник на положају – II 

група 

0  радних места 0 службеника 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
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Самостални саветник 9 9 

Саветник 9 9 

Млађи саветник 5 5 

Сарадник 4 4 

Млађи сарадник 4 4 

Виши референт 7 7 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 38  радних места 38  службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 5 5 

Пета врста радних места 4 4 

Шеста врста радних места 0 0 

Укупно: 9  радних места 9  намештеника 

 

Члан 25. 

 Радна места у Општинској управи су 

следећа: 

 

А)  ЈЕДИНСТВЕНА ОПШТИНСКА УПРАВА  

 

1.Начелник Општинске управе 

Звање: положај у I групи  

број службеника на положају:  1 

 

Опис послова: Руководи и координира радом 

Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад 

Општинске управе; усклађује рад организационих 

јединица Општинске управе и обезбеђује њено 

функционисање као јединственог органа; остварује 

сарадњу организационих јединица у оквиру 

Општинске управе; обавља и друге послове у 

складу са законом, Статутом општине, одлукама 

Скупштине општине, Општинског већа и 

Председника општине. 

 Услови: стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

6.1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,  ЛОКАЛНО-

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И    

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1.         Руководилац Одељења,  

Послови економског развоја и европских интеграци-

ја и вођење јавних инвестиција 

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад 

Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављању 

послова у Одељењу; прати стање у области 

привреде и локалног економског развоја као и 

реализацију утврђених политика у тим областима и 

предлаже подстицајне мере за њихово унапређење;  

припрема нацрте закључака и одлука за органе 

града; припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Одељења; остварује сарадњу са 

међународним организацијама, надлежним 

установама и институцијама на општинском, 

регионалном и републичком нивоу у циљу 

усаглашавања мерa за бржи привредни развој 

општине, као и пословним удружењима и 

удружењима грађана; координира послове везане за 

планирање, припрему и реализацију развојних 

пројеката и капиталних инвестиција у области јавне 

инфраструктуре и пружа помоћ Комисији за 

стратешко планирање; остварује сарадњу и 

координира рад  одељења са радом других одељења 
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Општинске управе; прати и врши анализу послова 

везаних за  пољопривреду, водопривреду, туризам, 

као и других послова везаних за привреду, израду 

буџета и билансирање буџетских средстава од 

значаја за развој привреде. 

Анализира, прикупља и обрађује 

информације и податке потребне за израду 

стратешких докумената и израђује прилоге за 

релевантна стратешка документа;  прати 

реализацију стратешких докумената везано за 

подстицање и усмеравање локалног економског 

развоја; прати домаће и међународне конкурсе, и 

обавља аналитичко-оперативне послове који се 

односе на припрему и реализацију развојних 

пројеката, обезбеђење додатних финансијских 

средстава, помоћ и подршку потенцијалним 

инвеститорима и предузетницима у домену улагања 

и отварања предузећа;  Организује и координира 

активности у циљу промоције вредности и 

принципа функционисања ЕУ;  информише  

руководство општине о ЕУ програмима и току 

преговора за приступање ЕУ; прати прописе ЕУ од 

локалног значаја; прати и прикупља информације о 

новим ЕУ програмима и фондовима важним за 

локалну самоупарву; пружа подршку и координира 

активности за аплицирање код ЕУ фондова; 

анализира и процењује постојеће програме подршке 

ЕУ; идентификује потенцијалне партнере из ЕУ 

ради заједничког учешћа на пројектима; стара се о 

имплементацији пројеката из ЕУ фондова и 

кординира рад учесника у спровођењу програма и 

пројеката; обавља мониторинг и евалуацију 

спровођења пројеката и припрема извештаје о 

пројектима; пружа стручну помоћ у току 

реализације пројеката партнерима; припрема и 

учествује у реализацији јавних набавки по ПРАГ 

процедури. 

Анализира, прикупља и обрађује 

информације и податке потребне за припрему и 

реализацију Плана капиталних улагања општине; 

припрема пројекте који се односе на капитална 

улагања у јавну инфраструктуру, дефинише 

пројектне задатаке за израду пројектне 

документације, увођење извођача у посао у име 

инвеститора; извештава о обиму и квалитету 

извршених послова; стара се о благовременој 

динамици реализације пројекта у складу са 

дефинисаним роковима; израђује динамичке 

планове остварења инвестиција; остварује 

комуникацију са извођачима радова и стручним 

надзором; врши проверу грађевинске документације 

– привремених и окончане ситуације; прати 

реализацију  извођења грађевинских радова и 

учествује у пријему обављених радова; 

 Услови: стечено високо образовање из 

научне области правних или грађевинско-

архитектонских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, знање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

2.Послови економског развоја и Стручни и управни 

послови у области туризма, трговине, 

угоститељства и занатства 

Звање: Сарадник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: Обавља послове  прикупљања, обраде и 

анализе података, формирања и ажурирања базе 

података пословних информација од значаја за 

локални економски развој; прати домаће и 

међународне конкурсе; сарађује са Националном 

службом за запошљавање у реализацији мера 

активне политике запошљавања; учествује и 

реализује активности подршке локалној пословној 

заједници за ширење постојећих и заснивање нових 

бизниса; обавља послове организације и реализације 

маркетиншко-промотивних кампања и промоција 

пословних концепата и потенцијала општине за 

улагања;  обавља послове у вези са мониторингом и 

евалуацијом спровођења пројеката и припремом 

извештаја о пројектима одрживог економског 

развоја; остварује комуникацију са надлежним 

установама и институцијама на локалном, 

регионалном, покрајинском и републичком нивоу, 

привредним субјектима и пословним удружењима, 

невладиним организацијама и  донаторима везано за 

економски развој општине. 

Прати стање, прикупља податке и израђује 

анализе у области туризма, трговине, угоститељства 

и занатства; припрема планове и мере за 

подстицање развоја туризма; предузима активности 

у циљу промоције туристичке понуде; води 

регистар смештаја домаће радиности за територију 

општине и израђује решења о разврставању у 

категорије у складу са Законом о туризму; утврђује 

услове за издавање одобрења и води евиденцију о 

обављању угоститељске делатности у покретним 

објектима и ван угоститељског објекта;  припрема 

нацрте аката којима се регулише радно време 

трговинских и угоститељских објеката; спроводи 

управни поступак и издаје решења за коришћење 
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простора на јавној површини испред трговинских и 

угоститељских објеката; обавља послове у вези са 

унапређењем и промоцијом старих заната и 

делатности сличних занатским. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских наука 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, завршен приправнички 

стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет). 

  

3.Административно-технички  и статистички 

послови Канцеларије за локално-економски развој 

Звање: Виши референт 

број службеника: 1 

 

Опис посла: Обавља стручне и административно-

техничке послове за потребе Канцеларије. Врши 

пријем и обраду захтева, води евиденцију заказаних 

састанака, семинара, сајмова и манифестација, 

присуствује истима, води белешке на истима и 

обрађује акта које они доносе, односно предлажу. 

Врши коресподенцију писама, позива и других 

писмена свим релевантним чиниоцима са којима 

Канцеларија контактира и сарађује. Помаже у 

припреми промоционих и маркентишких материјала 

за сајмове и друге манифестације и постављање 

истих на интернет сајту. Помаже у изради општих и 

појединачних аката које утичу на привредни развој 

општине, чије доношење је у надлежности 

Скупштине општине, председника општине или 

Општинског већа, са аспекта техничке обраде 

истих. 

Врши обраду статистичких података и пока-

затеља у области привреде и других области који су 

у надлежности органа општине. Израђује и достав-

ља надлежним органима недељне, петнаестодневне 

и месечне статистичке извештаје и поступа по 

захтевима републичких и других органа за достав-

љање статистичких података. Непосредно сарађује 

са институцијама на свим нивоима у циљу обезбе-

ђивања правовремених и објективних информација. 

 

Услови: средње четворогодишње образовање 

економског или правног смера, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства 

у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

4.Послови у области пољопривреде, руралног 

развоја, водопривреде, шумарства и послови 

процене утицаја пројекта на животну средину и 

праћење стања изаштита и унапређење животне 

средине  

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: Прати и анализира кретања у области 

пољопривреде и развоја села  и израђује потребне 

извештаје, анализе, програме, информације и нацрте 

општих и посебних аката; учествује у припреми 

нацрта Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града и учествује у реализацији активности 

предвиђених овим Програмом и учествује у изради 

и спровођењу развојних пројеката у области 

руралног и пољопривредног развоја града; води 

управни поступак и одлучује по захтевима за 

промену намене пољопривредног земљишта, 

утврђује накнаду сходно закону и учествује у 

поступку комасације пољопривредног земљишта; 

учествује у изради Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  

учествује у раду Комисије за утврђивање штете од 

елементарних непогода,  Комисије за давање у 

закуп државног пољопривредног земљишта; 

израђује нацрте аката којим се одлучује о начину 

коришћења пашњака и привођењу пашњака другој 

култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује 

у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина 

и болести ширих размера; сарађује са 

министарством надлежним за област пољопривреде 

и другим стручним службама, представницима 

агробизнис сектора, пољопривредним удружењима 

и другим релевантним организацијама и 

институцијама и стара се о благовременом 

информисању пољопривредних произвођача о 

питањима од значаја за ову област. 

Води управни поступак из области 

водопривреде, прати стање водоснабдевања грађана 

и привредних субјеката, спроводи Закон о водама, 

издаје водопривредне сагласности, стара се о 

спровођењу одлуке о сеоским водоводима и врши 

друге послове из делокруга рада реферата. 

Обавља послове из надлежности 

општинске управе у вези развоја пољопривреде, 

водопривреде и шумарства у складу са законом и 

актима органа општине. 

Врши преглед и проверу документације и 

спроводи поступак и  припрема решења о захтевима 

за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката 

на животну средину, захтевима за одређивање 

обима и садржаја студија о процени утицаја 

пројеката на животну средину, захтевима за давање 

сагласности на студије о процени утицаја пројеката 

на животну средину или процене утицаја затеченог 

стања; спроводи поступак и припрема решења о 
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захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; 

организује  јавни увид, јавну презентацију и јавну 

расправу о студији о процени утицаја и студији 

затеченог стања пројеката на животну средину; 

обезбеђује учешће јавности у одлучивању у 

поступку процене утицаја; организује рад и 

учествује у раду техничке комисије за оцену студије 

о процени утицаја на животну средину; код 

поступака процене утицаја пред надлежним 

органима аутономне покрајине и министарства 

учествује у поступку у својству заинтересованог 

органа; води јавну књигу о спроведеним 

поступцима процене утицаја пројеката на животну 

средину; предлаже мере и услове заштите животне 

средине у припреми израде просторних и 

урбанистичких планова; даје мишљење на одлуке о 

изради стратешке процене утицаја планова, 

програма, стратегија и основа на животну средину; 

врши оцену извештаја о стратешкој процени утицаја 

на животну средину; припрема акт о давању 

сагласности на извештај о стратешкој процени 

утицаја планова, програма, стратегија и основа  на 

животну средину; учествује у припреми, доношењу 

и реализацији програма заштите животне средине, 

локалних акционих и санационих планова, контроли 

и праћењу стања животне средине; предлаже и 

спроводи превентивне и санационе мере за заштиту 

животне средине; прати спровођење пројеката из 

области животне средине који се суфинансирају из 

буџетских средстава; спроводи активности за јачање 

свести о потреби заштите животне средине и 

сарађује са удружењима и организацијама цивилног 

друштва; сарађује са стручним и научним 

институцијама и организацијама у циљу размене 

искустава и информација;  учествује у припреми 

података за одређивање статуса угрожене животне 

средине; утврђује приоритете за санацију и 

ремедијацију; прибавља сагласност надлежног 

министарства на предлог акта којим се одређује 

статус угрожене животне средине; припрема 

годишњи извештај о стању животне средине; 

доставља податаке Агенцији за израду извештаја о 

стању животне средине; редовно обавештава 

јавност о стању животне средине и доставља 

информације на захтев; учествује у изради програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 

унапређивање животне средине; учествује у изради 

годишњег програма заштите земљишта и програма 

мониторинга земљишта; припрема извештај о 

спровођењу мера и активности утврђених 

годишњим програмом заштите земљишта; води базу 

података о стању и квалитету земљишта; доставља 

извештај  мониторинга земљишта Агенцији; 

обавештава јавност о квалитету и стању земљишта; 

доставља податаке и информације за потребе 

информационог система, прикупља податке, 

формира и води локални регистар извора 

загађивања. 

Обавља и друге послове по налогу начелника 

и претпостављених руководиоца. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља шумарства или пољопривредних наука на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

  

6.1.2.   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

И БУЏЕТ   

5.Руководилац Одељења, Аналитичар буџета и 

главни контиста главне књиге трезора и Норматив-

но - правни послови у  области припреме и изврше-

ња буџета  

Звање: Самостални саветник 

  број службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад 

Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; припрема 

нацрт одлуке о буџету, ребалансу, привременом 

финансирању и завршном рачуну; руководи 

пословима из области планирања, утврђивања, 

контроле и наплате прихода; учествује у анализи 

предлога финансијских планова буџетских 

корисника, врши мониторинг и евалуацију 

финансијских планова по програмској 

методологији; обавештава буџетске кориснике о 

одобреним расположивим апропријацијама; 

припрема акта за промену (преусмеравање) 

апропријације и коришћење буџетске резерве; 

учествује у изради квота и разматра захтев за 

измену квоте и приговоре на одобрене квоте; 

предлаже привремену обуставу извршења за 

буџетске кориснике који не поштују одобрене квоте 

и друге прописане норме; разматра предлог и 

доноси план извршења буџета и одлучује о захтеву 

за измену плана; разматра захтеве за преузмање 

обавеза и захтеве за плаћање и трансфер средстава; 

координира извршавање буџета; одобрава 

контролисане захтеве за плаћање и трансфер 

средстава; оверава дневник и главну књигу; врши 

интерну контролу рачуноводствених исправа и 
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предузима остале контролне поступке и процедуре; 

сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне 

извештаје Општинском већу; одобрава обрачун 

ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам; 

управља преговорима о задуживању; одговоран је за 

рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање 

слободних новчаних средстава и обавештава о томе 

Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и 

девизних средстава корисника јавних средстава и 

посебне наменске динарске рачуне корисницима 

јавних средстава и осталим правним лицима и 

другим субјектима; ближе уређује начин 

коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; 

извештава о коришћењу средстава; води списак 

буџетских корисника; обавља послове примене и 

контроле цена услуга јавних предузећа и установа; 

прати спровођење програма јавних предузећа и 

установа; припрема и одобрава извештаје за 

надлежна министарства и органе општине; 

организује припремне радње за спровођење пописа; 

врши израду консолидованог завршног рачуна и 

сравњење пословних књига са добављачима, 

буџетским корисницима и Управом за трезор; 

учествује у припреми аката већег степена 

сложености за потребе органа општине; организује 

јавне расправе и друге облике учешћа јавности у 

поступку припреме нацрта аката и одлука из 

надлежности Одељења; прати спровођење 

општинских одлука из области финансија и покреће 

иницијативе за измену прописа и аката Скупштине 

општине; доноси правилнике, упутства и друга акта 

којима се детаљније уређује поступање запослених 

у Одељењу; управља рачуноводственим 

информационим системом; одговоран је за чување 

пословних књига, рачуноводствених исправа и 

финансијских извештаја и присуствује уништењу 

истих којима је прошао прописани рок чувања; 

утврђује предлог захтева Министарству финансија 

за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто 

текућих прихода; одобрава потписом по потреби 

решења и друга акта које Одељење доноси у 

управном поступку; стара се о ажурирању пореске 

базе и свеобухватности пореских обвезника; 

преузимању података од других органа, 

организација, установа и нивоа власти; стара се о 

благовременом утврђивању пореских обавеза; 

координира, организује и контролише редовност 

канцеларијске и теренске контроле; предузима мера 

ради наплате пореског дуга; израђује, проверава и 

врши обједињавање локалних пореских извештаја; 

одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског 

дуга до одређеног износа; одобрава локална пореска 

управна акта; стара се о ажурности локалног 

пореског књиговодства и евиденција; пружа 

стручну помоћ пореским обвезницима; издаје 

налоге за теренску контролу;  

 Обавља студијско-аналитичке послове; врши 

пројекције прихода, примања, расхода и издатака 

буџета и пројекцију суфицита односно дефицита 

буџета града; припрема нацрт одлуке о буџету, 

допунском буџету и привременом финансирању, уз 

поштовање јединствене буџетске класификације; 

припрема нацрт Упутства за припрему буџета; 

примењује стратегију развоја општине и плана 

капиталних инвестиција; даје смернице буџетским 

корисницима при припреми и изменама 

финансијских планова; анализира и оцењује 

усаглашеност предлога финансијских планова са 

упутством; даје мишљшење о усаглашености 

обимом средстава (лимитима) из упутства за 

прирему буџета; оцењује усаглашеност предлога 

финансијских планова са стратегијом развоја 

општине, планом капиталних инвестиција и другим 

стратешким, секторским и акционим плановима; 

предлаже износе апропријација; учествује у 

припреми нацрта одлука које се односе на локалне 

јавне приходе, аката већег степена сложености за 

потребе органа општине; припрема и учествује у 

процесу укључења јавности у буџетски процес; 

припрема нацрте обавештења о одобреним 

расположивим апропријацијама и доставља 

одобрена обавештења буџетским корисницима; 

припрема акте за промену апропријација у току 

године; предлаже привремену обуставу извршења 

буџета и припрема нацрт одговарајућег акта; 

припрема нацрт предлога за доношење решења о 

коришћењу буџетске резерве; координира процес 

финансијског планирања; израђује нацрт мишљења 

(процену) о томе да ли предложени акти повећавају 

или смањују буџетске приходе или расходе 

(финансијски ефекти), које је обавезни саставни део 

аката које усваја Скупштина општине; припрема 

нацрт извештај о оствареним приходима и 

примањима; учествује у припреми предлога квота и 

разматра захтев за измену квоте и приговоре на 

одобрене квоте; разматра предлоге планова 

извршења буџета директних и индиректних 

буџетских корисника и у сарадњи са пословима 

трезора припрема нацрт Плана извршења буџета; 

евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши 

интерне контролне поступке у виду превентивне 

контоле при планирању, као и контролне поступке у 

остварењу прихода и примања и контролу 

наменског трошења буџетских средстава; води 

регистар и контролише захтеве за преузимање 

обавеза; учествује у одржавању финансијског 

информационог система; учествује у усклађивању 

финансијских и планова јавних набавки; усклађује 

финансијске планове директних и индиректних 
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буџетских корисника; даје препоруке корисницима 

у вези буџета; врши дугорочне пројекције и 

симулације јавног дуга; припрема предлога 

фискалних политика; планира и прати реализацију 

подстицаја, јавних инвестиција из буџета и 

донација; израчунава и прати индикаторе 

финансијске стабилности општине; припрема 

предлоге мера за фискалну одрживост буџета и 

остваривања уштеда и рационализације расхода и 

издатака; учествује у мониторингу остварења 

индикатора програма, програмских активности и 

пројеката; учествује у евалуацији остварења 

програмских циљева. 

Обавља послове уноса буџета (одобрених 

апропријација) и промена апропријација у 

рачуноводствени програм; врши пријем и контролу 

књиговодствених исправа, припрема документацију 

за књижење и контирање налога за директне 

кориснике; ажурно и уредно води главну књигу 

трезора и помоћне књиге по свим буџетским 

класификацијама, врши сравњења са помоћним 

књигама; усклађује евиденције са буџетским 

корисницима, добављачима и Управом за трезор, 

врши сравњење и усклађивање аналитичких 

евиденција са добављачима и купцима и припрема 

нацрт ИОС-а; припрема финансијски извештај 

директних корисника; саставља билансе и 

извештаје, припрема завршни рачун 

консолидованог рачуна трезора локалне власти; 

обавља послове евидентирање прихода, примања и 

извршених појединачних расхода и издатака, 

промена на имовини, обавезама и изворима 

финансирања, евидентирања одобрених измена и 

преусмеравања апропријација; израђује извештаје о 

оствареним приходима и извршеним расходима; 

спроводи интерне контролне поступке и процедуре; 

иницира измене интерних рачуноводствених аката. 

 Припрема нацрте општих и појединачних 

аката у области припреме и извршења буџета, 

јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и 

трезорског пословања; прати усклађеност 

нормативних аката из делокруга Одељења са 

позитивним прописима; оцењује и даје мишљење о 

правној основаности предложених расхода и 

издатака у процесу припреме буџета и ребаланса; 

учествује у анализи предлога финансијских 

планова; припрема мишљење о захтевима за 

финансирање; учествује у изради образложења 

одлука и других аката из надлежности Одељења; 

даје мишљење на акте којима се преузимају обавезе; 

учествује у састављању уговора; прати, анализира и 

проучава нову законску регулативу из области 

буџетског система и финансирања јавног сектора. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).  

 

6.Књиговођа  и Ликвидатор – Шеф рачуноводства 

Звање: Млађи сарадник 

 број службеника: 1 

 

Опис посла: књижи приходе и примања, расходе и 

издатаке на основу финансијске документације, 

обрачунава ПДВ и припрема пореске пријаве; 

обавља финансијско-књиговодствене послове, 

послове контирања и вођење помоћних књига и 

евиденција за све индиректне буџетске кориснике 

(као и за буџетске фондове и рачуне посебних 

намена); учествује у припреми нацрта плана 

извршења буџета и предлога квота; прати примену 

норматива и стандарда трошења и наменско 

извршавање одобрених апропијација; води 

евиденцију самодоприноса и сачињава извештаје о 

реализацији; учествује у мониторингу остварења 

индикатора програма, програмских активности и 

пројеката и евалуацији остварења програмских 

циљева; припрема периодичне, годишње и друге 

извештаје; учествује у сравњењу и усклађивању 

аналитичких евиденција са добављачима и другим 

субјектима из своје надлежности, припрема нацрт 

ИОС-а и учествује у сравњењу пословних књига 

трезора, помоћних књига и помоћних евиденција 

буџетских корисника из своје надлежности и 

буџетских фондова и рачуна посебних намена.  

 Обавља послове евидентирања и вођења 

регистра захтева за плаћање и трансфер средстава; 

евидентира води регистре и врши контролу рачуна 

и уговора директних буџетских корисника; врши 

рачунску, формалну и суштинску проверу 

материјално-финансијске документације и 

рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном 

лицу на оверу контролисану и потписану 

материјално-финансијску документацију; припрема 

налога за пренос средстава на основу Плана 

извршења буџета; води посебне помоћне 

евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља 

их Управи за трезор и/или врши електронска 

плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са 

одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; 

врши пренос података и документације из 
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ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши 

комплетирање извода и документације на основу 

које је извршено плаћање и води евиденцију 

плаћања по профактурама, уговорима о 

привременим и повременим пословима, о датим 

авансима; контролише документованост, прати и 

евидентира исплате по закљученим уговорима. 

Обавља послове у области материјално-

финансијског пословања, стара се о ажурном 

вођењу књиговодства органа Општинске управе 

општине Трговиште и буџета општине Трговиште, 

саставља завршне рачуне органа и буџета, саставља 

нацрте Финансијског плана  буџета и ребалансе тих 

планова, контролише извршавање послова и 

задатака потчињених радника у књиговодству 

органа и буџета, својим потписом оверава закониту 

исправност свих новчаних докумената код 

готовинскког и безготовинског плаћања на терет 

органа Општинске управе  и  буџета општине 

Трговиште, подноси захтев за покретање 

дисциплинске одговорности радницима из свог 

делокруга рада за случај неизвршавања послова и 

радних задатака. 

Послови буџета су планирање и 

извршење буџета: 

1. припрема буџета 

- координише поступак припреме буџета 

- разрађује смернице и припрему буџета 

- анализира захтеве за финансирање 

директних корисника буџетских средстава 

и предлаже износе апропријација који се 

уносе у нацрт буџета 

- припрема нацрт буџета 

 

2. извршење буџета 

- контролише план извршења буџета 

директних и индиректних корисника 

- врши корекције и прослеђује кориговани 

план трезору ради извршења буџета и 

управљање готовинским средствима 

- контролише преузете обавезе ради 

утврђивања усклађености са донетим 

буџетом, одобрава их и прослеђује 

одобрене преузете обавезе трезору, ради 

извршења буџета 

3. прати примања и издатке буџета 

4. даје препоруке директним корисницима 

буџетских средстава, локалној власти и 

организацијама обавезног социјалног осигурања по 

питањима буџета. 

 

 Ради и остале послове по наређењу 

руководиоца одељења и начелника Општинске 

управе. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских наука 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, завршен приправнички 

стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет).  

 

7.Материјално-финансијско књиговодство основних 

средстава и Послови књижења свих рачуна и 

подрачна 

Звање: Виши референт 

број службеника : 1 

 

 Опис посла: води помоћне књиге основних 

средстава и аналитичку евиденцију основних 

средстава; води материјално - финансијско 

књиговодство и врши хронолошко одлагање за 

архивирање целокупне документације у вези са 

финансијско-материјалним пословањем из своје 

надлежности; врши квартално и годишње 

усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и 

евиденцијама; учествује у изради завршног рачуна; 

води евиденцију уговора о закупу и врши 

фактурисање закупа и других услуга које врши 

општинска управа; врши ревалоризацију уговорних 

обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације 

основних средстава;  води задужење и раздужење 

корисника по реверсима и евиденцију ХТЗ опреме; 

врши усклађивање стања имовине са стварним 

стањем на основу пописа; предлаже расходе, 

расходовање имовине и отпис основних средстава. 

Свакодневно и ажурно врши контирање и 

књижење целокупне финансијске документације 

буџета општине Трговиште по важећем контном 

плану за сва правна лица прописаног Уредбом о 

контном плану и Закона о рачуноводству уз 

максимално аналитичко расчлањавање прихода и 

расхода буџета општине Трговиште. 

Свакодневно и ажурно врши контирање и 

књижење целокупне финансијске документације на 

свим рачунима и подрачунима општине Трговиште 

и других корисника буџета, доставља извештаје 

надлежним у општини и Министарствима 

Републике Србије о потребним средствима за 

финансирање потреба са конкретних подрачуна и 

планове потребних средстава оствареним у 

одговарајућим извештајним периодима. 

 

Услови: средње четворогодишње образовање 

економског смера, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци, 
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познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет).  

 

8.Обрачун плата, накнада и других личних прихода 

и послови благајне 

Звање: Виши референт 

број службеника: 1 

 

Опис посла: води регистар запослених; врши 

контролу исправности документације; припрема 

потребну документацију и врши обрачун зарада, 

превоза, накнада, отпремнина и других личних 

примања; израђује платне спискове и води 

евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси 

извештаје о исплаћеним зарадама и статистичке 

извештаје и остале обраце који се односе на зараде; 

врши обрачун и обуставу кредита, јемстава и других 

обустава за запослене и води евиденције обустава и 

јемстава; издаје потврде о зарадама; припрема 

обрасце  М4 и доставља надлежном органу;  води 

евиденцију и обрачун путних налога за службена 

путовања у земљи и иностранству, исплату путних 

рачуна и других готовинских плаћања мањих 

новчаних износа; води дневник и аналитику 

благајне и саставља благајничке извештаје; врши 

уплату наплаћених локалних административних 

такси и других локалних јавних прихода на 

прописане рачуне; 

 Услови: средње четворогодишње образовање 

економског смера, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

9.Службеник за јавне набавке и Послови економата 

и руковаоца имовине 

Звање:Млађисаветник                                                                         

број службеника: 1 

 

Опис послова: учествује у припреми плана јавних 

набавки и његовом усаглашавању са финансијским 

планом односно одобреним расположивим 

апропријацијама; обавља послове спровођења 

поступака јавних набавки; припрема одлуке о 

покретању поступка јавних набавки; предлаже 

критеријуме за избор најповољније понуде; 

учествује у припреми модела уговора; прикупља 

понуде  у координацији са Комисијом за јавне 

набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке 

када је прописано да је члан службеник за јавне 

набавке; доставља обавештења о додели уговора о 

јавним набавкама свим понуђачима; доставља 

буџетском кориснику примерак одлуке о покретању 

поступка, записник о отварању понуда, извештај о 

стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и 

модел уговора понуђача који је изабран; учествује у 

припреми коначних уговора о јавним набавкама и 

копију уговора доставља буџетском кориснику; 

врши објављивање аката на порталу јавних набавки; 

врши проверу и испитивање тржишта за предметну 

јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним 

поступцима; прима требовања за јавне набавке и 

упоређује требовања са уговорима и 

спецификацијама; комплетира финансијску 

документацију и доставља је ликвидатури; прати 

извршење јавних набавки у складу са закљученим 

уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и 

врши архивирање документације; у поступцима 

јавних набавки обавља све административно-

техничке послове за Комисију; 

 Врши набавку и пријем ствари и опреме, 

ситног инвентара и потрошног материјала; издаје 

ситан инвентар, канцеларијски материјал и 

потрошни материјал и издаје задужење датих 

средстава на кориснике; води књиге печата; 

саставља месечне извештаје; врши пријем, контролу 

исправности и евиденцију улазних рачуна; врши 

осигурање имовине и припрема документацију за 

регистрацију моторних возила; води магацинско 

књиговодство за потрошни материјал и 

усклађивање са материјалним и финансијским 

књиговодством. 

 Услови: стечено високо образовање из 

научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља правних или економских наука на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички 

стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет).  

 

СЛУЖБА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИС-

ТРАЦИЈА – ЛПА 

 

10.Руководилац ЛПА, Послови утврђивања, наплате 

локалних јавних прихода, порески извршитељ и 

послови вођења поступка по правном леку 

Звање: Млађи саветник 

број службеника:1 

Опис посла: Руководи    радом    Службе.     

Организује   и    прати    континуирано, 

благовремено  и  ефикасно извршавање  послова из 

делокруга Службе у складу са прописима. Пружа 

стручну  помоћ запосленима у Служби у  

извршавању најсложенијих послова из делокруга 
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Службе. Врши распоред послова на непосредне 

извршиоце. Одговоран је за благовремено, законито 

и ефикасно извршавање послова из делокруга 

Службе. 

Врши пријем, обраду контролу и унос 

података из пореских пријава; врши припреме за 

благовремено и законито утврђивање локалних 

јавних прихода; припрема порески акт којим се 

установљава појединачна пореска обавеза и 

одређује порески обвезник, пореска основица и 

износ пореске обавезе; предузима радње и 

активности неопходне за утврђивање чињеничног 

стања ради утврђивања локалних јавних прихода; 

одређује исправе и доказе, рок, место и начин 

доставе на увид и проверу ради утврђивања 

чињеничног стања; обавља увиђај ради утврђивања 

или разјашњења чињеница од значаја за 

опорезивање и саставља записник о обављеном 

увиђају са налазима и примедбама пореског 

обвезника, као и разлозима за евенутално одбијање 

потписивања записника; припрема нацрта пореских 

управних аката; израда пореског решења на основу 

података из пословних књига и евиденција пореског 

обвезника, чињеничног стања утврђеног у поступку 

конроле и евиденцијама локалне пореске управе; 

проверава пореску базу пре штампања решења 

локалних јавних прихода; припрема нацрт решења 

локалних јавних прихода; прати достављање 

пореских решења, води евиденцију о току 

достављања и стара се о адекватном припајању 

доказа о достави одговарајућем пореском предмету; 

припрема и доставља јавности оглас којим 

обавештава пореске обвезнике о индексу 

ревалоризације и дану доспећа локалног јавног 

прихода; припрема привремено пореско решење на 

основу до тада утврђеног чињеничног стања и 

пореско решење за коначно утврђивање пореза чиме 

укида привремено решење; пружа стручну помоћ 

пореским обвезницима; израђује  методолошка 

упутстава за утврђивање обавеза по основу 

локалних јавних прихода; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка за неподношење 

пореске пријаве; припрема симулације и анализе 

које служе за израду одлука које доноси Општинско 

веће и Скупштина општине; припрема извештаје о 

утврђеним локалним јавним приходима. 

 Израђује планове редовне и принудне 

наплате; учествује у припреми методолошког 

упутства којим се прописују процедуре наплате 

локалних јавних прихода; припрема и шаље 

опомену о врсти и износу локалних јавних прихода 

доспелих за наплату; предлаже руководиоцу 

Одељења предмет принудне наплате;  доноси 

решење о принудној наплати; у складу са законом и 

општима актима општине врши увећање пореског 

дуга на дан почетка принудне наплате; спроводи 

принудну наплату локалних јавних прихода на 

новчаним средствима пореског обвезника и заради, 

односно накнади зараде, односно пензији; 

установљава привремене мере обезбеђења пореског 

потраживања у принудној наплати; припрема аката 

о прекиду и обустави поступка принудне наплате; 

води поступак по захтевима за одлагање плаћања 

пореског дуга и захтевима за отпис пореског 

потраживања по основу застарелости; пријављује 

потраживања по основу јавних прихода у поступку 

стечаја; даје обавештења и пружа стручну помоћ 

пореским обвезницима. 

 Учествује у изради планова редовне и 

принудне наплате; спроводи поступак принудне 

наплате; врши увећање пореског дуга на дан 

почетка принудне наплате; прибавља информације 

о покретним стварима и потраживањима пореског 

обвезника; врши упис заложног права у регистре 

заложних права; у поступку одлучивања о одлагању 

плаћања дугованог пореза врши проверу датог 

средства обезбеђења принудне наплате и проверу 

вредности (износа) у односу на висину пореског 

дуга и даје предлог о избору предложених односно 

доступних средстава обезбеђења и проверава доказе 

пореског обвезника да је обезбедио одабрано 

средство обезбеђења; припрема предлог аката 

којима се поништава споразум, односно укида 

решење; и приступа наплати из датог средстава 

обезбеђења слањем обавештења пореском 

обвезнику или принудном наплатом; стара се о томе 

да се одбију евентуални захтеви за одлагање 

плаћања дугованог пореза обвезницима којима су 

поништени споразуми, односно укинута решења; 

даје мишљење на захтев пореског обвезника који је 

закључио уговор о финансијском реструктурирању; 

врши попис покретних ствари и непокретности; 

подноси захтев надлежном суду за доношење 

решења за дозволу уласка у стан или друге 

просторије; прибавља доказ о непокретности које су 

својина пореског обвезника од катастра 

непокретности; подноси захтев за брисање залоге, 

односно хипотеке и обавештава банку и дужника 

пореског обвезника и пореског обвезника о 

престанку важења решења; врши процену 

пописаних ствари, саставља записник о извршеном 

попису и процени и одузима пописане покретне 

ствари; доноси закључак по приговору; обавештава 

потенцијалне власнике; учествује у одређивању 

почетне вредности непокретности, припрема 

решење о утврђеној почетној вредности 

непокретности;  доноси решење по приговору; врши 

заплену непокретности која није уписана у 

одговарајући регистар; учествује у продаји 

непокретности; доноси закључак о одређивању 
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начина продаје, припрема оглас о продаји 

непокретности; саставља записник о јавном 

надметању и току непосредне погодбе; припрема 

решење о продаји непокретности; припрема решење 

о преносу непокретности у својину општине и 

доставља га пореском обвезнику и катастру 

непокретности; доставља доказ о намирењу 

катастру са налогом да се хипотека брише; 

обавештава надлежни орган да преузме 

непокретност у државину; пружа стручну помоћ 

пореским обвезницима. 

 Води првостепеи поступк по изјављеним 

жалбама; доноси закључак о одбацивању 

недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног 

лица изјављене жалбе првостепеном пореском 

органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је 

жалба оправдана, да ли је  потребно спроводити 

ново утврђивање чињеница, да ли спроведени 

поступак при утврђивању био непотпун; по потреби 

врши измену пореског управног акта; стара се о 

поштовању рокова за одлучивање по жалби; доноси 

закључак о обустављању поступка по жалби; 

доноси закључак о привременом прекиду поступка 

по жалби до решавања претходног питања; 

доставља акта другостепеном пореском органу, 

пореском обвезнику и по потреби суду. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички 

стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет).  

 

11.Порески инспектор канцеларијске контроле  

и канцеларијски послови 

Звање: Млађи саветник 

број службеника: 1 

 

Опис послова: врши припрему годишњег плана 

контроле водећи рачуна о ефикасности наплате; 

проверава законитост у раду и правилност 

испуњавања пореских обавеза од стране пореских 

обвезника; проверава тачност, потпуност и 

усклађеност са законом, односно другим прописом 

података исказаних у пореској пријави и другим 

актима обвезника упоређивањем са подацима из 

пореског рачуноводства и других службених 

евиденција које води локална пореска управа, 

нарочито проверавајући математичку тачност, 

формалну исправност и потпуност пореске пријаве 

и других достављених аката; доноси закључак којим 

налаже пореском обвезнику отклањање грешке, 

односно допуну пријаве или другог акта; ажурира 

базу локалних пореских јавних прихода; врши 

проверу исправности књиговодствених докумената 

пре књижења, врши унос (књижење) исправних 

књиговодствених докумената, разматра и припрема 

одговарајући акт по захтеву за повраћај и 

прекњижавање средстава; врши контролу и 

спровођење ручних налога; припрема извештај у 

вези пореског књиговодства, учествује у изради 

пореског завршног рачуна; врши издавање пореских 

уверења о подацима из пореског књиговодства 

локалних јавних прихода; сачињава записник, 

разматра примедбе на записник и сачињава 

допунски записник о контроли; даје обавештења и 

саветује пореске обвезнике; 

 Услови: стечено високо образовање из 

научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља правних, економских или техничких 

наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет).  

12.Порески инспектор теренске  контроле 

и канцеларијски послови 

Звање: Млађи сарадник 

број службеника: 1 

 

Опис послова: врши припрему годишњег плана 

контроле водећи рачуна о ефикасности наплате; 

проверава законитост у раду и правилност 

испуњавања пореских обавеза од стране пореских 

обвезника; на основу налога за контролу врши 

теренску контролу у пословним просторијама 

пореског обвезника или на другом месту у 

зависности од предмета контроле; врши послове 

контроле законитости и правилности обрачунавања 

и благовремености плаћања локалних јавних 

прихода; сачињава записник, разматра примедбе на 

записник и сачињава допунски записник о 

котнроли; припрема нацрт решења за отклањање 

утврђених неправилности у поступку контроле, 

контролише подношење пореских пријава за 

утврђивање локалних јавних прихода решењем и 

учествује у изради нацрта пореског решења у 
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теренској контроли; учествује у изради 

методолошких упутстава у вези теранске  контроле; 

учествује у опредељивању захтева за израду, измену 

и допуну софтверских подршки за пореску 

контролу локалних јавних прихода, припрема 

извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; 

даје обавештења и саветује пореске обвезнике. 

 Преузима пошту преко доставне књиге од 

писарнице; доставља примљене предмете, поднеске 

и другу пошту руководиоцу Одељења на преглед и 

распоређивање; евидентира предмете у интерне 

доставне књиге и врши уручивање извршиоцима на 

обраду; врши пријем предмета из интерних 

доставних књига ради архивирања; раздужује 

окончане предмете у јединственој доставној књизи 

и исте упућује писарници ради архивирања; води 

помоћне евиденције примљених предмета; врши 

експедицију поште уписивањем у књигу ради 

доставе, прима и распоређује доставнице; даје 

обавештења пореским обвезницима о стању њихове 

пореске обавезе и друга обавештења од значаја за 

испуњење пореске обавезе; врши пријем, унос и 

обраду података из пореских и других пријава; 

врши пријем, обраду и евиденцију захтева за 

прекњижавање, повраћај и издаје уверења о 

подацима из пореског рачуноводства локалних 

јавних прихода; проверава исправности 

књиговодствених документа; води јединствено 

пореско књиговодство; води евиденцију утврђених 

пореских обавеза; књижи уплате пореских 

обвезника; израђује порески завршни рачун; 

припрема информације и извештаје за потребе 

локалне самоуправе и надлежних републичких 

органа; обавља и друге административно-техничке 

послове за потребе Одељења; 

 Услови: стечено високо образовање из 

научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља економских или техничких наука 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, завршен 

приправнички стаж, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО  ИМО-

ВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО СТА-

МБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

13.Руководилац Одељења 

Имовинско-правни послови, стручно-технички 

послови управљања имовином, управно-стамбени 

послови, послови праћења рада јавних предузећа и 

стручни нормативно-правни послови у области 

комуналних делатности, енергетике и саобраћаја и 

Управни послови у области комуналних делатност  

Звање:Самостални саветник   

 број извршилаца 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад 

Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављaњу 

послова у Одељењу; припрема предлоге стратешких 

докумената и прати спровођење стратешко-

планских докумената из делокруга Одељења; 

учествује у дефинисању приоритета за планско 

уређивање на територији јединице локалне 

самоуправе; стара се о унапређењу рада и односа 

према грађанима, предузећима и установама; 

давање одговора, информација и извештаја о 

питањима из рада Одељења; израђује и обезбеђује 

израду нацрта и предлога општих и других аката из 

делокруга Одељења за надлежне органе општине; 

учествовање у раду органа општине када се 

разматрају питања из надлежности Одељења; 

учествује у реализацији пројеката од интереса за 

развој општине; припрема акате из делокруга 

одељења; води рачуна о стручном усавршавању и 

оспособљавању запослених; сарађује са другим 

одељењима у општинској управи. 

Води поступак и припрема решења о 

конверзији, експропријацији, деекспропријацији, 

административном преносу непокретности; 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 јавним оглашавањем; 

води поступак отуђења грађевинског земљишта 

непосредном погодбом; води поступак откупа 

станова у својини општине; води поступак 

прибављања неизграђеног земљишта у јавној 

својини; води поступак враћања земљишта, 

изузимања земљишта које је одређено као јавно 

грађевинско; води поступка поништавања решења о 

изузимању; припрема решење о утврђивању права 

коришћења; води поступак по захтевима странака за 

враћање сеоских утрина и пашњака; прима на 

записник споразум о накнади и обезбеђењу друге 

непокретности; поступа по замолницама других 

органа; припрема решења о утврђивању права 

коришћења грађевинског земљишта ранијим 

сопственицима; утврђује престанак права 

коришћења земљишта; одлучује по приговорима 

странака; организује увиђај на терену у сарадњи са 

службом за катастар непокретности; предлаже 

надлежним органима доношење одговарајућих 

општих и појединачних аката потребних за 
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ефикаснији рад на овим пословима; прибавља по 

службеној дужности неопходну документацију; 

води првостепени управни поступак; доставља 

управна акта јавном правобраниоцу; припрема 

закључивање споразума о накнади; одређује 

вештачење; сарађује са Комисијом општине за 

отуђење и давање у закуп општинског земљишта; 

прикупља понуде, води записник на отварању 

понуда, подноси захтеве служби рачуноводства за 

обрачун откупне цене стана, обавештава странке о 

висини откупне цене и роковима отплате, припрема 

уговор и анекса уговора о откупу стана, оверава код 

нотара уговор и анекс уговора о откупу станова, 

доставља уговор општинском правобранилаштву; 

издаје уверења о исплати откупне цене стана у 

целости; издаје оверене преписе решења о 

национализацији објеката и грађевинског 

земљишта; издаје оверене преписе решења о 

одузетој имовини по основу аграрне реформе; 

издаје оверене преписе решења поступајућег 

органа; води евиденције о кретању предмета од 

подношења захтева до архивирања; припрема нацрт 

одлука и уговора о коришћењу и располагању 

имовином; прикупља документацију за упис 

имовине у одговарајуће јавне регистре; води 

јединствени регистар непокретности у јавној 

својини локалне самопуправе; води и ажурира 

портфолија имовине у јавној својини ЈЛС. 

Врши процену стања имовине општине; даје 

предлоге за инвестиционо и текуће одржавање; 

прати реализацију инвестиција; учествује у 

припреми плана јавних инвестиција; израђује 

предмер и предрачун радова; припрема анализе, 

информације, извештаје и друге стручне и 

аналитичке материјале  из делокруга. 

Води управни поступак и припрема решења 

и друге акте из стамбено-комуналне области; води 

управни поступак и припрема нацрт решења за 

исељење бесправно усељених лица у станове и 

заједничке просторије у стамбеној згради; води 

евиденцију скупштина станара стамбених зграда на 

територији локалне самоуправе; издаје уверења о 

образовању скупштине зграде и избору председика. 

Контролише начин коришћења стамбеног 

простора којим располаже општина и грађевинско 

стање станова и стамбених зграда; сарађује са 

надлежним комуналним и јавним предузећима, 

инспекцијским службама и другим надлежним 

институцијама; учествује у принудном исељењу и 

врши записничку примопредају стамбеног 

простора.  

прати извршења програма пословања и квалитета 

извршених услуга, анализу рада ЈП и ЈКП чији је 

оснивач општина, као и других даваоца комуналних 

услуга поверених од стране општине; сачињава 

извештаје и информације о кретању цена 

комуналних производа и услуга; даје мишљењ на 

предложену висину цена комуналних услуга; 

припрема нацрт и предлог аката у складу са 

Законом и актима општине/општина; припрема 

анализе извештаја и информације у вези обављањем 

комуналне делатности на подручју ЈЛС; припрема и 

прати реализацију финансијских планова ЈП и ЈКП 

из комуналне области; обавља послове припреме и 

израде предлога прописа и других општих аката; 

припрема годишње уговоре са ЈКП; предлаже нацрт 

мера у случају поремећаја у области пружања 

комуналних производа и услуга. 

 Израђује акте у области уређења, развоја и 

обављања комуналних делатности - снабдевање 

водом и топлотном енергијом, комунални отпад, 

јавни превоз путника у насељима, чистоће и 

комуналне хигијене, пречишћавање и одвођење 

отпадних вода, гробља и погребне услуге, улице, 

саобраћајнице, путеви и друге јавне површине, 

паркови, зелене и рекреационе површине, паркинг 

простори, јавна расвета, пијаце, димничарске услуге 

и зоо хигијена; израђује решења за одређивање 

локације и уређење простора за сакупљање смећа, 

односно за смештај посуда за смеће власника, 

закупаца и корисника станова, стамбених објеката, 

пословних објеката и просторија; води првостепени 

управни поступак у области одржавања чистоће; 

израђује решења о раскопавању јавних површина и 

ексхумацији; прати комплетну реализацију послова 

у области одржавања комуналне инфраструктуре из 

надлежности Oдељења; припрема анализе, 

информације и извештаје из области комуналне 

делатности. 

 Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет)  

 

14.Урбаниста и просторни планер 

Звање: Млађи саветник 

број службеника: 1 
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Опис посла: предлаже стратешке одлуке о развоју и 

уређењу насеља на територији општине; иницира 

урбанистичко уређење појединих целина, предлаже 

приоритете у прибављању и опремању грађевинског 

земљишта, заштити простора и уређивању јавног 

простора; прати промене и процесе у простору;  

израђује урбанистичке анализе, изводе из 

урбанистичких планова, аналитичке подлоге за 

предлагање приоритета у изради; врши измену и 

стављање ван снаге урбанистичке документације, 

израђује програме за израду планова и припрема 

одлуке о изради планова; координира, прати рад и 

сарађује са носиоцима израде планова; проверава 

усклађености планова у току израде са плановима 

шире просторне целине, законом и подзаконским 

актима; прегледа, проверава и припрема нацрте и 

предлоге урбанистичких планова у поступку израде 

и доношења, оглашавања и спровођења процедуре 

раног јавног увида и припремање извештаја о раном 

јавном увиду; обавља послове у вези са 

прибављањем услова јавних предузећа у фази 

израде планова, доставља на стручну контролу, 

оверу, издавање елабората планских докумената, 

вођење и евидентирање документације и чува 

матрице елабората, мониторинг и евалуацију 

урбанистичких планова; остварује сарадњу са 

струковним организацијама и учетвује у припреми и 

расписивању урбанистичко-архитектонских 

конкурса за просторе и објекте значајне за општину, 

сарађује, а по потреби учетвује у раду Комисије за 

планове; обавља послове оглашавања и спровођења 

процедуре потврђивања урбанистичких пројеката, 

израђивања нацрта информације о локацији, 

прибављања услова, сагласности и мишљења јавних 

предузећа и других надлежних органа неопходних 

за израду локацијских услова; сарађује са 

обрађивачем 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; даје 

обавештења о намени простора и могућности 

градње по захтевима странака, израђује обавештења 

о могућности парцелације и препарцелације; 

прикупља податке и документацију за израду 

Програма за постављање привремених објеката и 

осталих програма у области урбанизма и уређења 

простора. 

 Обавља послове у вези са стратешким 

планирањем, предлагањем  стратешких и других 

планских аката о развоју општине, програма 

коришћења простора у складу са стратешким 

плановима, заштитом простора и уређењем јавног 

простора, праћењем промена и процеса у простору, 

израдом урбанистичких анализа, израдом 

аналитичких подлога за предлагање приоритета у 

изради, измени и стављању ван снаге урбанистичке 

документације, усаглашавањем планског развоја и 

дефинисањем приоритета за планско уређивање на 

територији јединице локалне самоуправе; припрема 

предлоге за партнерске пројекте са суседним 

општинама, округом, регионом и пројекте 

прекограничне сарадње; предлаже приоритете о 

прибављању и опремању грађевинског земљишта; 

прати промене и процеса у простору, припрема 

просторна истраживања, аналитичке подлоге за 

предлагање приоритета у изради, измени и 

стављању ван снаге планске документације;  пружа 

подршку изради програма за израду планова и 

припрема одлуке о изради планова, координацију, 

праћење рада и сарадњу са носиоцима израде 

планова; врши проверу усклађености планова у току 

израде са плановима шире просторне целине, 

законом и подзаконским актима; прегледа, 

проверава и припрема нацрте и предлоге планских 

докумената; реализује оглашавање и спровођење 

процедуре раног јавног увида и припрема извештај 

о раном јавном увиду; доставља на стручну 

контролу, оверу, издавање елабората планских 

докумената; прибавља услове јавних предузећа у 

фази израде планова, води и евидентира 

документацију и чува матрице елабората;  врши 

мониторинг и евалуацију стратешких  и планских 

докумената;  сарађује са струковним 

организацијама, републичким институцијама за 

просторно планирање: сарађује и  учествује у раду 

Комисије за планове; праћење и спровођење 

међународних конвенција, декларација и споразума 

у области просторног планирања и одрживог 

развоја; спроводи поступак оглашавања и  

процедуре потврђивања урбанистичких пројеката,  

пројекта парецелације/препарцелације, израђивања 

нацрта информације о локацији, прибављања 

услова, сагласности и мишљења јавних предузећа и 

других надлежних органа неопходних за израду 

локацијских услова; сарађује са обрађивачем плана; 

доставља обавештења надлежним органима у 

поступку израде планова; доставља странкама 

одговоре - ставове Комисије за планове по 

уложеним примедбама на план или Урбанистички 

пројекат у току јавног увида; сарађује са главним 

урбанистом, прикупља и припрема податке и услове 

за потребе израде стратешког, просторног или 

урбанистичког плана и класификовање по 

насељеним местима; тражи допуну податка, 

односно услова, достављање података на даљу 

обраду; води евиденције о донетим плановима, 

њиховим изменама и престанку важења; сарађује са 

републичким и локалним јавним комуналним 

предузећима, саобраћајном инспекцијом, МУП-ом, 



Уторак,28.март.2017.године.             "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број- 5 - Страна-245 

 

 

струковним организацијама; припрема нацрт 

локацијских услова; врши увиђај на терену по 

поднетим захтевима; обрађује информације о 

појединим предметима; прикупља податке и 

документацију за израду Програма за постављање 

привремених објеката и осталих програма у области 

урбанизма и уређења простора; водие централни 

регистар планских докумената; објављује планска 

документа и урбанистичке пројекте на интернет 

страници надлежног органа. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља грађевинско-архитектонских наука или про-

сторно планирање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички 

стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет).  

 

15. Послови озакоњења објеката и Обједињена 

процедура - Послови контроле техничке 

документације и управно-правни послови, 

Оперативни и припремни послови коришћења 

јавних површина  

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

       

Опис посла: покреће поступак озакоњења по 

службеној дужности обавештава странке о 

документацији неопходној за спровођење поступка 

озакоњења, прибавља сагласности за озакоњење 

објекта од управљача јавног добра, односно 

организације надлежне за заштиту природних, 

односно културних добара, као и од других 

институција чија сагласност је неопходна за 

окончање поступка озакоњења; спроводи поступак 

озакоњења у складу са законом, издаје уверења о 

поднетом захтеву и доставља обавештења 

надлежним органима о поднетим захтевима; води 

ажурну евиденцију о кретању предмета од 

подношења захтева до архивирања; доставља 

правоснажна решења о озакоњењу Републичком 

геодетском заводу - служби за катастар 

непокретности и грађевинској инспекцији; води 

првостепени управни поступак; контролише да ли 

су решени  имовинско-правних односи; израђује 

нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; 

припрема извештаје о броју поднетих и решених 

предмета као и извештаје везане за озакоњење 

објеката; израђује потребне информације, анализе и 

извештаје; објављује списак донетих решења на 

интернет страници надлежног органа. 

 Проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву за издавање локацијских 

услова, грађевинске дозволе, привремене 

грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 

завршетка објекта у конструктивном смислу, 

пријаве завршетка израде темеља, вршење контроле 

усклађености података наведених у изводу из 

пројекта за грађевинску дозволу са издатим 

локацијским условима; контролише усклађеност 

идејног решења са законом, правилницима и 

планским документом; врши контролу усклађености 

идејног пројекта са законом, правилником, 

планским документом и локацијским условима 

уколико су издати; израђује нацрте локацијских 

услова, контролише поднету документацију уз 

захтев за измену решења о грађевинској дозволи и 

измену локацијских услова; контролише техничке 

документације поднете уз захтев за издавање 

привремене грађевинске дозволе; учетвује у изради 

анализа, информација и извештаја из свог делокруга 

рада; прибавља препис листа непокретности и 

копије плана од надлежне службе РГЗ, услове за 

пројектовање и прикључење од имаоца јавних 

овлашћења, податке о висини доприноса за уређење 

грађевинског земљишта и неопходну документацију 

по службеној дужности; контролише усклађеност 

изграђених темеља са издатом грађевинском 

дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о 

завршетку израде темеља, прибавља податке о 

висини доприноса за уређење грађевинског 

земљишта; остварује сарадњу са јавним 

предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења; 

контролише Идејно решење код потврђивања 

Урбанистичког пројекта, идентификације 

катастарских парцела и обухвата граница истих на 

основу података из катастарских и других планова; 

учествује у поступку потврђивања урбанистичких 

пројеката; контролише усклађеност са законом, 

планом и подзаконским актима и потврђује пројекте 

парцелације и препарцелације; издаје уверење да се 

катастарска парцела налази или не налази у 

границама грађевинског реона. 

 Проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву за издавање локацијских 

услова, грађевинске дозволе, привремене 

грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве 

завршетка објекта у конструктивном смислу, 

пријаве завршетка израде темеља,  израђивање 
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нацрта грађевинске дозволе, решења о одобрењу 

извођења радова и употребне дозволе; учествује у 

изради анализа, информација и извештаја из свог 

делокруга рада, проверава испуњеност имовинско-

правних услова за издавање грађевинске дозволе; 

објављује на интернет страни надлежног органа 

закључке о одбацивању захтева; води првостепени 

управни поступак, прослеђује потврде Комисије за 

технички преглед објекта о пуштању објекта у 

пробни рад грађевинској инспекцији; издаје 

уверења о старости објеката и уверења о етажирању 

посебних делова објеката, потврде да је издата 

грађевинска и употребна дозвола за објекат, ставља 

клаузулу правоснажности, прослеђује Пројекат за 

извођење и Главни пројекат заштите од пожара на 

сагласност МУП-у, сектору противпожарне 

заштите; прибавља податке о висини доприноса за 

уређење грађевинског земљишта, води Регистар 

обједињених процедура, омогућава доступности 

података о току сваког појединачног предмета, 

објављивање локацијских услова, грађевинске и 

употребне дозволе, као и решења у електронском 

облику путем интернета; омогућава Централној 

евиденцији преузимање података, аката и 

документације садржане у Регистру;  иницира 

подношење пријаве за привредни преступ, односно 

прекршајне пријаве, против  имаоца јавних 

овлашћења и одговорног лица имаоца јавних 

овлашћења и предузима друге неопходне радње за 

несметано и правилно функционисање Регистра; 

води првостепени управни поступак, доставља 

правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ 

Служби за катастар непокретности; издаје потврде и 

уверења  на захтев старнке; припрема предлог 

одлука из области урабнизма и усаглашава са 

законима, израђује потврду о пријави радова 

инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; 

обавештава инвеститора уколико нису испуњени 

законски услови за подношење пријаве радова; 

прати прописе из области урбанизма. 

 Обавља послове који се односе на 

коришћење јавних површина по захтевима правних 

и физичких лица; издаје одобрења за постављање 

привремених објеката на јавној површини према 

Програму постављања привремених објеката; 

утврђује висину комуналне и административне 

таксе; прибавља техничке услове од надлежних 

органа и организација;  прибавља по потреби 

сагласност саобраћајне полиције због измене 

режима саобраћаја; доноси одобрења за извођење 

радова и  води евиденцију о издатим одобрењима; у 

сарадњи са урбанистом, у изузетним ситуацијама, 

издаје одобрења за заузимање јавне површине 

(организованим културним, спортским, 

комерцијалним и другим манифестацијама). 

 Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).  

 

6.1.4.   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

16.Руководилац Одељења и послови и унапређња 

стања у области образовања, спорта, културе и јав-

ног информисања  

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад 

Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављњу 

послова у Одељењу; прати и анализира стање у 

областима из делокруга Одељења и предлаже и 

планира мере за унапређење стања; стара се о 

примени закона, стратегија, стратешких докумената 

и других прописа из делокруга Одељења; прати рад 

саветодавних и радних тела из области друштвене 

делатности, установа чији је оснивач ЈЛС, 

спровођење пројеката из ових области, као и развоја 

интерсекторских услуга; координира рад на 

припреми  израде нацрта, односно предлога општих 

и других аката из делокруга Одељења; обједињава и 

припрема предлоге финансијских планова у 

поступку доношења одлуке о буџету и прати њено 

извршење; учествује у припреми плана јавних 

набавки; решава у првостепеном управном 

поступку високог нивоа сложености управне 

предмете из делокруга Одељења, учествује 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 информација од јавног 

значаја из области друштвених делатности; 

припрема анализе, информације и извештаје из 

делокруга Одељења. 

 Обавља аналитичко-планске послове у 

области образовања; прати,  анализира стање, врши 

надзор и планира развој у области предшколског, 
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основношколског, средњошколског образовања и 

образовања одраслих и предлаже мере за њихово 

унапређење; прати, проучава и спроводи прописе из 

предшколског, основног, средњег образовања и 

образовања одраслих из надлежности јединице 

локалне самоуправе; прати стање и реализацију 

програма рада и развоја установа у области 

образовања и квалитета, ефикасности и досупности 

услуга које оне пружају; прикупља информације и 

израђује извештаје о утврђеном стању уз 

предлагање одговарајућих мера за побољшање 

квалитета и квантитета услуга и план развој 

делатности у области образовања, односно 

спровођења утврђене политике у овој области; 

припрема предлог финансијског плана у поступку 

доношења одлуке о буџету и прати његово 

извршење из наведених области; прати релизацију 

усвојених финансијских планова буџетских 

корисника и корисника који средства из буџета 

реализују у оквиру програма и пројеката од јавног 

интереса у наведеној области, као и наменско 

трошење средстава у овој области; контролише и 

оверава тачност књиговодствених исправа на 

основу којих се подносе захтеви за плаћање 

одељењу надлежном за финансије, врши контролу 

плана буџета у смислу одобравања и корекције 

преузетих обавеза; израђује информативно-

аналитичке материјале за потребе органе општине 

из области образовања; остварује сарадњу са 

установама и институцијама; врши надзор над 

спровођењем законских прописа и аката у тој 

области; обавља послове у вези уписа ђака у први 

разред основне школе, припрема спискове деце и 

позиве за здравствене прегледе; води првостепени 

управни поступак, израђује првостепене управне 

акте - поступак ради признавања права у вези 

стипендирања и кредитирања ученика и студената, 

као и издавање уверења за ученичке и студентске 

домове и др); израђује предлоге за прекршајне 

пријаве за одговорна лица због непохађања наставе 

ученика основне школе; води поступак и прати 

реализацију права и услуга утврђених одлукама 

органа општине из области образовања. 

 Обавља послове у области спорта који су у 

надлежности општине; прати и усмерава рад 

спортских клубова и територијалног спортског 

савеза и осталих организација у обаласти спорта, 

прикупља и евидентира податке везане за област 

спорта; прати и спроводи прописе из области 

спорта; планира развој и прати остваривање 

активности у области спорта кроз израду, 

спровођење, праћење, извештавање и вредновање 

програма развоја спорта; припрема нацрт 

финансијског плана у поступку доношења одлуке о 

буџету и прати његово извршење; прати 

реализацију усвојених програма и финансијских 

планова буџетских корисника и корисника који 

средства из буџета реализују у оквиру програма и 

пројеката од јавног интереса у области спорта; 

израђује информативне и друге материјале о стању 

развоја спорта, школског спорта и осталих области 

спорта, стању спортских објеката и спортских 

клубова; учествује у поступку за додељивање 

средства за финансирање, односно суфинансирање 

спортских програма који се финансирају из буџета; 

уређује и води евиденцију у области спорта од 

значаја за општину; прати наменско трошење 

средстава у овој области; контролише и оверава 

тачност књиговодствених исправа на основу којих 

се подносе захтеви за плаћање одељењу надлежном 

за финансије; врши контролу плана буџета с аспекта 

одобравања и корекције преузетих обавеза; обавља 

послове у вези са задужбинама и фондацијама чији 

је оснивач локална самоуправа. 

 Прати, анализира стање, врши надзор и 

планира развој у области културе и јавног 

информисања, у складу са надлежностима општине 

у култури и јавном информисању и предлаже мере 

за унапређење; прати, анализира и спроводи 

прописе из области културе и јавног информисања; 

прати стање и реализацију програма рада и развоја 

јавних установа у области културе и јавног 

информисања и квалитета,доступности и 

ефикасности услуга које оне пружају; проучава 

последице утврђеног стања у тим областима и 

припрема предлоге мера за решавање 

идентификованих проблема; израђује информације 

и извештаје о утврђеном стању; предлаже мере које 

се односе на побољшање квалитета, доступности и 

ефикасности услуга и спровођења плана развоја 

делатности у области културе и јавног 

информисања, односно спровођења утврђене 

политике у овим областима; припрема предлог 

финансијског плана у поступку доношења одлуке о 

буџету и прати његово извршење; прати релизацију 

усвојених финансијских планова буџетских 

корисника и корисника који средства из буџета 

реализују у оквиру програма и пројеката од јавног 

интереса у областима културе, јавног информисања 

и културно аматерског стваралаштва, као и 

наменско трошење средстава у овим областима; 

контролише и оверава тачност књиговодствених 

исправа на основу којих се подносе захтеви за 

плаћање одељењу надлежном за финансије; 

учествује у поступку за додељивање средстава за 

финансирање, односно суфинасирање пројеката и 

програма у наведеним областима; врши мониторинг 

реализације пројеката и програма из делокруга који 

се финансирају или суфинансирају из буџета града у 

области културе и јавног информисања; сарађује са 
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појединцима и институцијама из аматерског 

културно - уметничког стваралаштва; обавља 

послове у вези са задужбинама и фондацијама чији 

је оснивач општина.  

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).  

 

17.  Послови доношења решења за утврђивање 

породиљских права, права на родитељски и дечији 

додатак и борачко-инвалидску заштиту 

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

 

Опис послова: доносирешења у првостепени 

управни поступак и потписује првостепене управне 

акте о праву на родитељски додатак, праву на 

накнаду зараде за време породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради 

посебне неге детета и права на накнаду трошкова 

боравка у предшколској установи за децу без 

родитељског старања и за децу ометену у развоју и 

права на дечији додатак; припрема одговоре по 

жалбама за потребе другостепеног органа у сарад-

њи са службеником који води поступак до доноше-

ње решења; доноси решења у првостепени управни 

поступак и потписује првостепене управне акте 

везане за утврђивање права на борачко-инвалидску 

заштиту; надгледа рад службеника који воде управ-

ни поступак до доношење решења. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).  

 

18.Послови утврђивања породиљских права и 

права на родитељски додатак  

Звање: Сарадник                                                                                   

број службеника: 1 

Опис послова: води првостепени управни поступак 

и израђује првостепене управне акте о праву на 

родитељски додатак, праву на накнаду зараде за 

време породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета и одсуства ради посебне неге 

детета и права на накнаду трошкова боравка у 

предшколској установи за децу без родитељског 

старања и за децу ометену у развоју до доношења 

решења; припрема одговоре по жалбама за потребе 

другостепеног органа у сарадњи са службеником 

који потписује решења; прикупља чињенице и 

доказе релевантне за израду и вођење поступка; 

врши електронску обраду података по посебном 

програму утврђеном од стране надлежног 

министарства за остваривање права на родитељски 

додатак; обавља административно - техничке 

послове који су везани за пријем захтева и контроле 

исправности и комплетности документације која се 

подноси уз захтев за остваривање породиљских 

права и права на родитељски додатак; пружа 

информације странкама у вези остваривања 

породиљских права и права на родитељски додатак; 

доставља предмете након обраде извршиоцу који 

решава о праву и доноси решење; обавља послов 

везане за експедицију решења; обавештава странке 

о извршеним исплатама права од стране 

министарства; издаје  стандардне потврде, уверења, 

документа и извештаја ради остваривања права 

заинтересованих страна. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука 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, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).  

 

19.Послови пријема захтева за остваривање права 

на дечији додатак и утврђивања права дечији 

додатак  

Звање: Млађи сарадник 

број службеника: 1 

 

Опис послова: обавља административно - техничке 

послове који су везани за пријем захтева и контроле 

исправности и комплетности документације која се 
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подноси уз захтев за остваривање права на дечији 

додатак; пружа информације странкама у вези 

остваривања  права на дечији додатак; доставља 

предмете након обраде извршиоцима који решавају 

о праву; обавља послов везане за експедицију 

решења; обавештава странке о извршеним 

исплатама права од стране министарства; издаје  

стандардне потврде, уверења, документа и 

извештаја ради остваривања права заинтересованих 

страна; води првостепени управни поступак и 

израђује првостепене управне акте о праву на дечи-

ји додатак до доношења решења; припрема 

одговоре по жалбама за потребе другостепеног 

органа у сарадњи са службеником који потписује 

решења; прикупља чињенице и доказе релевантне за 

израду и вођење поступка; врши електронску 

обраду података по посебном програму утврђеном 

од стране надлежног министарства за остваривање 

права на дечији додатак врши електронску обраду 

података по посебном програму утврђеном од 

стране надлежног министарства; обавља послове у 

вези са вођењем евиденције предмета из области 

управног поступка; води одговарајуће евиденције о 

оствареним правима; даје обавештења и 

информације странкама.  

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних или економских наука 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, завршен 

приправнички стаж, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет).    

 

20.Послови утврђивања права на борачко-

инвалидску заштиту, послови извршења са текућих 

рачуна из области  борачко- инвалидске заштите и 

финансијско-рачуноводствени послови у области 

породиљских права 

Звање: Сарадник 

број службеника: 1 

 

Опис послова: води првостепени управни поступак 

и израђује првостепене управне акте везане за 

утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; 

врши електронску обраду података по посебном 

програму утврђеном од стране надлежног 

министарства за остваривање права на борачко-

инвалидску заштиту који подразумева стварање 

локалне базе података, израду одговарајућег 

решења и доставу података министарству, као и 

електронски пријем података од министарства; води 

одговарајуће евиденције о оствареним правима; 

oбавља послове везане за утврђивање права 

утврђених Одлуком о допунским правима војних 

инвалида и породица палих бораца из оружаних 

акција после 17. августа 1990. године; прати њихову 

реализацију и финансирање; обавља послове везане 

за решење о категоријама особа са инвалидитетом 

која могу да користе посебно одређена паркинг 

места на јавним паркиралиштима.  

 Води одговарајуће евиденције о оствареним 

правима из области борачко инвалидске заштите; 

ради на пословима извршења одлуке о буџету; 

обавља послове везане за обраду, праћење и 

евидентирање примања из републичког Трезора из 

области борачко инвалидске заштите; припрема 

податке и информације од значаја за управни 

поступак; обавља послове у вези са вођењем 

евиденције предмета из области управног поступка; 

спроводи решења о правима војних (личних и 

породичних) инвалида, цивилних инвалида рата, 

корисника месечног новчаног примања, борачког 

додатка и материјалног обезбеђења, прати примања 

и расходе; спроводи првостепени поступак везан за 

решења о категоријама особа са инвалидитетом која 

могу да користе посебно одређена паркинг места на 

јавним паркиралиштима; даје обавештења и 

информације странкама на основу евиденције о 

примљеним, обрађеним и експедованим 

предметима. 

 Обавља финансијско-рачуноводствене 

послове везане за исплату накнаде зараде за време 

породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 

одсуства ради посебне неге детета; 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 послодавцима; ради 

комплетан обрачун и исплату накнаде зараде за 

породиље које самостално обављају делатност  које 

немају друге запослене; води евиденцију корисника 

код којих је извршена рефундација средстава и 

корисника код којих је извршена исплата права.  

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних или економских наука 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, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет).   

 

6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ 
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21.Руководилац Одељења за инспекцијске послове и 

Управно - правни послови у области инспекцијског 

надзора 

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: руководи, организује и планира рад 

Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављњу 

послова у Одељењу; врши надзор над применом 

законских и других прописа и општих аката;  прати и 

проучава стање у свим областима инспекцијског 

деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; по потреби одлази на терен са 

инспекторима;  усклађује активности  инспекцијских 

служби;  припрема извештаје о раду Одељења за 

Скупштину општине, Општинско веће и по потреби 

за органе аутономне покрајине и Републике; 

припрема анализе, информације и извештаје о 

стању у области инспекцијског надзора и предлаже 

мере за унапређење рада; остварује сарадњу са 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инпекцијског надзора; утврђује  оперативне планове 

рада Одељења и припрема одговоре на представке и 

одборничка питања.  

Врши Управно - правне послове у области 

инспекцијског надзора: припрема решења, у сарадњи 

са инспектором, по приговору, води  првостепени 

поступак; доставља списе предмета по поднетим 

захтевима; одлучује о прекиду поступка; припрема 

нацрте решења на жалбе где је другостепени орган 

Општинско веће; припрема извештаје и информације. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
22.Грађевински инспектор 

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  врши надзор над применом Закона о 

планирању и изградњи  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 на тим објектима; контролу грађења објеката 

на прописан начин;  припрема решења и налаже 

мере и стара се за њихово спровођење; сачињава 

записник о уклањању објекта односно његовог дела 

који доставља органу надлежном за послове 

катастра непокретности; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка, односно 

кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; 

сарађује са републичким инспекцијама, комуналном 

полицијом и другим органима и организацијама у 

циљу ефикаснијег обављања надзора; води 

евиденције прописане за грађевинску инспекцију; 

припрема извештаје за Скупштину општине, 

Општинско веће и надлежне републичке органе; 

прикупља податке и прати и анализира стање у 

области свог делокруга.  

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља грађевинско-архитектонских на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 23.Инспектор за заштиту животне средине и 

туристички инспектор – Заменик руководиоца оде-

љења за инспекцијске послове 

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

Опис посла:  врши надзор над применом Закона о 

заштити животне средине, Закона о поступању са 

отпадним материјама, Закона о процени утицаја на 

животну средину, Закона о интегрисаном спречавању 

и контроли загађивања животне средине и учествује у 

изради програма Фонда за екологију; припрема 

решења, налаже мере и стара се за њихово 

спровођење; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и 

пријаве за привредни преступ;  сарађује са 

републичким инспекцијама и другим органима и 

организацијама у циљу ефикаснијег обављања 

инспекцијског надзора; води прописане евиденције за 
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рад инспекције;  припрема  извештаје за Скупштину 

општине, Општинско веће и надлежне органе 

аутономне покрајине и органе Републикње; обавља и 

друге послове утврђене законом. 

 Врши послове провере испуњености  

прописаних услова за обављање делатности и 

пружање услуга уређених овим Законом о туризму; 

утврђује идентитет запослених код привредних 

друштава, предузетника, другог правног лица или 

страног правног лица, која обављају делатност и 

пружају услуге предвиђене Законом о туризму; 

утврђује идентитет лица које обавља угоститељску 

делатност у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству; прегледа просторије у 

којима се обавља делатност и пружају услуге; 

проверава уговоре, евиденције, исправе и другу 

документацију потребну за утврђивање законитости 

пословања привредних друштава, предузетника или 

огранка другог домаћег или страног правног лица, као 

и физичких лица која обављају делатност и пружају 

услуге предвиђене Законом о туризму; врши увид у 

уговоре физичких лица која угоститељске услуге у 

домаћој радиности или сеоском туристичком 

домаћинству пружају преко локалне туристичке 

организације, туристичке агенције, привредног 

убјекта или другог правног лица регистрованог за 

обављање привредне; врши проверу издатог решења о 

разврставању у категорију угоститељских објеката за 

смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско 

туристичко домаћинство; проверава наплату и уплату 

боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и 

другу пратећу документацију;  проверава истицање и 

придржавање прописаног радног времена у 

угоститељским објектима; проверава испуњеност 

услова и рокова усаглашености угоститељских 

објеката са актом општине о утврђивању туристичке 

зоне, туристичке дестинације и туристичке локације 

(просторних целина);  захтева судски налог за претрес 

стамбеног или пратећег простора, у складу са 

законом; обавештава надлежни орган општине о 

утврђеној процени усаглашености објеката са актом 

општине о утврђивању туристичке зоне, туристичке 

дестинације и туристичке локације (просторних 

целина) ; доноси решење о привременој забрани 

обављање делатности правном и физичком правном 

лицу, привредном друштву, предузетнику или 

огранку страног правног лица, као и физичком лицу 

које обавља угоститељску делатност, у складу са 

законом; издаје прекршајни налог; подноси предлог 

надлежном органу покретање поступка и утврђивања 

обавезе плаћања пенала; подноси пријаву надлежном 

органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ, односно поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка; води законом пописане 

евиденције; припрема извештаје и информације у вези 

са стањем у области туризма.  

 Врши послове заменика руководиоца оде-

љења за инспекцијеке послове и обавља све послове 

руководиоца инспекцијских послова кад руководи-

оц није ту или није постављен.  

 Услови: стечено високо образовање из 

научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља природних или техничких наука – 

смер заштита животне средине на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

24.Комунални инспектор и инспектор за послове 

трговине и заштите потрошача 

Звање: Саветник 

број службеника:1 

 

Опис посла:  врши инспекцијски надзор над 

законитошћу рада комуналних организација и 

поступака грађана, предузетника и правних лица у 

погледу придржавања закона, других прописа и 

општих аката; 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 и 

јавних површина, прати јавну хигијену, уређење 

општине, јавних зелених површина, јавне расвете, 

снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, 

снабдевање електричном и топлотном енергијом, 

изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, 

кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, 

чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и 

других производа ван пијачног простора, раскопавање 

улица и других јавних површина, лепљење плаката на 

забрањеним местима и друге послове комуналне 

хигијене; сарађује са комуналним редарима у 

одржавању хигијене у општини; 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 придржавањем 

радног времена и истицањем пословног имена; у 

складу са овлашћењима прегледа пословни простор, 
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односно простор у којем се обавља трговинска 

делатност и возила; врши увид у пословне књиге, 

евиденције, исправе, електронске документе као и у 

другу документацију у вези са обављањем трговине; 

врши копирање пословних књига, евиденција, 

исправа и електронских докумената, које су предмет 

надзора; врши  идентификацију лица која обављају 

трговинску делатност, путем увида у личну исправу 

или другу јавну исправу са фотографијом; узима 

писмене и усмене изјаве лица која обављају 

трговинску делатност, односно сведока или 

службених лица, као и да позива ова лица да дају 

изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; 

фотографише, врши видео-снимање простора у којем 

се врши надзор, односно робе и других предмета који 

су предмет надзора;  узима узорке робе и других 

предмета; прикупља податке релевантне за предмет 

надзора; налажи попис робе, односно евиденцију 

промета; предузима друге радње у складу са Законом 

о трговини, другим законима и подзаконским актима; 

врши инспекцијски надзор у области заштите права 

потрошача и предузима мере предвиђене Законом о 

заштити потрошача. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних или економских наука на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

25.Инспектор за друмски саобраћај и путеве 

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла:  врши инспекцијски надзор над закони-

тошћу у обављању друмског локалног превоза и то: 

ванлинијског превоза путника, линијског и ванлиниј-

ског превоза ствари, превоза за сопствене потребе 

лица и ствари и аутотакси превоза; прегледа возила и 

контролише потребну документацију за возила, пре-

гледа аутобуска стајалишта, контролише важеће ре-

дове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са спи-

ском путника, отпремнице и спискове радника у пре-

возу за сопствене потребе; утврђује идентитет превоз-

ника, возног особља и других одговорних лица за о-

бављање превоза, као и надзор над применом 

општинских одлука у којима се регулише превоз у 

друмском саобраћају; сачињава записнике о увиђају и 

саслушању странака;  предузима управне мере за које 

је законом овлашћен; доноси решење и и стара се о 

њиховом спровођењу; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка и пријаве за привредни пре-

ступ; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефика-

снијег вршења надзора; ради извештаје за Скупштину 

општине, Општинско веће и надлежне републичке 

органе; по потреби врши инспекцијски надзор над 

извршавањем закона и других прописа на одржавању, 

заштити, изградњи и реконструкцији локалних и не-

категорисаних путева, надзор над применом општин-

ских одлука у којима се регулише саобраћај и саобра-

ћајна сигнализација;  издаје дозволе за вршење исто-

вара и утовара робе из моторних возила. 

Врши инспекцијски надзор над извршавањем 

закона и других прописа на одржавању, заштити, 

изградњи и реконструкцији локалних и 

некатегорисаних путева и прати стање саобраћајних 

знакоба на путевима; издаје решења и налоге за 

постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације, као и за постављање еластичних 

заштитних ограда, врши и надзор над применом 

општинских одлука у којима се регулише саобраћај и 

саобраћајна сигнализација; издаје дозволе за вршења 

истовара и утовара робе из моторних возила; 

сачињава записнике о увиђају и саслушању странака; 

предузима управне мере за које је законом овлашћен; 

доноси решења и и стара се о њиховом спровођењу; 

предлаже мере за безбедно одвијање саобраћаја; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

односно кривичне пријаве и пријаве за привредни 

преступ;; сарађује са другим инспекцијама у циљу 

ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за 

Скупштину општине, Општинско веће и надлежне 

републичке органе;  по потреби врши и инспекцијски 

надзор над законитиошћу у обављању друмског 

локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, 

линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за 

сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука или из научне области саобра-

ћајног инжењерства на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 



Уторак,28.март.2017.године.             "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број- 5 - Страна-253 

 

 

 

26.Просветни инспектор 

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

  

Опис посла : врши контролу поступања установе 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 за 

проширење делатности; предузима мере ради 

остваривања права и обавеза ученика и родитеља, 

наставника, васпитача или стручног сарадника и 

директора; контролише поступак уписа и поништава 

га ако је спроведен супротно закону; контролише 

испуњеност прописаних услова за спровођење испита;  

врши преглед прописане еиденције коју води 

установа; утврђује чињенице у поступку 

поништавања јавних исправа које издаје школа; 

налаже отклањање неправилности и недостатака у 

одређеном року; наређује извршавање прописане мере 

уколико није извршена; забрањује спровођење радњи 

у установи које су супротне закону; подноси пријаву 

надлежном органу за кривично дело, прекршај и 

привредни преступ и обавештава други орган о 

потреби предузимања мера за које је надлежан; 

припрема извештаје о раду; обавља и друге послове у 

складу са законом и по налогу руководиоца  одељења. 

 

Услови:  

а) стечено високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, 5 године радног искуства на пословима 

образовања и васпитања и положен стручни испит за 

рад у органима државне управе или за секретара 

Установе, положен испит за инспектора. 

 б) стечено високо образовање из научне, односно 

стручне области у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманитарних или техничко техноло-

шких наука или из научне области на  основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 

5 година радног искуства у области образовања и 

васпитања и положен стручни испит у области 

образовања,  односно лиценцом за наставника, 

васпитача и стручног сарадника, положен испит за 

инспектора, најмање пет године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

  

6.1.6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И           

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

27.Руководилац Одељења Управљање људским ре-

сурсима, послови радних односа и јавног значаја 

Звање: Самостални саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: руководи, организује и планира рад 

Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављњу 

послова у Одељењу; организује извршавање 

нормативно-правних послова за потребе органа 

општине; стара се о унапређењу рада, побољшању 

ефикасности  и односа према грађанима и 

организацијама; стара се о стручном 

оспособљавању и усавршавању запослених; 

припрема одговоре, информације и извештаје о раду 

Одељења; организује и координира израду акта из 

делокруга Одељења; учествује у раду колегијума 

руководилаца организационих јединица; 

присуствује седницама Општинског већа и 

Скупштине општинр у својству овлашћеног 

известиоца, по позиву;  сарађује са другим 

одељењима у Општинској управи. 

Врши анализу описа послова и радних места 

у органима општине и њихово правилно 

разврставање у звања;  припрема нацрт правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места; врши планирање и развој кадрова у 

органима општине; обавља стручне послове у вези 

са планирањем организационих промена у органима 

општине; припрема нацрт Кадровског плана и 

праћење његовог спровођења у органима; развија 

систем оцењивање рада службеника, систематско 

праћење постигнућа службеника, унапређивање 

мотивације службеника; врши анализу, процену и 

припрему предлога годишњег Програма посебног 

стручног усавршавања службеника и предлога 

финансијског плана за његово извршавање; 

организује, реализује и врши анализу ефеката 

интерног и екстерног стручног усавршавања.   

       Обавља стручне послове у поступку избора 

кандидата и запошљавања, распоређивања, плата; 

припрема појединачне акте из области радних 

односа; обрађује и комплетира акте и води 

персонална досијеа; обавља послове везане за 
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пријављивање на здравствено и пензионо осигурање 

запослених, постављених и изабраних лица у 

органима општине; обавља административно-

стручне послове везане за поступак колективног 

преговарања; води кадровске и друге евиденције из 

области радних односа службеника и намештеника. 

Обавља и послове од јавног значаја по 

Закону о слободном приступу информација од 

јавног значаја, Закона о заштити података о 

личности и Закона о Агенцији за борбу против 

корупције у складу са законом, акционим 

плановима и другим прописима и актима за 

наведене области. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

28.Послови планирања одбране и планирања 

заштите од елементарних непогода,  нормативно-

правни послови за органе општине и послови заш-

тите и збрињавања избеглих, прогнаних и расеље-

них лица  

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: израђује  планску документацију у циљу 

организације и обезбеђења заштите од пожара, 

елементарних и других већих непогода која  обухвата 

превентивне мере заштите којима се спречавају 

елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, 

мере заштите и спасавања у случају непосредне 

опасности од елементарних непогода, мере 

ублажавања и отклањања непосредних последица; 

предлаже организацију цивилне заштите; предлаже 

услове за успостављање интегрисаног  система 

заштите и спасавања у циљу обједињавања свих  

превентивних и оперативних мера заштите  живота и 

имовине грађана и ефикаснијег ангажовања свих 

расположивих ресурса у случају  катастрофе изазване 

природном или људском делатношћу;  припрема 

планове за одбрану и остваривање одрамбених 

интереса у условима ратног и ванредног стања на 

територији општине. 

Припрема нацрте општих и појединачних 

правних аката којима се уређују организација и рад 

органа Скупштине општине; обавља стручно-

оперативне послове припреме и организовања 

седница Скупштине општине и њених радних тела – 

сталних и повремених; врши административно-

техничку припрему предлога и обраду усвојених 

нормативних аката; обрађује записнике са седница 

Скупштине општине,  њених радних тела; пружа 

стручну помоћ и на захтев даје мишљења 

председницима одборничких група, одборницима у 

Скупштини општине, члановима Општинског већа; 

обавља стручне послове на уређивању службеног 

листа општине. 

 Учествује у планирању и припреми одлука 

везаних за остваривање права на евидентирање, 

прикупљање података, утврђивање статуса и 

положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и 

организовање смештаја избеглица и предузимање 

активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија 

пребивалишта избеглих и прогнаних лица; израђује 

предлог програма социјалне заштите социјално 

угрожених лица исоцијалне карте у сарадњи са 

Центром за социјални рад; остварује сарадњу са 

Комесаријатом за избеглице Републике Србије, 

Црвеним крстом и другим хуманитарним 

организацијама; обавља послове који се односе на 

планирање, припрему, примену и реализацију 

локалних стратешких докумената из делокруга; 

учествује у изради нацрта пројеката по објављеним 

конкурсима републичких и других удружења и 

организација из делокруга; припрема извештаје о 

спровођењу стратешких докумената; прати 

реализацију пројеката по приспелим донацијама. 

 Врши евидентирање, прикупљање података, 

утврђивање статуса и положаја избеглих и 

прогнаних лица; пружа подршку у спровођењу 

послова збрињавања и организовања смештаја 

избеглица; учествује  у  активностима обезбеђивања 

повратка у ранија пребивалишта избеглих и 

прогнаних лица; пружа подршку у припреми 

предлога програма социјалне заштите социјално 

угрожених лица; пружа подршку у изради социјалне 

карте у сарадњи са Центром за социјални рад; 

сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике 

Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним 

организацијама, у циљу прикупљања или размене 

информација; 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманитарних наука или из научне 

области заштите и безбедности на основним 

академским студијама  у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 
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академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

29.Канцеларијски послови и послови за потребе 

Општинског већа 

Звање: Млађи сарадник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља административне и техничке 

послове за потребе функционера општине; врши 

пријем  и даје потребна обавештења странкама; 

врши пријем и експедицију поште; обавља послове 

одлагања, чувања и архивирања документације; 

обавља евиденционе и документационо-архивске 

послове од значаја за рад функционера града. 

Припрема материјале за седнице 

Општинског већа; израђује нацрте одлука, решења и 

осталих аката које су надлежности Општинског 

већа; пружа стручну помоћ при обради предлога о 

којима се гласа; обрађује материјале о којима је 

одлучивало Општинско веће и стара се о њиховом 

спровођењу; стара се о обезбеђивању записника са 

седница Општинског већа; припрема материјале 

потребне за рад и пружа стручну помоћ радним 

телима које образује Општинско веће, стара се 

обезбеђивању записника са њихових седница; 

сачињава одговарајуће извештаје и стара се о 

чувању изворних аката о раду Општинског већа. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских или правних наука 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, завршен приправ-

нички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

 30.Саветник за заштиту права пацијената, 

примарне здравствене заштите и родне 

равноправности и послови пружања Правне помоћи 

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

    

Опис посла: Обавља послове заштите права 

пацијената на територији јединице локалне 

самоуправе по поднетим приговорима пацијената 

који сматрају да им је ускраћено право на  

здравствену заштиту или неко од права из области 

здравствене заштите у здравственој установи, 

приватној пракси, високошколској установи 

здравствене струке која обавља здравствену 

делатност, или другом правном лицу које обавља 

одређене послове здравствене делатности; утврђује 

релевантне чињенице и околности у вези са 

поднетим приговором и основаност приговора на 

основу специјалистичког знања и искуства у 

области здравства; решава по приговору пацијената, 

пружа информације и савете у вези са правима 

пацијената; , прати прописе који регулишу област 

здравствене заштите; стара се о остваривању 

квалитетне друштвене бриге за здравље на нивоу 

јединице локалне самоуправе, о обезбеђивању и 

спровођењу здравствене заштите од интереса за 

грађане у циљу стварања бољих услова за већу 

доступност и приступачност у коришћењу 

здравствене заштите на територији јединице 

локалне самоуправе у установама примарне и 

секундарне здравствене заштите; учествује у изради 

и реализацији акционих и стратешких планова, 

пројеката из области примарне здравствене заштите 

у којима се јединица локалне самоуправе појављује 

као носилац активности или партнер; сарађује са 

Саветом за здравство општине; прати прописе и 

стручну литературу из области родне 

равноправности и спровођења политике једнаких 

могућности;  пружа стручно-техничку помоћ и 

координира радом тела Скупштине општине и 

Општинског већа; учествује у припреми и изради 

пројеката, програма, планова и других докумената;  

обавља статистичко-евиденционе и друге послове 

из домена родне равноправности; остварује сарадњу 

и комуникацију са органима, институцијама. 

 Пружа правну помоћ грађанима који имају 

пребивалиште или раде на подручју општине за 

потребе остваривања њихових права, обавеза и 

правних интереса сачињавањем писаних поднесака, 

уговора, тестамената, овлашћења и друго; даје 

усмене правне савете грађанима који имају 

пребивалиште или раде на подручју општине за 

потребе остваривања њихових права, обавеза и 

правних интереса; прати законску и подзаконску 

регулативу и друге прописе; предузима мере за 

ефикасније пружање правне помоћи грађанима.  

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 
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специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

31.Матичар за матично подручје Трговиште и 

Грађанска стања - Услужни центар 

Звање: Сарадник 

број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са 

рођењем, закључењем брака и састављањем 

смртовница; врши надзор над вођењем матичних 

књига и обављање послова вођења матичних књига 

рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; 

води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси 

податке из матичних књига у Централни систем за 

електронску обраду и складиштење података и 

чување другог примерка матичних књига; чува 

изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних 

књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне 

књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о 

формирању и чувању документације и матичне 

архиве. 

 Води првостепени управни поступак и 

доноси решења везана за лични статус грађана: о 

накнадном упису у матичну књигу, о исправци или 

поништају основног уписа у матичну књигу, о 

исправци уписа у књизи држављана, о промени 

личног имена, о дозволи за склапање брака преко 

пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и 

др.; води првостепени управни поступак у стварима 

у којима није прописана надлежност другог органа; 

припрема решења о извршавању управних аката 

правних лица, када она нису законом овлашћена да 

их сама извршавају; издаје уверења о животу за 

кориснике иностраних пензија; издаје уверења о 

породичном стању за запослене у иностранству; 

израђује извештаје о стању решености предмета 

управног поступка. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвених или организационих наука 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, најмање 

три године радног искуства у струци, положен 

посебан стручни испит за матичара, овлашћење за 

обављање послова матичара, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

       

32.Матичар за матична подручја Шајинце и Ново 

Село иГрађанска стања 

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

  

Опис посла: обавља послове вођења матичних 

књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана; води одговарајуће регистре за матичне 

књиге; уноси податке из матичних књига у 

Централни систем за електронску обраду и 

складиштење података и чување другог примерка 

матичних књига; чува изворник матичне књиге;  

издаје извод из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 

уверења о држављанству; обавља матичне послове у 

вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 

смртовница; стара се о формирању и чувању 

документације и матичне архиве.  

Води првостепени управни поступак и 

доноси решења везана за лични статус грађана: о 

накнадном упису у матичну књигу, о исправци или 

поништају основног уписа у матичну књигу, о 

исправци уписа у књизи држављана, о промени 

личног имена, о дозволи за склапање брака преко 

пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и 

др.; води првостепени управни поступак у стварима 

у којима није прописана надлежност другог органа; 

припрема решења о извршавању управних аката 

правних лица, када она нису законом овлашћена да 

их сама извршавају; издаје уверења о животу за 

кориснике иностраних пензија; издаје уверења о 

породичном стању за запослене у иностранству; 

израђује извештаје о стању решености предмета 

управног поступка. 

Услови : стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, положен посебан испит за 

матичара, овлашћење за обављање послова 

матичара, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

33.Заменик матичара 

 за матична подручја Ново Село и Шајинце  

Звање: Виши референт                                                                      

број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са 

рођењем, закључењем брака и састављањем смр-

товница; врши надзор над вођењем матичних књига 
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и обављање послова вођења матичних књига рође-

них, венчаних, умрлих и књиге држављана; води 

одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси 

податке из матичних књига у Централни систем за 

електронску обраду и складиштење података и 

чување другог примерка матичних књига; чува 

изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних 

књига и уверења о чињеницама уписаним у матич-

не књиге; издаје уверења о држављанству; стара се 

о формирању и чувању документације и матичне 

архиве. 

Услови: стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем траја-

њу, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, положен посе-

бан испит за матичара, овлашћење за обављање 

послова матичара, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

   

34.Матичар за матична подручја Радовница и 

Доњи Стајевац и Грађанска стања  

Звање:Саветник                                                                              

број службеника: 1 

  

Опис посла: обавља послове вођења матичних 

књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана; води одговарајуће регистре за 

матичне књиге; уноси податке из матичних књига 

у Централни систем за електронску обраду и 

складиштење података и чување другог примерка 

матичних књига; чува изворник матичне књиге;  

издаје извод из матичних књига и уверења о 

чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 

уверења о држављанству; обавља матичне 

послове у вези са рођењем, закључењем брака и 

састављањем смртовница; стара се о формирању 

и чувању документације и матичне архиве.  

Води првостепени управни поступак и доноси 

решења везана за лични статус грађана: о 

накнадном упису у матичну књигу, о исправци 

или поништају основног уписа у матичну књигу, 

о исправци уписа у књизи држављана, о промени 

личног имена, о дозволи за склапање брака преко 

пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и 

др.; води првостепени управни поступак у 

стварима у којима није прописана надлежност 

другог органа; припрема решења о извршавању 

управних аката правних лица, када она нису 

законом овлашћена да их сама извршавају; издаје 

уверења о животу за кориснике иностраних 

пензија; издаје уверења о породичном стању за 

запослене у иностранству; израђује извештаје о 

стању решености предмета управног поступка. 

 

Услови : стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, положен 

посебан испит за матичара, овлашћење за 

обављање послова матичара, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 35.Заменик матичара 

 за матична подручја Доњи Стајевац и Радовни-

ца  

Звање: Виши референт                                                                      

број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са 

рођењем, закључењем брака и састављањем смр-

товница; врши надзор над вођењем матичних књи-

га и обављање послова вођења матичних књига 

рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; 

води одговарајуће регистре за матичне књиге; 

уноси податке из матичних књига у Централни 

систем за електронску обраду и складиштење по-

датака и чување другог примерка матичних књига; 

чува изворник матичне књиге; издаје изводе из 

матичних књига и уверења о чињеницама уписа-

ним у матичне књиге; издаје уверења о држављан-

ству; стара се о формирању и чувању документа-

ције и матичне архиве. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем траја-

њу, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, положен посебан 

испит за матичара, овлашћење за обављање посло-

ва матичара, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

36.Послови ажурирања бирачког списка, инжењер и 

техничар система и мреже програмер и ИТ 

администратор 

Звање: Млађи саветник 

број службеника: 1 

Опис посла: обавља административне и техничке 

послове припреме, обраде и уноса података у 

систем за АОП ради ажурирања јединственог 

бирачког списка; обавља послове у вези са 

спровођењем решења о упису, брисању, измени, 

допуни и исправци грешке у бази бирачког списка 
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по службеној дужности или на захтев странака - до 

закључења бирачког списка; издаје извод из 

бирачког списка и обавештења за потребе личног 

изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и 

бирачком праву; сачињава одговарајуће 

информације и извештаје. 

 Администрира и обезбеђује функционално 

стање базе података; анализира и дефинише додатне 

захтеве у односу на уведени информатички систем; 

обавља разне конверзије података и у случају 

потребе експортовања и импортовања база или 

функционалних делова база података; 

администрира сервере и радне станице у 

рачунарској мрежи; стара се о обезбеђивању 

функционалног стања мрежне опреме и 

комуникација; обавља стручне послове одржавања и 

отклањања грешака у функционисању 

информатичке мреже у органима општине. 

 Обавља административне и техничке послове 

превентивног и накнадног одржавања рачунарске 

опреме - рачунара, штампача и осталих рачунарских 

уређаја; сарађује са сервисима за поправљање 

рачунарских уређаја и опреме за потребе органа 

општине. 

 Ствара услове и омогућава повезивање са 

базом података јединственог информационог 

система; стара се о благовременом и ажурном уносу 

података; обавља послове дијагностичара у 

случајевима техничких кварова рачунара и 

рачунарске опреме; пружа стручну помоћ 

корисницима; обавља обуку за кориснике; припрема 

анализе, извештаје и информације у области рада 

јединственог информационог система; учествује у 

изради информатичких подсистема на бази 

усвојених планова развоја; програмира апликативна 

решења у објектно-оријентисаним програмским 

језицима; ради на примени новоуведених 

информатичких модула и пружање потребне 

подршке непосредним корисницима; стара се о 

обезбеђивању функционалног стања 

информационих подсистема; обавља стручне 

послове одржавања и отклањања грешака у 

функционисању програма. 

Услови : стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички 

стаж, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 

и интернет).  

 

37.Канцеларијски послови за пријем, завођење, ра-

споређивање аката, експедицију поште и оверу пот-

писа, рукописа и преписа –Услужни центар- писар-

ница 

Звање: Виши референт 

број службеника 1 

 

Опис посла: Обавља административне и техничке 

послове преузимања службене поште са поштанског 

фаха, као и пријема аката и поднесака за 

експедовање из надлежности органа општине; 

евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге 

примљене поште; распоређује и доставља акта, 

предмете, рачуне, службене листове и публикације 

у рад органима општине; води одговарајуће књиге 

за експедовање службене поште и врши друге 

послове, у складу са прописима о канцеларијском 

пословању; обавља административне и техничке 

послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; води евиденције путем аутоматске 

обраде података; доставља предмете у рад 

надлежним унутрашњим организационим 

јединицама Општинске управе; прати кретање 

предмета првостепеног и другостепеног управног 

поступка; разводи решене предмете кроз 

одговарајуће евиденције; сачињава потребне 

извештаје; обавља и друге послове у складу са 

прописима о канцеларијском пословању. 

 Врши овере преписа, потписа и рукописа у 

Услужном центру, сходно Уредби и Упутству о 

канцеларијском пословању и Закона о оверавању 

потписа, рукописа и и води евиденцију о томе; стара 

се да се књига овере води уредно, да се такса за 

оверу прописно наплаћује, односно констатују 

случајеви када се иста не плаћа сходно Закону о 

административним таксама; оверене акте који су 

намењени за архиву, уредно одложи и преда 

архивару. У свом раду је дужан да се придржава 

одредба Уредбе и Упутства о канцеларијском 

пословању. Замењује радника на пословима 

пријемне канцеларије ако је овај спречен да обавља 

послове из свог делокруга рада. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, најмање пет 

године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

38.Канцеларијски послови архивирања предмета и 

аката  
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Звање: Виши референт 

број службеника 1 

 

Опис посла: обавља административне и техничке 

послове пријема и класификације решених 

предмета, одлагања, архивирања и развођења аката; 

води архивске књиге и других евиденција о 

архивираним предметима; манипулативни послови 

преношења решених предмета након истека 

одређеног рока у архивски депо; стара се о 

правилном смештају, чувању и предаји архивске 

грађе и поштовању прописаних рокова за 

архивирање предмета; обавља послове излучивања 

безвредног регистратурског материјала и предмета 

из архивског депоа по протеку рока чувања; издаје 

преписе решења и предмета из архиве на реверс; 

предаје архивске грађе органа општине надлежном 

архиву.  

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, најмање пет 

године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

39.Возач моторног возила и одржавања возила 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места 

број намештеника: 1 

 

Опис посла: управља моторним возилом и превози 

путнике за потребе органа општине; стара се о 

техничкој исправности возила којим управља; води 

евиденције о употреби моторног возила и пређеној 

километражи; води евиденције о потрошњи горива 

и мазива; води евиденције о замени делова и гума и 

предаји дотрајалих замењених делова и гума; 

отклања мање кварове на возилу; обавља прање и 

чишћење моторног возила. 

Oдржава возни парк и врши ситније 

поправке и замену резервних делова на моторним 

возилима; уговара поправке возила у овлашћеним 

сервисним радионицама; потписује путни налог о 

техничкој исправности возила.   

 

Услови: стечено средње образовање техничког 

смера у четворогодишњем трајању, најмање једна 

година радног искуства у струци, возачка дозвола 

''Б'' категорије, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

40.Возач моторног возила 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места 

број намештеника: 1 

 

Опис посла: управља моторним возилом и превози 

путнике за потребе органа општине; стара се о 

техничкој исправности возила којим управља; води 

евиденције о употреби моторног возила и пређеној 

километражи; води евиденције о потрошњи горива 

и мазива; води евиденције о замени делова и гума и 

предаји дотрајалих замењених делова и гума; 

отклања мање кварове на возилу; обавља прање и 

чишћење моторног возила.  

Услови: стечено средње образовање друштвеног, 

економског или техничког смера у 

четворогодишњем трајању, најмање једна година 

радног искуства у струци, возачка дозвола ''Б'' 

категорије. 

 

41.Дактилограф/Оператер 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места 

број намештеника: 1 

 

Опис посла: Уноси податке за потребе аутоматске 

обраде у оквиру утврђених процедура; врши 

дактилографску припрему материјала и текстова; 

учествује у архивирању предмета. 

Услови: средње образовање друштвеног, 

економског или дактилографски курс, најмање шест 

месеци радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

42.Портир и послови вођења евиденције возила 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места 

број намештеника: 1 

Опис посла: контролише  уласке и изласке из зграде 

општине; утврђује идентитет лица која улазе у 

зграду општине; обавештава странке о распореду 

службених просторија и радника; стара се  о 

службеном паркинг простору.  

Контролише возила и опрему приликом 

уласка и изласка из гараже; врши пријем возила из 

саобраћаја и издавање возила за саобраћај; 

попуњава путне налоге, издаје гориво, прави 

распоред коришћења возила у складу са примљеним 

захтевима корисника; прима и издаје документацију 

возачима путничких возила; обавља надзор над 

психофизичким стањем возача путничких возила 

(трезвеност, одмореност) и по потреби, непосредну 

контролу алкотестом; контролише путну 

документацију; контролише спољашњи изглед 

возила приликом повратка, односно изласка возила 

из гараже; контролише евентуално оштећење возила 

и информацију о пријави штете од стране возача; 

извештава у случају оштећености возила, на 

предвиђеном формулару који доставља 

руководиоцу Одељења; прави забелешке у путном 
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налогу у случају да возило излази са механичким 

оштећењима која не утичу на безбедност 

саобраћаја; 

Услови: стечено средње образовање техниког смера 

у трогодишњем или друштвеног, економског или 

техничког смера у четворогодишњем трајању или 

стечено специјалистичко образовање, најмање шест 

месеци радног искуства у струци. 

43.Курир 

Звање: Намештеник – пета врста радних места 

број намештеника: 1 

Опис посла: обавља техничке и најједноставније 

пратеће рутинске послове разношења и уручивање 

пошиљки, као и одношење службених пошиљки на 

пошту; доставља позиве, решења и друга аката из 

надлежности органа општине, као и материјал за 

седнице органа општине; обавља друге послове по 

налогу руководиоца Одељења или начелника 

Општинске управе. 

 Услови: стечено образовање за рад у трајању 

од две године, односно основно образовање са 

стеченом или признатом стручном оспособљеношћу 

I или II степена стручне спреме, најмање шест 

месеци радног искуства. 

 

44.Курир у месној канцеларији Ново Село 

Звање: Намештеник – пета врста радних места 

број намештеника: 1 

Опис посла: обавља техничке и најједноставније 

пратеће рутинске послове разношења и уручивање 

пошиљки, као и одношење службених пошиљки на 

пошту; доставља позиве, решења и друга аката из 

надлежности органа општине, као и материјал за 

седнице органа општине; обавља друге послове по 

налогу шефа месне канцеларије, руководиоца Оде-

љења или начелника Општинске управе. 

Услови: стечено образовање за рад у трајању од две 

године, односно основно образовање са стеченом 

или признатом стручном оспособљеношћу I или II 

степена стручне спреме, најмање шест месеци 

радног искуства. 

45.Послови одржавања хигијене 

Звање: Намештеник – пета врста радног места 

број намештеника: 1 

Опис посла: обавља чишћење и одржавање хигијене 

у пословним просторијама о којима се старају 

органи општине, чишћење простора око зграде 

општине, чишћење инвентара и опреме, одржавање 

зеленила у радним просторима и холовима. 

Услови: стечено образовање за рад у трајању од две 

године, односно основно образовање са стеченом 

или признатом стручном оспособљеношћу I или II 

степена стручне спреме, најмање шест месеци 

радног искуства. 

 

46.Кафе кувар – конобар 

Звање: Намештеник – пета врста радних места 

број намештеника: 1 

 

Опис посла: Припрема и услужује топлим и 

хладним напитцима; стара се о уредној 

снабдевености и асортиману робе; наручује топле и 

хладне напитке и води евиденције о пријему робе и 

амбалаже; стара се о примљеној роби; врши 

обрачун утрошене робе; одржава чистоћу и 

хигијену инвентара, бифеа и кафе- кухиња.  

Услови: стечено образовање за рад у трајању од две 

године, односно основно образовање са стеченом 

или признатом стручном оспособљеношћу I или II 

степена стручне спреме, најмање шест месеци 

радног искуства. 

47.Послови одржавања уређаја и инсталација – 

домар 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места 

број намештеника: 1 

Опис посла: Стара се о одржавању и исправности 

уређаја и опреме у пословним просторијама органа 

општине и предузима  мере за њихову поправку; 

одржава  канцеларијски простор, салу и заједничке 

просторије (кречење, поправка санитарних делова и 

слично), као и простор око зграде општине. 

Услови: стечено средње образовање техниког смера 

у трогодишњем или друштвеног, економског или 

техничког смера у четворогодишњем трајању или 

стечено специјалистичко образовање, најмање шест 

месеци радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

6.2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

48.Помоћник председника општине за урбанизам 

 

Опис послова: обавља послове везане за састављање 

пројектних задатака за израду  архитектонско 

урбанистичких пројеката; даје упутства и мишљења  
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при изради  архитектонских пројеката и пројеката за 

заштиту архитектонских и очување амбијенталних 

вредности; покреће иницијативу за унапређење 

визуелног идентитета општине; координира рад 

општинске управе и јавних предузећа у области 

архитектуре и урбанизма; покреће предлоге за 

расписивање архитектонско-урбанистичких 

конкурса и обавља друге послове по налогу 

председника општине. 

 

Услови: 

  А) стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља грађевинско-архитектонских или техничко-

технолошких  наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, годину 

дана радног искуства и познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 Б) стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља грађевинско-архитектонских или техничко-

технолошких  наука на  основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, годину дана 

радног искуства и познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 Ц) стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

49.Помоћник председника општине за спорт и 

културу и питања младих 

 

Опис послова: oстварује сарадњу са установама 

културе и спортским клубовима у циљу повезивања 

и заједничког учешћа на општинским 

манифестацијама; израђује  базе података о 

установама културе и спортским клубовима, 

израђује  анализе и елаборате  за утврђивање стања 

у области спорта и културе и предлаже мере  за 

унапређење;  учествује у изради плана  и 

реализације  утрошка буџетских средстава  у 

области спорта и културе; обавља и друге послове 

по налогу председника општине.  

 Координира установе образовања, културе и 

Канцеларију за младе  у циљу реализације 

заједничких пројеката на нивоу општине; учествује 

у раду савета за младе; учествује у изради  локалног 

акционог плана за младе и прати његову 

реализацију; идентификује проблеме и потребе 

младих у локалној заједници; остварује 

комуникацију и сарадњу са међународним  

организацијама и институцијама; припрема 

извештаје, анализе и обавља и друге послове  по 

налогу председника општине.  

 

Услови:  

  А) стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманитарних, правних, економ-

ских или техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 

три године радног искуства у струци, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 Б) стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманитарних, правних, економ-

ских или техничко-технолошких наука наука на  

основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању до три 

године, најмање три године радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет).. 

 Ц) стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

50.Помоћник председника општине  за Локално е-

кономски развој  

и комуналну инфраструктуру 

 

Опис посла:  спроводи утврђену политику локалног 

економског развоја; прикупља податке од  значаја за 

инвестирање у општину и предлаже подстицајне 

мере на унапређењу локалног економског развоја; 

остварује контакте и сарадњу са потенцијалним 

инвеститорима; сарађује са ресорним 

министарствима, привредном комором, као и 

другим органима, организацијама и институцијама;  

саставља извештаје, анализе и информације и 

обавља и друге послове по налогу председника 

општине. 

 Прати покривеност комуналном 

инфраструктуром на  подручју општине; израђује 
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базе података, предлог плана за инфраструктурне 

радове  на подручју општине на годишњем нивоу; 

сагледава потребе за унапређење квалитета живота 

на селу; сарађује са јавним предузећима и месним 

заједницама; припрема извештаје, информације и 

анализе  по захтеву председника општине и обавља 

и друге послове по налогу председника општине. 

 

Услови:  

  А) стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских или техничко-техничких наука на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету. 

 Б) стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских или техничко-техничких наука на  

основним академским студијамау обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању до три године, 

најмање три године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 Ц) стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

51.Шеф Кабинета  

Звање: Саветник          

број службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, координира и организује рад 

запослених у Кабинету председника општине; 

прати, координира и врши евиденцију дневних и 

дугорочних активности и обавеза председника 

општине; стара се о правилном и благовременом 

обављњу послова у Кабинету; обезбеђује да се 

активности у Кабинету одвијају по плану и отклања 

слабости или недостатке у раду; прати текуће 

активности председника општине и прикупља 

податке од значаја за рад председника општине од 

свих органа, организација и посебних служби, 

јавних предузећа и јавних служби; припрема 

информације, стручне анализе, мишљења, 

извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале 

за председника општине; припрема материјале од 

значаја за састанак Колегијума; припрема годишње 

извештаје о раду председника општине; стара се о 

остваривању сарадње председника општине са 

одговарајућим државним органима, организацијама 

и телима, као и са међународним организацијама и 

институцијама; стара се о благовременом 

извршавању обавеза председника општине; стара се 

о усклађености сарадње Кабинета са другим 

организационим јединицама; одржава редовне 

састанке са помоћницима председника општине; 

врши послове пријема странака које се непосредно 

обраћају председнику општине у циљу решавања по 

њиховим представкама, притужбама, захтевима и 

молбама; уноси, обрађује и верификује податке и 

документа настала у раду, у електронску базу 

података; сарађује са председником и секретаром 

Скупштине Општине и члановима Општинског 

већа; сарађује са другим унутрашњим једницима у 

Општинској управи. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља правних, економских или техничко-

технолошких наука  основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 

три година радног искуства у струци, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

52.Послови протокола односа са јавношћу и инфор-

мисања 

Звање: Млађи сарадник 

број службеника 1 

 

Опис послова: врши стручне послове у вези са 

протоколарним обавезама председника општине, 

као и других функционера у органима општине; 

припрема програме посета и обавља друге послове у 

вези свечаности и манифестација; припрема 

документацију у вези протоколарних обавеза 

председника општине и других функционера у 

органима општине; води евиденцију о поклонима; 

води календар догађаја; прати писање дневне и 

периодичне штампе о догађајима у општини; 

обавља послове за потребе Комисије за сарадњу са 

другим општинама и градовима; врши послове у 

вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и 

страних делегација и посета представника и 

делегација општине у оквиру међуопштинске и 

међународне сарадње; врши и друге послове који се 

односе на протокол, као и послове по налогу шефа 

Кабинета и председника општине.  
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Редовно извештава јавност о раду и 

активностима председника општине и других 

органа, организација и служби општине; организује 

скупове за медије (конференције за новинаре) и 

друге медијске догађаје (media events); остварује 

интерну и екстерну комуникацију; организује 

израду промотивних материјала; одржава сталну 

комуникацију са представницима медија; спроводи 

активности из домена односа са јавношћу и обавља 

друге послове по налогу шефа Кабинета и 

председника општине.   

 Врши стручне послове информисања о раду 

органа општине, општинске управа, јавних 

предузећа и установа чији је оснивач општина, као 

и о свим питањима од значаја за живот и рад у 

општини; припрема информације и званична 

саопштења, остварује комуникацију са медијима; 

припрема, обрађује, евидентира и чува 

информационо-документационе материјале о 

пословима који се обављају у општини; припрема 

издавање службеног листа општине; ажурира 

интернет презентацију општине; обавља и друге 

послове по налогу функционера општине, шефа 

Кабинета и начелника општинске управе. 

 

Услови: стечено високо образовање  научне, односно 

стручне области у оквиру образовно-научног поља 

правних, економских или техничких 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 завршен при-

правнички стаж, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

53.Пословни секретар 

Звање: Млађи референт 

број службеника 1 

 

Опис послова: врши евидентирање и пријаву 

грађана који се обраћају председнику општине; 

стара се о благовременом заказивању састанака и 

седница; успоставља телефонске везе; врши пријем 

поште за потребе председника општине, обезбеђује 

чување изворних аката о раду председника општине 

и врши и друге административне, техничке  и друге 

послове по налогу шефа Кабинета и председника 

општине.  

Услови:  стечено средње образовање друштвеног 

или економског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, завршен приправ-

нички стаж, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

ГЛАВА III 

 

ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

Члан 26. 

 Послове из надлежности Општинског 

правобранилаштва обавља општински 

правобранилац .  

 Општински правобранилац је постављено 

лице. 

 

Члан 27. 

 Послови и радни задаци који се обављају у 

Општинском правобранилаштву организују се као 

радна места.  

 Радна места се утврђују у складу са 

делокругом рада, надлежношћу, обимом и врстом 

послова и радних задатака. 

 

Члан 28. 

 У случају проширења, односно смањења 

обима и врсте послова, извршиће се одговарајуће 

измене и допуне овог Правилника на начин и по 

поступку предвиђеном за његово доношење. 

 

Члан 29. 

 Запослени су обавезни да поверене послове 

обављају савесно и одговорно, у складу са законом 

и налогом градског правобраниоца.  

 

Члан 30. 

 За свој рад општински правобранилац 

одговара Скупштини општине, а запослени су 

одговорни општинском правобраниоцу. 

Члан 31. 

 Послове и радне задатке у општинском 

правобранилаштву обављају именована лица и 

службеници распоређени на радна места утврђена 

овим Правилником. 

 Именовано лице је: 

54.Општински правобранилац 

 

Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва; 

доноси годишњи распоред послова и задатака, као и 

друга акта од значаја за несметан рад и 

функционисање органа; одлучује о правима и 

дужностима државних службеника и намештеника; 

одговара за свој рад и рад Правобранилаштва 

Скупштини града и Градском већу; предузима 

правне радње и користи правна средсатва пред 

судовима и другим надлежним органима ради 

остваривања заштите имовинских права и интереса 
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града, њихових органа и организација и других 

правних лица чије се финансирање врши из буџета 

града или из других средстава града; по захтеву, 

заступа и друг правних лица чији је оснивач град у 

погледу њихових имовинских права и интереса, 

када интерес тих лица није у супротности са 

функцијом коју врши правобранилац; предузима 

потребне мере ради споразумног решавања спорног 

односа, у складу са законом; даје правна мишљења 

у вези закључивања правних послова имовинске 

природе правним лицима чије имовинске интересе и 

права заступа, као и другим лицима, на њихов 

захтев; за свој рад и рад Правобранилаштва 

непосредно је одговоран Скупштини града и 

Градском већу. 

   

Улови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

правосудни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци после положеног правосудног 

испита. 

 

Члан 32. 

 У Општинском правобранилаштву утврђују 

се и следећа радна места, опис послова, услови 

потребни за њихово обављање и број извршилаца: 

 

55.Правобранилачки помоћник 

Звање: Саветник 

број службеника: 1 

 

Опис послова: обрађује парничне, ванпарничне и 

друге предмете, по овлашћењу правобраниоца или 

заменика правобраниоца заступа пред судовима и 

другим државним органима и организацијама, 

органе града, јавне службе, јавна предузећа и друга 

правна лица која се финансирају из буџета града 

или је оснивач град; стара се о спровођењу 

правоснажних одлука и наплати трошкова;  

припрема нацрте и предлоге аката, правилника и 

одлука које доноси градски правобранилац; обавља 

и друге послове које му повери заменик. 

  

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен 

правосудни испит најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

56.Секретар Општинског правобранилаштва и 

Послови писарнице Општинског  

правобранилаштва 

Звање: Виши референт 

број службеника: 1 

 

Опис послова: координира радом писарнице 

Општинског правобранилаштва; припрема нацрте 

финансијског плана правобранилаштва; припрема 

решења у вези остваривања права из радног односа; 

учествује у припреми и изради програма и плана 

рада и извештаја о раду. 

 Обавља послове завођења нових парничних, 

ванпарничних и других предмета,  повезивања 

предмета у помоћним књигама и води именичне 

регистре за предмете; врши пријем, контролу и 

улагање парничних, ванпарничних и других 

предмета у одређене роковнике; износи и прегледа 

предмете из роковника, разводи их по књигама 

рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене 

предмете и одлаже их у архиву; врши пријем и  

експедовања поште, обавља и друге послове које 

одреде секретар и градски правобранилац. 

Услови: средње образовање друштвеног или еко-

номског смера у четворогодишњем трајању, 

положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, знање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

ГЛАВА IV 

 

 ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

РАДНИХ МЕСТА У  СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Члан 33. 

  Служба за буџетску инспекцију је независна 

у раду. 

 

Служба за буџетску инспекцију организује 

свој рад на начин којим обезбеђује примену 
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методологије за послове инспекције, коју утврђује 

министар за финансије, у складу са законом. 

 

Послови контроле обављају се у складу са 

програмом рада Службе који утврђује Председник 

Општине. 

 

Програм рада предлаже руководилац Службе 

– Буџетски инспектор. 

 

Буџетски инспектор је постављено лице. 

 

57.Буџетски инспектор 

 

Опис посла: обавља послове инспекције и контроле 

директних и индиректних корисника средстава 

буџета општине, као и јавних предузећа, основаних 

од стране општине, зависних правних лица 

основаних од стране тих јавних предузећа, правних 

лицима над којим општина има директну и  

индиректну контролу над више од 50% капитала 

или више од 50% гласова у управном одбору, као и 

над другим правним лицима у којима средства 

општине чине више од 50% укупног прихода, 

правним лицима и другим субјектима 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, донација, дотација и 

друго; обавља послове провере примене закона у 

погледу поштовања правила интерне контроле, као 

и оцена система интерне контроле; обавља послове 

контроле примене закона у области материјално-

финансијског пословања и наменског и законитог 

коришћења средстава корисника буџетских 

средстава; обавља послове контроле наменског 

трошења буџетских средстава и указивања на 

евентуалне неправилности; издаје наредбе за 

извршавања прописаних мера и забрана спровођења 

радњи које су у супротности са законом; сарађује са 

другим истражним, правосудним и прекршајним 

органима.  

 

Услови: стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

ГЛАВА V 

 

ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ 

Члан 34. 

Интерна ревизија је организационо независна 

од делатности коју ревидира, није део ни једног 

пословног процеса, односно организационог дела 

корисника буџетских средстава општине 

Трговиште, а у свом раду је непосредно одговорна 

председнику општине.  

Функционална независност интерне ревизије 

се обезбеђује самосталним одлучивањем о: подручју 

ревизије на основу процене ризика, начину 

обављања ревизије и извештавању о обављеној 

ревизији. 

Интерни ревизор  је директно одговоран 

председнику. 

 Интерни ревизор  је постављено лице. 

Председник општине са интерним ревизором 

након постављења потписује Повељу интерне реви-

зије општине Трговиште.   

Повељом интерне ревизије општине Трго-

виште наводе се: циљ, овлашћења и одговорности 

интерне ревизије; статус интерне ревизије у оквиру 

општине Трговиште; начин приступа интерних 

ревизора евиденцији, запосленима и имовини 

неопходној за обављање задатака ревизије; обим - 

делокруг рада интерне ревизије. 

 

58. Интерни ревизор                                                                             

 

 ОПИС ПОСЛОВА: Обавља најсложеније 

послове ревизије. Руководи ревизијама система, 

ревизијама усаглашености, финансијским ревизија-

ма, ревизијама информационих технологија и реви-

зијама успешности или комбинације наведених ти-

пова ревизија; пружа савете руководству и 

запосленима; Руководи идентификовањем и 

проценом ризичних области и учествује у изради 

Нацрта Стратешког и припрема Годишњи план 

ревизије. Доноси и одобрава План ревизије за сваку 

појединачну ревизију. Руководи идентификовањем 

и проценом ризичних области корисника јавних 

средстава. Саопштава резултате обављених ревизија 

и консултантских ангажмана руководиоцу 

корисника јавних средстава, путем писаних или 

усмених извештаја.Развија и одржава добре односа 

са руководиоцима и  запосленима  путем 
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индивидуалних контаката и групних састанака. 

Врши стални професионални развој, укључујући 

интерну и екстерну обуку и размену искустава. 

Заступа интерну ревизију на састанцима 

руководства и пред другим организацијама. 

Спроводи ревизорске процедуре, укључујући 

идентификовање и дефинисање предмета ревизије, 

развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и 

документовање процеса и процедура субјекта 

ревизије. Обавља разговоре, прегледа 

документацију, сачињава сажетке и израђује радне 

папире. Идентификује, обрађује и документује 

ревизорске налазе и препоруке користећи независну 

процену области коју је ревидирао. Одржава 

организационе и професионалне етичке стандарде. 

Сачињава периодичне и годишње извештаје за 

послове које реализује у извештајном периоду, о-

бавља и друге послове у складу са прописима и  

друге послове из домена ревизије које му додели 

руководилац корисника јавних средстава. 

Самосталан је и креативан у раду, са способношћу 

самосталног процењивања и одлучивања. 

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

- Универзитетска диплома 

- Општи услови неопходни за радно место у скла-

ду са актима корисника јавних средстава.  

- Да испуњава услове за стицање звања 

овлашћени интерни ревизора у јавном сектору. 

- Да има најмање три године искуства на посло-

вима ревизије, интерне контроле, финансијске 

контроле или рачуноводствено-финансијским 

пословима. 

 

Потребна знања, вештине и способности: 

• Добро теоретско знање и вештина у примени 

принципа и праксе интерне ревизије и 

рачуноводства као и принципа и праксе 

руковођења. 

• Добро познавање Стандарда за професионалну 

праксу интерне ревизије, и Етичког кодекса.  

• Познавање терминологије, концепта и праксе 

информационих система за управљање. 

• Добро познавање политика, процедура и 

прописа из области коју покрива. 

• Вештине у прикупљању и анализи сложених 

података, процени информација и система и 

доношења логичних закључака. 

• Вештину за планирање и управљање 

ревизорским пројектима, као и сталоженост при 

суочавању са кратким роковима. 

• Вештину преговарања и решавања проблема.  

• Поседовање знања за вршење контроле 

квалитета ревизорског рада. 

• Добро познавање употребе рачунара и програма 

за обраду текста и табела, као и осталих 

пословних софтвера за електронску 

комуникацију (e-mail), израду извештаја, 

бележака, сажетака и анализа.  

• Добро писано и вербално комуницирање и 

поседовање вештине излагања налаза и 

препорука. 

• Способност успостављања и одржавања 

складних радних односа и рада у 

професионалном тиму.  

 

ГЛАВА VI 

 

ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA 

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА 

Члан 35. 

Заштитник грађана је орган који је 

самосталан и независан у обављању послова 

утврђених овом одлуком и нико нема право да 

утиче на његов рад и поступање.  

Заштитник грађана за свој рад одговара 

Скупштини.  

Заштитник грађана врши своју дужност у 

оквиру Устава, закона, других прописа и општих 

аката и у свом раду придржава се начела правде и 

правичности. 

 

Избор и мандат Заштитника грађана 

 

Члан 36. 

Скупштина бира Заштитника грађана на 

предлог најмање 1/3 одборника већином гласова од 

укупног броја одборника.  

Заштитник грађана бира се на време од пет 

година и на исту дужност може бити изабран 

највише два пута узастопно.  

Заштитник грађана ступа на дужност 

моментом полагања заклетве.  

 

55.Заштитник грађана општине 

 

Опис посла: контролише поштовање права грађана; 

утврђује повреде учињене актима, радњама или 

нечињењем органа управе и јавних служби; 

контролише законитост и правилност рада органа 

управе и јавних служби; даје предлоге за измене и 

допуне прописа органима града; иницира доношење 

прописа и општих аката од значаја за остваривање 

права грађана и уређивање питања која се односе на 

слободе и права грађана и заштиту права грађана; у 
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поступку припреме прописа даје мишљења 

органима града на предлоге тих прописа од значаја 

за заштиту права грађана; јавно препоручује 

разрешење функционера који је одговоран за 

повреду права грађана; поступа по притужбама 

грађана које се односе на случајеве кршења 

грађанских и политичких права и слобода грађана, 

као и права лица лишених слободе; поступа по 

притужбама о кршењу људских права жена, 

припадника сексуалних мањина, лица са 

инвалидитетом предлаже; поступа по притужбама 

грађана које се односе на све облике непоштовање 

колективних и индивидуалних права националних 

мањина покретање сопствене иницијативе 

Заштитника ако се процени да је дошло до кршења 

људских права и слобода; успоставља сарадњу са 

органима државне управе; врши анализе и даје 

стручне предлоге за унапређење закона, 

подзаконских аката и других прописа од значаја за 

остваривање права из делокруга Службе; оцењује 

потребу утврђивања стања и ситуација на терену;  

оцењује потребу обиласка лица на издржавању 

затворских казни и притворених лица; припрема 

материјал и помаже у изради појединачних 

извештаја о стању заштите људских права; обавља 

потребне провере код надлежних органа о наводима 

изнетим у притужбама; комплетира доказни 

материјал и документацију за поступање по 

притужбама; припрема материјал релевантан за 

израду појединачних извештаја из надлежности 

Службе; сарађује са НВО које се баве заштитом 

људских права. 

Услови за избор Заштитника грађана 

За Заштитника грађана може бити изабран 

држављанин Републике Србије под условом:  

1) VII степен –Високо образовање стечено на студи-

јама другог степана (дипломске академске студије-

мастер, специјалистичке академске студије, специ-

јалистичке струковне студије од најмање 240 ЕСПБ 

бодова), у образовном пољу Друштвено-

хуманистичких наука-правне науке, односно на 

студијама у трајању од најмање четири године-

Правни факултет;  

2) да има најмање пет година радног стажа на 

правним пословима који су од значаја за обављање 

послова из надлежности Заштитника грађана;  

3) да има положен правосудни испит и  

4) да има запажено искуство у заштити права 

грађана.  

 

 

ГЛАВА VII 

 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 37. 

 Распоређивање служеника и намештеника 

извршиће се најкасније у року од 15 дана од 

ступања на снагу Правилника. 

 

Члан 38. 

Даном ступања на снагу Правилника 

престају да важе Правилник о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи 

општине Трговиште број 110-8/2016 од 11.05.2016. 

године са изненама и допунама Правилника број 

110-20/2016 од 06.07.2016, године и 110-23/2016 од 

01.09.2016. године. 

 

Члан 49. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику Града 

Врања“.  

Општинско веће Oпштине Трговиште дана:  

21.03.2017. године,број:  110-8/2017                                                                                                  

 

ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНКОГ ВЕЋА 

   Ненад Крстић,с.р. 

 

Б О С И Л Е Г Р А Д 
102. 

На основу члана 56. став 2.  Закона о  Запо-

сленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  («Службени гласник Р Србије»  

број 21/2016),  Општинско веће општине Боси-

леград на седници одржаној дана 07.03.2017 године 

донело је   

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ   

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I 

 Поставља се Миодраг Јакимов , дипломира-

ни правник  из Босилеграда за  вршиоца дужности 

начелника Општинске управе општине Босилеград. 

 

II 

Именовани се поставља на временски период 

од три месеца. 

   

III 

Решење ступа на снагу даном доношења а 

примењиваће се од  08.03.2017 године. 

 

IV 
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Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Врања» 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, 

дана 07.03.2017  године,број. 06- 62-4/2017  

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                   

Владимир Захаријев,с.р. 

 

Градска општина Врањска Бања 

103. 

          На основу члана 55. став 1. тачка  7. Статута 

Градске општине Врањска Бања (,,Службени гла-

сник града Врања“, број:6/2012), Општинско веће 

Градске општине Врањска Бања на ванредној сед-

ници дана 10.03. 2017. године, донело је 

 

 

Р ЕШ Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБО-

РА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

 ,,21. МАРТ - ДАН ОСНИВАЊА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА“  

 

Члан 1. 

           ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за обе-

лежавање ,,21. март - Дан  оснивања Градске 

општине Врањска Бања“ , у саставу: 

           председник, 

           Небојша Богдановић,  председник Градске 

општине Врањска Бања, 

           заменик председника, 

           Драган Сентић, заменик председника Градске 

општине Врањска Бања, 

           секретар, 

           Слађан Алексић, секретар Скупштине Град-

ске општине Врањска Бања, 

           чланови Одбора: 

          1.  Светлана Цветковић, председница Скуп-

штине ГО Врањска Бања, 

          2. Добривоје Маринковић, заменик председ-

нице Скупштине ГО Врањска Бања, 

          3. Љиљана Манасијевић, руководилац 

Општинске управне јединице ГО, 

          4. Драгољуб Антић, члан Општинског већа за 

спорт, омладину и туризам, 

          5. Жарко Станковић, члан Општинског већа за 

пољопривреду, 

          6. Звездан Рамић, члан Општинског већа за 

социјалну политику, националне мањине, етничке 

заједнице и невладиних организација, 

          7. Милан Антић, члан Општинског већа за 

правна питања, 

          8.Новица Ђорђевић, члан Општинског већа за 

урбанизам, комуналну делатност, инфраструктуру и 

заштиту животне средине 

                       

Члан 2. 

          Задатак Организационог одбора је да преду-

зме све потребне мере и активности ради реализаци-

је Програма прославе обележавања Дана оснивања 

Градске општине Врањска Бања.  

 

Члан 3. 

          Мандат Организационог одбора траје од дана 

доношења Решења до 22.03.2017. године.  

 

Члан 4. 

           Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

           Решење објавити у  ,,Службеном гласнику 

града Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА, дана: 10.03.2017. године,  број: 

02-24/2017-04 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                        

Небојша Богдановић,с.р.   

 

Градска управа Врање 

104. 

 На основу члана 8. став 1. Закона о 

информационој безбедности („Службени гласник 

РС”, број 6/16), члана 2. Уредбе о ближем  садржају 

акта о безбедности информационо-комуникационих 

система од посебног значаја, начину провере 

информационо-комуникационих система од 

посебног значаја и садржају извештаја о провери 

информационо-комуникационог система од 

посебног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2016) и 

члана  36. став 1. тачка 4. Одлуке о организацији 

Градске управе града Врања („Сл. Гласник града 

Врања”, бр. 35/2016,) начелник градске управе, дана 

01.03.2017. године  донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О БЕЗБЕДНОСТИИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА 

ВРАЊА 

 

I Oпште одредбе 

Члан 1. 

 Овим Правилником се, у складу са Законом о 

информационој безбедности и  Уредбом о ближем  

садржају акта о безбедности информационо-

комуникационих система од посебног значаја, 

начину провере информационо-комуникационих 

система од посебног значаја и садржају извештаја о 

провери информационо-комуникационог система од 
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посебног значаја, утврђују  мере заштите, 

принципи, начин и процедуре постизања и 

одржавања адекватног нивоа безбедности 

информационо-комуникационог система, (у даљем 

тексту: ИКТ систем), као и овлашћења и 

одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима 

ИКТ система града Врања(у даљем тексту: 

Оператор). 

       

Члан 2. 

 Информациона добра Оператoра су сви 

ресурси који садрже пословне информације 

Оператoра, односно сви ресурси путем којих се 

врши израда, обрада, чување, пренос, брисање и 

уништвање података у ИКТ систему, укључујући 

све електронске записе, рачунарску опрему, 

мобилне уређаје, базе података, пословне 

апликације и сл. 

  О информационим добрима води се 

евиденција послове  на посебном обрасцу,  који је 

саставни део овог Акта. 

 Евиденцију из става 2. овог члана води 

запослени у складу са важећом систематизацијом 

радних места (у даљем тексту: надлежни субјект 

ИКТ система). 

 

Члан 3. 

 Под пословима из области безбедности ИКТ 

система сматрају се: 

- послови заштите информационих добара, 

односно средстава и 

имовине за надзор над пословним процесима од 

значаја за информациону безбедност, 

- послови управљања ризицима у области 

информационе безбедности, као и послови 

предвиђени процедурама у области информационе 

безбедности 

- послови онемогућавања, односно спречавања 

неовлашћене или ненамерне измене, оштећења или 

злоупотребе средстава, односно информационих 

добара ИКТ система Оператора, као и приступ, 

измена или коришћење средстава без овлашћења и 

без евиденције о томе. 

- праћење активности, ревизије и надзора у 

оквиру управљања информационом безбедношћу. 

- обавештавање надлежних органа о 

инцидентима у ИКТ систему, у складу са 

прописима. 

      

II Коришћење ИКТ система 

 

 

Члан 4. 

 ИКТ системом управља надлежни субјект 

ИКТ система. 

 Надлежни субјект ИКТ система је дужан да 

сваког новозапосленог-корисника ИКТ ресурса 

упозна са одговорностима и правилима коришћења 

ИКТ ресурса Оператoра, да га обучи за коришћење 

ресурса ИКТ система, да по завршетку обуке од 

запосленог узме изјаву о обучености за коришћење 

ИКТ ресурса и да о истима води евиденцију. 

       

Члан 5. 

 У случају промене радног места, односно 

надлежности корисника-запосленог надлежни 

субјект ИКТ система ће извршити промену права у 

коришћењу ИКТ система које је корисник-

запослени имао у складу са описом радних задатака. 

           

Члан 6. 

 У случају престанка радног ангажовања 

корисника-запосленог, кориснички налог се укида. 

 Корисник ИКТ ресурса, коме је престало 

радно ангажовање по било ком основу код 

Оператера, не сме да открива податке који су од 

значаја за информациону безбедност ИКТ система. 

 

Администраторски и кориснички налог 

Члан 7. 

 Право приступа ИКТ систему имају само 

запослени, односни корисници који имају 

администраторске и корисничке налоге 

 Администраторски налог је јединствен налог 

којим је омогућен приступ и администрација свих 

ресурса ИКТ система, само са једним корисничким 

налогом, као и отварање нових и измена постојећих 

налога, може да користи само запослени који је 

распоређен на послове и радне задатке 

администратора.. 

 Кориснички налог  је налог који садржи 

корисничко име и лозинку, који се могу укуцавати 

или читати са медија на коме постоји електронски 

сертификат, на основу којих се врши 

аутентификација – провера идентитета и 

ауторизација – провера права приступа, односно 

права коришћења ресурса ИКТ система од стране 

запосленог-корисника. 

 Кориснички налог додељује администратор, 

на основу захтева запосленог задуженог за 

управљање људским ресурсима и то тек након 

уноса података о запосленом у софтвер за 

управљање људским ресурсима. На основу послова 

и радних задатака запосленог, администратор 

одређује права приступа у складу са потребама 

обављања пословних задатака од стране запосленог-

корисника. 

 Администратор води евиденцију о 

корисничким налозима, проверава њихово 

коришћење, мења права приступа и укида 
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корисничке налоге на основу захтева запосленог на 

пословима управљања људским ресурсима, односно 

надлежног руководиоца у организационим 

јединицима Оператера. 

 

Одговорности корисника за заштиту сопствених 

средстава за аутентикацију 

Члан 8. 

 Кориснички налог се састоји од корисничког 

имена и лозинке.  

 Корисничко име се креира по матрици 

име.презиме, латиничним писмом без употребе 

слова ђ, ж ,љ, њ, ћ, ч, џ, ш. Уместо ових слова 

користе се  слова из следеће табеле: 

Ћирилична слова Латинична слова 

ђ dj 

ж z 

љ lj 

њ nj 

ћ, ч, ш c 

џ Dz 

 Лозинка мора да садржи минимум седам ка-

рактера комбинованих од малих и великих слова, 

цифара и специјалних знакова.  

 Лозинка не сме да садржи име, презиме, да-

тум рођења, број телефона и друге препознатљиве 

податке.  

 Ако запослени-корисник посумња да је друго 

лице открило његову лозинку дужан је да исту 

одмах измени.  

 Запослени-корисник  дужан је да мења ло-

зинку најмање једном у три месеца.  

 Иста лозинка се не сме понављати у времен-

ском периоду од годину дана. 

III Предмет, мере и субјекти заштите ИКТ система 

               

Члан 9. 

 Предмет заштите ИКТ система су: 

- хардверске и софтверске компоненте ИКТ 

система 

- подаци који се обрађују или чувају на 

компонентама ИКТ система 

- кориснички налози и  други подаци о 

корисницима иноформатичких ресурса ИКТ 

система        

 

Члан 10. 

 Мере прописане овим актом се односе на све 

организационе јединице ИКТ система Оператора, на 

све запослене - кориснике информатичких ресурса, 

као и на трећа лица која користе информатичке 

ресурсе Оператора.    

 

   Члан 11. 

 Мерама заштите ИКТ система Оператора 

обезбеђује се превенција од настанка инцидената, 

односно превенција и минимизација штете од 

инцидената који угрожавају вршење надлежности и 

обављање делатности, а посебно у oквиру пружања 

услуга другим лицима. 

 Ради заштите тајности, аутентичности и 

интегритета података, Оператор може да размотри 

коришћење одговарајућих мера криптозаштите 

   

Члан 12. 

 За обављање послова из области безбедности 

ИКТ система Оператора надлежно је Одељење за 

информационе и комуникационе технологије. 

 

Обавезе запослених 

Члан 13. 

 Запослени у Оператеру је дужан да поштује и 

следећа правила безбедног и примереног коришће-

ња ресурса ИКТ система:  

1) да користи информатичке ресурсе искључиво у 

пословне сврхе;  

2) да прихвати да су сви подаци који се складиште, 

преносе или процесирају у оквиру информатичких 

ресурса власништво Оператора и да могу бити 

предмет надгледања и прегледања;  

3) да поступа са поверљивим подацима у складу са 

прописима, а посебно  

приликом копирања и преноса података;  

4) да безбедно чува своје лозинке у односу на друга 

лица;  

5) да мења лозинке сагласно утврђеним правилима;  

6) да се, пре сваког удаљавања од радне станице, 

одјави са система, односно закључа радну станицу;  

7) да користи DVDRW, CDRW и USB екстерне ме-

морије на радној станици само уз одобрење надлеж-

ног субјекта ИКТ система;  

8) да захтев за инсталацију софтвера или хардвера 

подноси у писаној форми, одобрен од стране непо-

средног руководиоца;  

9) да обезбеди сигурност података у складу са важе-

ћим прописима;  

10) да приступа информатичким ресурсима само на 

основу изричито додељених корисничких права од 

стране надлежног субјекта;  

11) да не сме да зауставља рад или брише антивиру-

сни програм, мења његове подешене опције, нити да 

неовлашћено инсталира други антивирусни про-

грам;  

12) да  не сме да на радној станици складишти 

садржај који не служи у пословне сврхе;  

13) да израђује заштитне копије (backup) података у 

складу са прописаним процедурама;  

14) да користи Intrnet и Intrnet e-mail сервис 

Оператoра у складу са прописаним процедурама;  
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15) да прихвати да се одређене врсте информатич-

ких интервенција обављају у утврђено време;  

16) да прихвати да сви приступи информатичким 

ресурсима и информацијама треба да буду заснова-

ни на принципу минималне неопходности;  

17) да прихвати инсталацију  техника и програма у 

циљу сигурности ИКТ система.  

18) да не сме да инсталира, модификује, искључује 

из рада или брише заштитни, системски или апли-

кативни софтвер. 

 

Ограничење приступа подацима и средствима за 

обраду података 

Члан 14. 

 Приступ ресурсима ИКТ система одређен је 

врстом налога који запослени има. 

 Запослени који има администраторски налог, 

има права приступа свим ресурсима ИКТ система 

(софтверским и хардверским, мрежи и мрежним 

ресурсима) у циљу инсталације, одржавања, 

подешавања и управљања ресурсима ИКТ система. 

 Запослени може да користи само свој 

кориснички налог који је добио од администратора 

и не сме да омогући другом лицу коришћење 

његовог корисничког налогa, сем администратору за 

подешавање корисничког профила и радне станице.  

 Запослени који на било који начин 

злоупотреби права, односно ресурсе ИКТ система, 

подлеже кривичној  и дисциплинској одговорности. 

 

III a Појединачне мере заштите  

Физичка зaштита oбjeкaтa, прoстoрa, прoстoриjа 

oднoснo зoна у кojимa сe налазе средства и 

документи ИКТ система и oбрaђуjу пoдaци у ИКТ 

систeму      

Члан 15. 

 Простор у коме се налазе рачунари за вођење 

база података и централни рачунар (сервер), мрежна 

или комуникациона опрема ИКТ система, 

организује са као административна зона.  

 Административна зона се успоствља за 

физички приступ ресурсима ИКТ система у 

контролисаном, видљиво означеном простору, који 

је обезбеђен механичком бравом/временском 

бравом/магнетном картицом,/видео 

надзором/биометријским мерама. Евиденцију о 

уласку у ову зону води надлежни субјект ИКТ 

система. 

   

     

Члан 16. 

 Улаз у просторију у којој се налази ИКТ 

опрема, дозвољен је само администратору ИКТ 

система. 

 Осим администратора система, приступ 

административној зони могу имати и трећа лица у 

циљу инсталације и сервисирања одређених ресурса 

ИКТ система, а по претходном одобрењу начелника 

управе. 

 Просторија из става 1. овог члана мора бити 

видљиво обележена и у њој се мора налазити 

противпожарна опрема, која се може користити 

само у случају пожара у просторији у којој се 

налази ИКТ опрема и медији са подацима.  

 Прозори и врата на овој просторији из става 

1. овог члана морају увек бити затворени. 

 Сервери и активна мрежна опрема (switch, 

modem, router, firewal), морају стално бити 

прикључени на уређаје за непрекидно напајање – 

UPS.  

 У случају нестанка електричне енергије, у 

периоду дужем од капацитета UPS-a, овлашћено 

лице је дужно да искључи опрему у складу са 

процедурама произвођача опреме. 

 У случају изношења опреме из просторије из 

става 1. овог члана ради селидбе, или сервисирања, 

неопходно је одобрење начелника који ће одредити 

услове, начин и место изношења опреме. 

 Ако се опрема износи ради сервисирања, 

поред одобрења начелника, потребно је сачинити 

записник у коме се наводи назив и тип опреме, 

серијски број, назив сервисера, име и презиме 

овлашћеног лица сервисера. 

 Уговором са сервисером  обавезно се 

дефинише обавеза заштите података који се налазе 

на медијима који су део ИКТ ресурса Оператера. 

 

Бeзбeднoст рaдa нa дaљину и упoтрeба мoбилних 

урeђaja  

Члан 17. 

 Приступ ресурсима ИКТ система Оператора 

нерегистрованим корисницима, путем мобилних 

уређаја, омогућен је само web site-у. 

 Запослени корисници ресурса ИКТ система, 

могу путем мобилних уређаја, који су у власништву 

Оператера и који су подешени од стране надлежног 

субјекта у ИКТ систему, да приступају само оним 

деловима ИКТ система који им омогућавају 

обављање радних задатака у оквиру њихове 

надлежности као што су електронска пошта, 

поједине апликације везане за обављање посла и 

друго, а на основу писане сагласности начелника 

управе. 

 Мобилни уређаји морају бити подешени тако 

да омогуће сигуран и безбедан приступ, 

коришћењем VPN мреже ИКТ система и листе MAC  

адреса уређаја путем којих је дозвољен приступ,  уз 

активан одговарајући софтвер за заштиту од вируса 

и другог злонамерног софтвера. 
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 Запосленом је забрањена је самостална 

инсталација софтвера и подешавање мобилног 

уређаја, као и давање уређаја неовлашћеним 

лицима. 

 Надлежни субјект у ИКТ систему 

свакодневно контролише приступ ресурсима ИКТ 

система и проверава да ли има приступа са 

непознатих уређаја, однсоно непознатих MAC 

адреса.  

 Уколико се установи неовлашћен приступ о 

томе се путем електронске поште одмах, а 

најкасније сутрадан обавештава начелник управе, а 

те MAC адреса се уноси у блок листу софтвера који 

се користи за контролу приступа. 

        

Члан 18. 

 Приступ ресурсима ИКТ система са 

приватног уређаја није дозвољен, осим ако је уређај 

у власништву Оператера оштећен и није обезбеђена 

замена. 

 Сагласност на коришћење приватног уређаја 

у случају из става 1. овог члана даје начелиник 

управе. 

 Евиденцију приватних уређаја са којих ће 

бити омогућен приступ води надлежни субјект ИКТ 

система.  

              

Члан 19. 

 Приватни уређаји са којих ће се приступати 

ресурсима ИКТ система морају бити подешени од 

стране надлежног субјекта ИКТ система.  

 Приватни уређаји са којих се може 

приступати ресурсима ИКТ система могу се 

користити само за обављање послова у надлежности 

корисника-запосленог и то само у периоду када није 

могуће користити уређај у власништву Оператера.. 

 Надлежни субјект ИКТ система је дужан да 

пре предаје уређаја овлашћеном сервису, уради bac-

kup података који се налазе у мобилном уређају, а 

потом их обрише из уређаја, а да по извршеном 

сервисрању врати податке у мобилни уређај. 

 

Заштита носача података 

Члан 20. 

 Подаци који се налазе у ИКТ систему 

представљају тајну у складу са одредбама Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, Закона о заштити података о личности, 

Закона о тајности података, као и Уредбе о начину и 

поступку означавања тајности података, односно 

докумената. 

 Подаци који се означе као тајни, морају бити 

заштићени у складу са одредбама Уредбе о 

посебним мерама заштите тајних података у 

информационо-телекомуникационим системима.  

 

Члан 21. 

 Надлежни субјект у ИКТ систему ће 

успоставити организацију приступа подацима, 

посебно онима који буду означени тајним у складу 

са  Законом о тајности података, тако да документи 

са ознаком тајности могу да се сниме, односно 

архивирају или запишу на фајл серверу у фолдеру 

над којим ће право приступа имати само запослени-

корисници који на то буду имали право. 

 Документи са ознаком тајности могу да се 

сниме на друге носаче (екстерни HDD, USB, CD, 

DVD) само од стране начелника управе или 

његовим писаним актом овлашћених запослених – 

корисника. 

 Евиденцију носача на којима су снимљени 

подаци са ознаком тајности, води надлежни субјект 

ИКТ система.  

 Носачи на којима се налазе документи са 

ознаком тајности  морају бити прописно обележени 

и одложени на место на коме ће бити заштићени од 

неовлашћеног приступа. 

 У случају транспорта носача са подацима са 

ознаком тајности, начелник управе ће одредити 

одговорну особу и начин транспорта. 

 Приликом брисања података за ознаком 

тајности са носача на којима су се налазили, подаци 

морају бити неповратно обрисани, а ако то није 

могуће, такви носачи морају бити физички 

оштећени, односно уништени. 

 

Обезбеђивање исправног и безбедног 

функционисања средстава за обраду података  

Члан 22. 

 За развој и тестирање софтвера пре увођења 

у рад у ИКТ систем морају се користити сервери 

који су намењени тестирању и развоју.  Забрањено 

је коришћење сервера који се користе у 

оперативном раду за тестирање софтвера. 

 Пре увођења у рад новог софтвера неопходно 

је направити копију-архиву постојећих података.  

 Инсталирање новог софтвера као и 

ажурирање постојећег, односно инсталација нове 

верзије  врши се по завршетку радног времена, како 

не би био заустављен оперативни рад запослених-

корисника. 

 

Заштита података и средства за обраду 

податакаод злонамерног софтвера  

 

 

  Члан 23. 

 Заштита од злонамерног софтвера на мрежи 

спроводи се у циљу заштите од вируса и друге врсте 

злонамерног кода  који у рачунарску мрежу могу 
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доспети  интернет конекцијом, е-маил-ом,  

зараженим преносним  медијима (УСБ меморија, 

ЦД и тд.), инсталацијом нелиценцираног софтвера и 

сл.  

 За успешну заштиту од вируса на сваком 

рачунару се инсталира антивирусни програм.  

 Свакодневно се аутоматски у тачно одређено 

време врши допуна антивирусних дефиниција.  

 Сваког последњег радног дана у недељи је 

потребно оставити укључене и закључане рачунаре 

ради скенирања на вирусе. 

 

Заштита при коришћењу интернета                 

Члан 24. 

 У циљу заштите, односно упада у ИКТ 

систем Опертара са интернета, надлежни субјект 

ИКТ система је дужан да одржава систем за спреча-

вање упада. Заштита ће се технички спроводити 

коришћењем Firewal-аl и Router-а. 

 Руководиоци организационих јединица Опе-

ратора одређују који запослени имају право 

приступа интернету ради прикупљања података и 

осталих информација везаних за обављање послова 

у њиховој надлежности. 

 Функционери и запослени којима је 

одобрено коришћење интернета и електронске 

поште дужни су да приликом коришћења истог 

поступају по међународним конвенцијама и 

правилима понашања. 

 Корисницима који су прикључени на ИКТ 

систем је забрањено самостално прикључење на 

интернет, односно прикључење преко сопственог 

модема.   

 Надлежни субјект ИКТ система може 

укинути приступ интернету у случају доказане 

злоупотребе истог. 

 Корисници ИКТ система којима је одобрено 

коришћење интернета дужни су  да се придржавају 

мера заштите од вируса и упада са интернета у ИКТ 

систем, а сваки рачунар чији се запослени-корисник 

прикључује на Интернет мора бити одговарајуће 

подешен и заштићен, при чему подешавање врши  

надлежни субјект ИКТ система. 

 Приликом коришћења интернета корисник 

ИКТ система коме је одобрено коришћење интерен-

та дужан је избегавати сумњиве WЕB странице, у 

циљу спречавања инсталирања  програма који могу 

нанети штету ИКТ систему.  

 У случају да корисник примети необично 

понашање рачунара, ту појаву је дужан да  без одла-

гања  да пријави надлежном субјекту ИКТ система. 

 

Члан 25. 

 Кориснику ИКТ система коме је дозвољено 

коришчење инернета  је забрањено гледање 

филмова и играње игрица на рачунарима и 

претраживање WЕБ страница које садрже 

порнографски и остали недоличан садржај, као и 

самовољно преузимање истих са интернета.  

         

Члан 26. 

 Недозвољена употреба интернета обухвата и:    

 - инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, 

пренос или на други начин чињење доступним „пи-

ратских“ или других софтверских производа који 

нису лиценцирани на одговарајући начин; 

 - нарушавање сигурности мреже или на дру-

ги начин онемогућавање пословне интернет кому-

никације;   

 - намерно ширење деструктивних и опструк-

тивних програма на интернету (интернет вируси, 

интернет тројански коњи, интернет црви и друга 

врста недозвољених софтвера); 

 - недозвољено коришћење друштвених мре-

жа и других интернет садржаја које је ограничено 

одлуком надлежног органа Оператора; 

 - преузимање података у количини  која про-

узрокује велико оптерећење на мрежи; 

 - преузимање  материјала заштићених аутор-

ским правима; 

 - коришћење линкова који нису у вези са 

послом; 

 - недозвољени приступ садржају, промена 

садржаја, брисање или прерада садржаја преко 

интернета.   

 

Заштита од губитка података 

Члан 27. 

 Базе података обавезно се архивирају на 

преносиве медије (DWD, STRIMER TRAKA, EK-

STERNI HDD), најмање једном дневно, недељно, 

месечно и годишње, за потребе обнове базе 

података. 

 Остали фајлови-документи се архивирају 

најмање једном недељно, месечно и годишње.  

 Подаци о запосленима-корисницима, 

архивирају се најмање једном месечно. 

 

Члан 28. 

 Дневно копирање-архивирање врши се за 

сваки радни дан у седмици, од 20 часова сваког 

радног дана. 

 Недељно копирање-архивирање врши се 

последњег радног дана у недељи, од 20 часова, у 

онолико недељних примерака колико има 

последњих радних дана у месецу. 

 Месечно копирање-архивирање врши се 

последњег радног дана у месецу, за сваки месец 

посебно, од 20 часова. 
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 Годишње копирање-архивирање врши се 

последњег радног дана у години. 

          

Члан 29. 

 Сваки примерак годишње копије-архиве чува 

се у року који је дефинисан Упутством о 

канцеларијском пословању органа државне управе. 

 Сваки примерак преносног информатичког 

медија са копијама-архивама, мора бити означен 

бројем, врстом (дневна, недељна, месечна, 

годишња), датумом израде копије-архиве, као и 

именом запосленог-корисника који је извршио 

копирање-архивирање. 

 Дневне, недељне и месечне копије-архиве се 

чувају у просторији која је физички  и у складу са 

мерама заштите од пожара обезбеђена. 

 Годишње копије-архиве се израђују у два 

примерка, од којих се један чува у просторији у 

којој се чувају дневне, недељне и месечне копије-

архиве а други примерак у посебном објекту који је 

најмање 1 км удаљен од зграде управе, нпр сеф 

банке. 

 Одлуку о посебном објекту у коме ће се 

чувати други примерак годишње копије – архиве 

доноси начелник управе посебним решењем. 

 

Члан 30. 

 Исправност копија-архива проверава се 

најмање на шест месеци и то тако што се врши 

враћање база података које се налазе на медију, при 

чему подаци после враћања треба да буду исправни 

и спремни за употребу. 

 

Чување података о догађајима који могу бити од 

значајаза безбедност ИКТ система 

Члан 31. 

 О активностима администратора и 

запослених-корисника води се дневник активности 

– transaction log.  

 Сваког последњег радног дана у недељи 

датотека у којој се налази дневник активности се 

архивира по процедури за израду копија-архива 

осталих података и ИКТ систему, у складу са чл. 27 

овог Правилника. 

Систем за контролу       

Члан 32. 

 Систем за контролу и дојаву о грешкама, 

неовлашћеним активностима и другим могућим 

проблемима у ИКТ систему, мора бити подешен 

тако да одмах обавештава администратора, 

руководиоца организационе јединице надлежне за 

послове ИКТ и начелника управе о свим 

нерегуларним активностима запослених-корисника, 

покушајима упада и упадима у систем. 

 

Обезбеђивање интегритета софтвера и 

оперативних система 

Члан 33. 

 У ИКТ систему може да се инсталира само 

софтвер за који постоји важећа лиценца у 

власништву Оператора, односно Freeware и Open 

source верзије. 

 Инсталацију и подешавање софтвера може да 

врши само надлежни субјет ИКТ система, односно 

запослени-корисник који има овлашћење за то. 

 Инсталацију и подешавање софтвера може да 

изврши и треће лице, у слуачју да је софтвер 

набаљен у поступку јавне набавке, а на начин 

дефинисан са Уговором о набавци. 

 Треће лице може да изврши  Инсталацију и 

подешавање софтвера када је измежу Оператора и 

њега уговорено одржавање софтвера у одреженом 

временоском периоду. 

      

Члан 34. 

 Пре сваке инсталације нове верзије софтвера, 

односно подешавања, неопходно је направити 

копију постојећег,како би се обезбедила могућност 

повратка на претходно стање у случају 

неочекиваних ситуација. 

 

Заштита од злоупотребе безбедносних слабости 

ИКТ система 

Члан 35. 

 Надлежни субјект ИКТ система најмање 

једном месечно, а по потреби и чешће врши анализу 

дневника активности – transaction log-a у циљу 

идентификације потенцијалних слабости ИКТ 

система.  

 Уколико се идентификују слабости које могу 

да угрозе безбедност ИКТ система надлежни 

субјект ИКТ система је дужан да одмах изврши 

подешавања, односно инсталира софтвер који ће 

отклонити уочене слабости.  

 

Ревизији ИКТ система  

Члан 36. 

 Ревизија ИКТ система се мора вршити тако 

да не омета пословне процесе корисника-

запослених. 

 Надлежни субјект ИКТ система одредиће 

време обављања ревизије, у зависности од врсте 

послова и радних задатака запослених – корисника 

у Оператору. 

 

Заштита опреме ИКТ система 

Члан 37. 

 Комуникациони каблови и каблови за напање 

морају бити постављени у зид или каналнице, тако 
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да се онемогући неовлашћен приступ, односно да се 

изврши изолација.  

 Мрежна опрема (switch, router, firewall) 

морају се налазити у rack орману, закључани. 

 Надлежни субјект ИКТ система  је дужада 

стално врши контролни преглед мрежне опреме и 

благовремено предузима мере у циљу отклањања 

евентуалних неправилности. 

 

Безбедност ИКТ система у случају размене 

података  

Члан 38. 

 Размена података који су означени ознаком 

тајности са са другим органима, организацијама или 

правни лицима врши се  се врши у складу са 

потписаним актом о размени података. 

 Акт из става 1 овог члана садржи податке о 

овлашћеним лицима за размену података, начину 

размене података, правни оквир за такву врсту 

размене, као и правни оквир којим се дефинише 

заштита података који се размењују. 

 

Заштита података који се користе за потребе 

тестирањ ИКТ система односно делова система 

Члан 39. 

 За потребе тестирања ИКТ система,  

односно делова система надлежни субјект ИКТ 

систма може да користи податке који нису означени 

ознаком тајности, односно службености. 

 

Учешће трећих лица у пословима ИКТ систем 

                          Члан 40. 

 Начин инсталирања нових, замена и 

одржавање постојећих ресурса ИКТ система од 

стране трећих лица која нису запослена у Опертору, 

регулише се међусобно закљученим  уговором.  

 Надлежни субјект ИКТ система је задужен за 

технички надзор над реализацијом уговорених 

обавеза од стране трећих лица. 

   Члан 41. 

 Трећа лица-пружаоци услуга израде и 

одржавања софтвера могу приступити само оним 

подацима који се налазе у базама података које су 

део софтвера који су они израдили, односно за које 

постоји Уговором дефинисан приступ. 

 Надлежни субјект ИКТ система је одговоран 

за контролу приступа и надзор над извршењем 

уговорених обавеза, као и за поштовање одредби 

овог Правилника којима су такве активности 

дефинисане. 

         

Члан 42. 

 Надлежни субјект ИКТ система је одговоран 

за надзор над поштовањем уговорених обавеза од 

стране трећих лица-пружаоца услуга, посебно у 

области поштовања одредби којима је дефинисана 

безбедност ресурса ИКТ система.  

 У случају непоштовања уговорених обавеза 

надлежни субјект ИКТ система је дужан да одмах 

обавести начелника управе, ради  предузмања мера 

у циљу отклањања неправилности. 

 

Превентивне мере и реаговање на безбедносне 

инциденте 

Члан 43. 

 У случају било каквог инцидента који може 

да угрози безбедност ресурса ИКТ система, 

запослени-корисник је дужан да одмах обавести 

надлежниог субјекта ИКТ система.  

 По пријему пријаве става 1. Овог члана 

надлежни субјект ИКТ система  је дужан да одмах 

обавести начелника управе и предузме мере у циљу 

заштите ресурса ИКТ система.           

 

Члан 44. 

 Уколико се ради о инциденту који је 

дефинисан у  Уредбом о поступку достављања 

података, листи, врстама и значају инцидената и 

поступку обавештавања о инцидентима у 

информационо-комуникационим системима од 

посебног значаја, надлежни субјект ИКТ  је дужан 

да поред начелника обавести и надлежни орган 

дефинисан наведеном Уредбом. 

 Надлежни субјект ИКТ система води 

евиденцију о свим инцидентима, као и пријавама 

инцидената, у складу са Уредбом, на основу које, 

против одговорног лица, могу да се воде 

дисциплински, прекршајни или кривични поступци. 

 

IV Измене постојећег и успостављање новог ИКТ 

система 

Члан 45. 

 О Успостављању новог ИКТ система, 

односно увођењу нових делова и изменама 

постојећих делова ИКТ система надлежни субјект 

ИКТ система води документацију. 

 Документација из става 1. овог члана мора да 

садржи описе свих процедура а посебно процедура 

које се односе на безбедност ИКТ система. 

V Мере у циљу обезбеђења континуитета обављања 

посла у ванредним околностима      

 

Члан 46. 

 У случају ванредних околности, које могу да 

доведу до измештања ИКТ система из зграде 

управе, надлежни субјект ИКТ система је дужан да 

у најкраћем року пренесе делове ИКТ система 

неопходне за функционисање у ванредној ситуацији 

на резервну локацију, у складу са планом реаговања 

у ванредним и кризним ситуацијама.   
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 Спецификацију делова ИКТ система који су 

неопходни за функционисање у ванредним 

ситуацијама израђује надлежни субјект ИКТ 

система, у три примерка, од којих се један налази 

код њега, други код запосленог надлежног за 

послове одбране и ванредне ситуације, а трећи 

примерак код начелника управе. 

 Делове ИКТ система који нису неопходни за 

функционисање у ванредним ситуацијама, 

складиште се на резервну локацију, коју одреди 

начелник управе.  

 Складиштење  делова ИКТ система који нису 

неопходни врши се на начин да опрема буде 

безбедна и обележена, у складу са евиденцијом која 

се о њој води. 

 

VI Провера ИКТ система 

Члан 47. 

 Проверу ИКТ система врши надлежни 

субјект ИКТ система.  

 

Члан 48. 

 Провера ИКТ система се врши тако што се: 

 1) проверава усклађеност Правилника о 

безбедности ИКТ система, узимајући у обзир и акта 

на који се врши упућивање, са прописаним 

условима, односно проверава да ли су Правилником 

адекватно предвиђене мере заштите, процедуре, 

овлашћења и одговорности уИКТ систему; 

 2) проверава да ли се у оперативном раду 

адекватно примењују предвиђене мере заштите и 

процедуре у складу са утврђеним овлашћењима и 

одговорностима, методама интервјуа, симулације, 

посматрања, увида у предвиђене евиденције и другу 

документацију; 

 3) врши провера безбедносних слабости на 

нивоу техничких карактеристика компоненти ИКТ 

система методом увида у изабране производе, 

архитектуре решења,техничке конфигурације, 

техничке податке о статусима, записе о догађајима 

(логове), као и методом тестирања постојања 

познатих безбедносних слабости у 

сличнимокружењима. 

 О извршеној провери саачињава се извештај, 

који се доставља начелнику управе. 

 

 

Члан 50. 

 Извештај из члана 45. Овог Правилника  

садржи: 

 1) назив Оператора; 

 2) време провере; 

 3) подаци о лицима која су вршила проверу; 

 4) извештај о спроведеним радњама провере; 

 5) закључке по питању усклађености 

Правилника о безбедности ИКТ система са 

прописанимусловима; 

 6) закључке по питању адекватне примене 

предвиђених мера заштите у оперативном раду; 

 7) закључке по питању евентуалних 

безбедносних слабости на нивоу техничких 

карактеристика компоненти ИКТ система; 

 8) оцена укупног нивоа информационе 

безбедности; 

 9) предлог евентуалних корективних мера; 

 10) потпис одговорног лица које је спровело 

проверу ИКТ система. 

 

VII Дисциплинска одговрност 

Члан 51. 

 Непоштовање одредби овог Правилника 

представља повреду радних обавеза и повлачи 

дисциплинку одговорност запосленог-корисника 

информатичких ресурса Оператора. 

             

Члан 52. 

 Свако коришћење ИКТ ресурса Оператера од 

стране запосленог-корисника, ван додељених 

овлашћења, подлеже дисциплинској одговорности 

запосленог којом се дефинише одговорност за 

неовлашћено коришћење имовине. 

      

Члан 53. 

 Корисницима који неадекватним коришће-

њем интернета узрокују загушење, прекид у раду 

или нарушавају безбедност мреже може се одузети 

право приступа. 

 

VIII Измена Правилника 

Члан 54. 

 У случају настанка промена које могу 

наступити услед техничко-технолошких, 

кадровских, организационих промена у ИКТ 

систему и догађаја на глобалном и националном 

нивоу који могу нарушити информациону 

безбедност надлежни субјект ИКТ система је дужан 

да обавести начелника управе, како би он могао да 

приступи измени овог Правилника, у циљу 

унапређење мера заштите, начина и процедура 

постизања и одржавања адекватног нивоа 

безбедности ИКТ система, као и преиспитивања 

овлашћења и одговорности у вези са безбедношћу и 

ресурсима ИКТ система. 

 

IX Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 55. 

 Овај Правилник  ступа на снагу даном 

обајвљивања у „Службеном гласнику града Врања. 
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Република Србија, Град Врање, Градска управа, 

дана: 01.03.2017. године, број: 02-24/14-05                

  

          НАЧЕЛНИК, 

Душан Аритоновић,с.р. 

 

Комисија за мандатно-имунитатска и 

административна питања и избор и именовање 

Скупштине града Врања 

105. 

На основу чл. 9. Закона о платама у држав-

ним органима и јавним службама („Службени гла-

сник Републике Србије“, број 34/01, 62/06-др.закон, 

63/06-испр.др.закона, 116/08, 92/11, 99/11-др.закон, 

10/13, 55/13 и 99/14) , чл. 5. ст. 1. тач. 2), ст. 2. ал. 1. 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату пла-

та именованих и постављених лица запослених у 

државним органима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 44/08-пречишћен текст и 2/12) и чл. 

51. ст. 1. тач.2. Пословника Скупштине града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 25/12), Ко-

мисија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање Скупштине града 

Врања, на седници одржаној 08.03.2017.године, до-

нела је 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УТВРЂИВАЊУ  ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, 

ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ  ЛИЦА У 

ОРГАНИМА ГРАДА ВРАЊА И ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАИ ПОСЕБНИМ 

ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 

 

Члан 1. 

Правилник о утврђивању плата изабраних и 

постављених лица у органима Града Врања и 

Градске општине Врањска Бања („Службени 

гласник града Врања“, број: 1/15, 5/15, 12/15, 19/06 

и 4/17), у чл. 7, у ст. 1, мења се и гласи: 

„ Накнада за рад председника Скупштине 

Града који није на сталном раду одређује се у виси-

ни од 30% од плате коју би остваривао да је на ста-

лном раду“. 

У истом чл, иза ст. 1, додаје се нови став, ко-

ји гласи: 

„ Накнада за рад заменика председника 

Скупштине Града одређује се у висини од 30% од 

плате председника Скупштине Града“. 

Постојећи ст.2 постаје ст. 3. 

 

Члан 2. 

 Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА, 

дана:08.03.2017. године, број: 02-25/2017-10 

                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                                        

Мирослав Нешић,с.р. 

 

 

Комисија за доделу средстава за финансирање/ 

суфинансирање пројеката из области културе на 

територији града Врања за 2017. годину 

106. 

На основу члана 76. став 13.  Закона о култу-

ри („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016 - исправка), члана 8. став 2. Уредбе о 

критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број: 

105/2016), Комисија за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање пројеката из области 

културе на територији града Врања за 2017.годину, 

на седници одржаној дана 10.2.2017. године, донела 

је 

 

 

П О С Л О В Н И К 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРА-

ДА ВРАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим пословником уређује се делокруг Ко-

мисије, начин рада и одлучивања и друга питања од 

значаја за рад Комисије за финансира-

ње/суфинансирање пројеката из области културе на 

територији града Врања за 2017.годину (у даљем 

тексту: Комисија). 

 

 

Члан 2. 

 Комисију именује Градско веће посебним 

актом, којим се утврђује састав, број чланова и ман-

дат Комисије. 

 Комисија  је независна у свом раду. 

 Комисија за свој рад одговара Градском већу 

града Врања ( у даљем тексту: Градско веће). 



278-Страна – Број - 5 -         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“         Уторак,28.март.2017.године. 

 

 

 Комисија је дужна да на захтев Градског ве-

ћа, а најмање једном годишње, поднесе извештај о 

свом раду. 

 

II САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 3. 

 Комисија има девет чланова. 

Чланови Комисије могу се именовати из реда 

лица која су својим радом у области културе и у-

метности дала значајан допринос унапређењу кул-

турног живота и уметничког стваралаштва Града. 

Члан 4. 

 Комисија на првој седници бира председника 

Комисије.  

Председник Комисије представља Комисију, 

координира рад Комисије, заказује и председава 

седницама, потписује акта Комисије и обавља друге 

послове у складу са овим пословником и другим 

прописима. 

Члан 5. 

Комисијом на првој седници до избора пред-

седника, председава члан Комисије кога већином 

гласова изаберу присутни чланови Комисије. 

Председавајући из става 1. овог члана пре-

длаже Дневни ред. 

Избором председника Комисије наставља се 

са радом по тачкама утврђеног Дневног реда.  

 

Члан 6. 

 Комисија доноси и усваја Пословник о раду. 

 Градско веће актом о именовању Комисије 

одређује лице које обавља стручне и администра-

тивно техничке послове за потребе Комисије. 

 О раду Комисије води се записник. 

 

Члан 7. 

 Члановима Комисије престаје мандат пре 

истека времена на које су именовани, подношењем 

оставке или разрешењем. 

 Градско веће  може разрешити поједине чла-

нове Комисије на образложен писани предлог нај-

мање једне трећине чланова Комисије. 

 Члан Комисије се разрешава у случајевима 

када најмање три пута неоправдано одсуствује са 

седница Комисије, када несавесним радом онемогу-

ћава рад Комисије, као и када својом неактивношћу 

не доприноси раду Комисије.  

 

 

Члан 8. 

 У случају престанка мандата члана Комисије 

пре истека времена на које је именован, до имено-

вања новог члана, преостали број чланова Комисије 

чини његов пуни састав за постојање кворума за 

одлучивање, с тим да не могу бити мање од пет 

чланова. 

 

III ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 9. 

 Комисија спроводи поступак по расписаном 

конкурсу Градског већа за финансира-

ње/суфинансирање пројеката из области културе из 

буџета града Врања. 

 Комисија врши вредновање пројеката из ста-

ва 1 овог члана, у складу са овим пословником и 

Правилником о начину, мерилима и критеријумима 

за избор пројеката из области културе који се фи-

нансирају/суфинансирају из буџета града Врања 

 

Члан 10. 

 Комисија  може, по потреби, пре оцењивања, 

односно вредновања програма и пројеката из обла-

сти културе и уметности да тражи информације и 

мишљења од органа града, других органа и органи-

зација, као и носилаца пројеката. 

 Дужност је органа и организација, као и 

одговорних субјеката из става 1. овог члана, да тра-

жене податке доставе у одређеном року. 

 

Члан 11. 

 Комисија врши преглед достављених извеш-

таја о реализацији пројекта из претходног периода и 

извештаја које у вези са тим достави Одељење за 

буџет и финансије града Врања. 

 Комисија на основу извештаја из става 1. 

овог члана Градском већу предлаже усвајање, одно-

сно не усвајање поднетих извештаја подносиоца 

пројекта.  

 

 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

 

Члан 12. 

 Седнице Комисије сазива председник Коми-

сије, по потреби. 

 Председник Комисије је дужан да сазове 

седницу на писани предлог најмање једне трећине 

чланова Комисије. 

 

Члан 13. 

 Седницама Комисије председава председник 

Комисије. 

 У случају одсуства или спречености пред-

седника Комисије, седницу може сазвати и њоме 

председавати, по овлашћењу председника, члан Ко-

мисије кога одреди председник. 

 

Члан 14. 
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Комисија пуноважно ради и одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја чла-

нова Комисије, а одлуке доноси већином гласова 

присутних чланова Комисије. 

 Уколико се утврди да већина не постоји, 

председавајући одлаже седницу Комисије. 

 О одлагању седнице обавештавају се чланови 

Комисије који су одсутни. 

 Седница ће се прикинути или одложити и у 

случају када се у току трајања седнице утврди да 

није присутна већина чланова Комисије. 

 

Члан 15. 

 Комисија неће разматрати непотпуне и 

неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве 

оних подносиоца који за претходни конкурс нису 

поднели извештај о утрошеним средствима у складу 

са потписаним уговором и Правилником о начину, 

мерилима и критеријумима за избор пројеката из 

области културе који се финансирају/суфинансирају 

из буџета града Врања, односно којима није усвојен 

извештај. 

 

Члан 16. 

 Комисија врши оцену сваког пројекта на 

основу вредновања критеријума утврђених конкур-

сом и Правилником о начину, мерилима и критери-

јумима за избор пројеката из области културе који 

се финансирају/суфинансирају из буџета града 

Врања, а које је расписало, односно донело Градско 

веће.  

 Оцењивање пројеката на основу критеријума 

из става 1. овог члана, врши посебно сваки члан 

Комисије, за сваки пројекат појединачно. 

 Комисија је обавезна да за сваки пројекат 

који се разматра сачини писано образложење у коме 

се наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

 Комисија сачињава предлог који садржи спи-

сак изабраних пројеката и износе финансијских 

средстава и доставља Градском већу на разматрање 

и доношење одлуке. 

 Комисија поред предлога пројеката са распо-

делом средстава за финансирање/ суфинансирање из 

буџета града Врања за 2017.годину може доносити 

и закључке које упућује Градском већу на разма-

трање и усвајање.  

 

 

Члан 17. 

 У случају конфликта интереса, односно када 

је подносилац пројекта удружење у којој је члан 

Комисије запослен, или је на било који други начин 

укључен у актвности везане за тај пројекат, такав 

члан Комисије је дужан да о томе обавести остале 

чланове Комисије и изузима се из гласања о том 

предлогу пројекта. 

 

Члан 18. 

 Комисија је дужна да, најкасније у року од 20 

дана од дана истека рока за подношење пријава по 

расписаном конкурсу, размотри приспеле пријаве и 

у складу са прописаним критеријумима сачини пре-

длог пројеката са расподелом средстава за финанси-

рање/ суфинансирање из буџета града Врања за 

2017.годину. 

 Предлог, ближе описан у ставу 1. овог члана, 

Комисија доставља Градском већу, ради доношења 

одлуке о избору пројекта и расподели средстава. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 Правилник  ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 20. 

 Правилник објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕПРОЈЕКАТ

А ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВРАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ, дана: 

10.2.2017.године, број: 06-45/2017-04,  

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Зорица Јовић,с.р. 

 

Градско веће града Врања, седница орджана дана 

08.03.2017. године 

107. 

На основу члана 7а. став 1. тачка 1,2 и 3. За-

кона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број: 68/2015), члана 6. став 1. тачка 10, члана 61. и 

63. Пословника Градског већа града Врања  („Слу-

жбени гласник града Врања“, број: 20/2016), Град-

ско веће града Врања, на седници одржаној 

08.03.2017. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДОВОД“ У ВРАЊУ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА 

УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВ-

КЕ 

Члан 1. 

 Додељује се искључиво право Јавном преду-

зећу „Водовод“ у Врању за обављање делатности  

које су предмет јавне набавке. 

У складу са ставом 1. овог члана, Јавном 

предузећу „Водовод“ у Врању, додељује се искљу-
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чиво право за обављање делатности, које су у окви-

ру обављања његове основне делатности и то: 

 - извођење инфраструктурних радова на 

изградњи водоводне мреже у селу Моштаница, у-

купне дужине 3км. 

 

Члан 2. 

 Средства за реализацију намене наведене у 

претходном члану, обезбеђена су у буџету града 

Врања за 2017. годину. 

  

Члан 3. 

 Задужује се Одељење за буџет и финансије, 

Одсек за јавне набавке, да сачини уговор о регули-

сању међусобних права и обавезе између града 

Врања и ЈП „Водовод“ Врање. 

У име града, уговор закључује градоначел-

ник. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Одлука ће бити  објављена  у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 08.03.2017. 

године, број: 06-43/2017-04 

 

                      ПРЕДСЕДНИК                    

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

                        др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

108. 

На основу члана 61. и 63. Пословника Град-

ског већа града Врања  („Службени гласник града 

Врања“, број: 20/2016), Градско веће града Врања, 

на седници одржаној 08.03.2017. године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИК О РА-

ДУ КОМИСИЈЕ  ЗА ФИНСИРА-

ЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРА-

МА/ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 

УМЕТНОСТИ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Правил-

ник о раду Комисије  за финсирање/суфинансирање 

програма/пројекта из области културе и уметности 

(„Службени гласник града Врања, број: 1/2017 го-

дине). 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Одлука ће бити  објављена  у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 08.03.2017. 

године, број: 06-43/2017-04 

 

           ПРЕДСЕДНИК                    

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

                        др Слободан Миленковић,с.р. 

                

109. 

На основу члана 61. и 63. Пословника Град-

ског већа града Врања  („Службени гласник града 

Врања“, број: 20/2016), Градско веће града Врања, 

на седници одржаној 08.03.2017. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИК О РА-

ДУ КОМИСИЈЕ  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРО-

ГРАМА/ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРАЊА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Правил-

ник о раду Комисије  за суфинансирање програ-

ма/пројекта из области јавног информисања на те-

риторији града Врања („Службени гласник града 

Врања, број: 2/2017 године). 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Члан 3. 

Одлука ће бити  објављена  у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 08.03.2017. 

године, број: 06-43/1/2017-04 

 

          ПРЕДСЕДНИК                    

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

                        др Слободан Миленковић,с.р. 

110. 

На основу члана 28. став 1. Закона о јавном 

информисању и медијима(„Службени гласник РС”, 

бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), и 

члана 6. став 1. тачка 10. и члана 61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања (Службени 

гласник града Врања број: 20/16), Градско веће 
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града Врања, на седници одржаној 08.03.2017. 

године,  донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУ-

ЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

 

I.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

   Овим правилником ближе се уређује суфи-

нансирање пројеката из буџета града Врања за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања и прописује образац за пријављивање 

за пројектно суфинансирање и образац за подноше-

ње наративног и финансијског извештаја.  

 

Члан 2. 

    Ради остваривања јавног интереса у обла-

сти јавног информисања, који је дефинисан чланом 

15. Закона о јавном информисању и медијима, Град 

Врање обезбеђујe из свог буџета средства за суфи-

нансирање пројеката за остваривање јавног интере-

са у области јавног информисања. 

 

Члан 3. 

 Висина средстава за суфинансирање пројека-

та за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања из члана 2. oвог Правилника утврђују 

се сваке године Одлуком о буџету града Врања. 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката 

из области јавног информисања се може спровести 

само ако су Одлуком о буџету града Врања предви-

ђена средства. 

Члан 4. 

 Средства из члана 2. овог Правилника распо-

ређују се у току календарске године, на основу 

спроведеног јавног конкурса и на основу поједи-

начних давања, у складу са правилима о додели 

државне помоћи и заштити конкуренције, без дис-

криминације. 

 Орган који додељује средства, приликом 

спровођења јавног конкурса и појединачног давања, 

води рачуна о стратешким опредељењима државе у 

области јавног информисања.   

 

II. КОНКУРС 

 

1. Расписивање конкурса 

Члан 5. 

Одлуку о утврђивању врсте конкурса који се 

расписују у току календарске године и утврђивању 

висине средстава за реализацију конкурса (у даљем 

тексту: одлука), доноси Градско веће града Врања (у 

даљем тексту: Градско веће).  

Стручне и административно – техничке 

послове за потребе Градског већа, а у вези са 

поступком расписивања и додељивања средстава за 

пројекте из области јавног информисања обављају 

службеници Одељења за друштвену делатност  -  

Одсек за образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање, у складу са Правилником о 

организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи града Врања,.    

Ако средства опредељена за конкурс нису у 

целости  расподељена, орган из става 1. овог члана, 

може да распише нови конкурс за расподелу 

преосталих средстава до краја исте календарске 

године.  

Средства која се расподељују на основу 

спроведеног јавног конкурса, расподељују се у 

складу са  правилима о додели државне помоћи. 

 

Члан 6. 

Градско веће које расписује општи конкурс 

ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања, расписује у току календарске године 

за подручје за које је надлежан, конкурс ради 

подизања квалитета информисања особа са 

инвалидитетом, односно ради подизања квалитета 

информисања припадника националних мањина. 

Конкурс из става 1. овог члана може се 

расписати као посебан конкурс или као део општег 

конкурса. 

 

Члан 7. 

Конкурс сe расписује за пројекте:  

1) производње медијских садржаја;  

2) организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима, као и 

унапређивања професионалних и етичких стандарда 

у области јавног информисања. 

 

Члан 8. 

Конкурс се расписује за суфинансирање 

пројеката чија реализација не може бити дужа од 

три године. 

Одобренa средства, за пројекте који трају 

дуже од годину дана, исплаћују се у години за  коју 

је конкурс расписан. 

Учесник конкурса који је добио средства за 

суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од 

годину дана доставља наративни и финансијски  

извештај о реализацији пројекта за сваку 

календарску годину, до краја те године, органу који 

му је одобрио средства, односно Градском већу.  

Наративни и финансијски извештај, подноси 

се на Обрасцу 2, који је саставни део овог 
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Правилника и објављује се на званичном сајту града 

Врања. 

 

Члан 9. 

Конкурс се расписује у облику јавног позива 

и објављује се на званичном сајту града Врања, као 

и најмање у једним дневним, односно недељним 

новинама које се дистрибуирају на подручју 

надлежности органа који расписује конкурс.  

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део и објављује се на званичном сајту 

града Врања. 

Обавештење о јавном позиву из става 1. овог 

члана мора бити видљиво све време трајања 

конкурса на званичном сајту града Врања. 

 

Члан 10. 

              Јавни позив за учешће на конкурсу  садржи: 

   1) намену средстава за остваривање јавног 

интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом 

суфинансирати; 

   2) износ средстава која су опредељена за  

конкурс; 

   3)најмањи и највећи износ средстава која 

се одобравају по пројекту; 

   4) који субјекти имају право учешћа;  

   5) критеријуме за оцену пројекта на основу 

којих ће се додељивати средства; 

   6) прецизне рокове у којима се конкурс 

спроводи; 

  7) информацију о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта; 

  8)позив новинарским и медијским 

удружењима као и медијским стручњацима  

заинтересованим за рад у комисији. 

 

Члан 11. 

Проверу документације поднете на конкурс, 

у складу са чланом 5. став 2. овог Правилника врши 

Одељење за друштвену делатност  -  Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање. 

Провера документације из става 1. овог 

члана односи се на  испуњеност услова за учешће на 

конкурсу и поштовање рокова. 

 

Члан 12. 

Учесник конкурса који је поднео пројекат са 

непотпуном или непрецизно попуњеном 

документацијом, обавештава се да недостатак 

отклони у накнадно одређеном року. 

Пројекат учесника конкурса који у накнадно 

одређеном року не достави тражену документацију, 

не разматра се. 

Учеснику конкурса који није поднео ниједан 

прописани документ наведен у јавном позиву за 

учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не 

доставља се обавештење из става 1. овог члана и 

његов пројекат се не разматра. 

Пројекат који је достављен  након 

прописаног рока за подношење, не разматра се. 

О испуњености услова за учешће на 

конкурсу сачињава се записник, и то за све 

пристигле пројекте и доставља члановима комисије.  

 

2. Право учешћа на конкурсу 

Члан 13. 

На конкурсу може  учествовати (у даљем 

тексту: учесник конкурса): 

1) издавач медија чији медиј је уписан у 

Регистар медија, који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

2) правно лице, односно предузетник, који се 

бави производњом медијских садржаја и који има 

доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан у Регистар 

медија; 

3) правно лице, односно предузетник, са 

пројектима организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима, као и са 

пројектима унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области јавног информисања.   

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, град 

Врање не може суфинансирати пројекат издавача 

медија, који није уписан у Регистар медија. 

 

 

Члан 14. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи 

медија који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која 

су у претходном периоду добила средства намењена 

пројектном суфинансирању, а нису у уговором 

предвиђеном року и прописаној форми поднела 

наративни и финансијски извештај и лица за која се 

утврди да су средства ненаменски трошила. 

Градско веће именује Комисију, чији је 

задатак да прегледа поднете наративне и 

финансијске извештаје, утврди ко је у складу са 

овим Правилником и потписаним уговором поднео 

извештаје, да ли су средства наменски трошена и сл. 

Комисија из става 3. овог члана након извр-

шене провере наративних и финансисјких извешта-

ја, сачињава и подноси извештај о томе Градском 

већу на разматрање и усвајање.  

Састав, број, мандат и ближе одређивање 

надлежности и задатка Комисије из става 3.  овог 

члана, актом о именовању Комисије утврђује 

Градско веће.    
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Члан 15. 

Учесник конкурса може конкурисати само са 

једним пројектом  на једном конкурсу.  

Под пројектом се подразумева заокружена 

програмска целина или део целине (жанровска и 

временска), којом се доприноси остваривању јавног 

интереса, у складу са законом. 

Ако је учесник конкурса издавач више 

медија, може на  конкурсу  учествовати са једним 

пројектом за сваки медиј.  

 

3. Средства за суфинансирање 

Члан 16. 

Од укупно опредељених средстава за 

конкурс, најмање 90% износа средстава мора бити 

намењен пројектима производње медијских 

садржаја, а највише 10% износа средстава може 

бити намењен пројектима организовања и учешћа 

на стручним, научним и пригодним скуповима, као 

и пројектима  унапређивања професионалних и 

етичких стандарда у области јавног информисања. 

Проценат опредељених средстава за намене 

из става 1. овог члана, утврђује Градско веће, 

одлуком којом се расписује конкурс, односно 

одлуком о утврђивању врсте конкурса који се 

расписују у току календарске године и утврђивању 

висине средстава за реализацију конкурса. 

 

Члан 17. 

Учесник конкурса може поднети захтев за 

суфинансирање пројекта у износу до највише 80% 

вредности предложеног пројекта, односно највише 

до износа утврђеног конкурсом.   

 

Члан 18. 

Учесник конкурса који је у текућој 

календарској години већ користио средства 

намењена пројектном суфинансирању у области 

јавног информисања на републичком, покрајинском 

или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу 

за суфинансирање истог пројекта само још једном у 

тој години, и то у износу који, уз средства која је 

већ добио, не прелази 80% вредности пројекта. 

 

4. Критеријуми за оцену пројекта 

Члан 19. 

 Критеријуми на основу којих ће се 

оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:  

1)  мера  у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни  интерес у 

области јавног информисања;  

2)   мера  пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима. 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) 

овог члана,  посебно се оцењује:  

1. Значај пројекта са становишта: 

- остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања;  

- остваривање намене конкурса; 

- усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;   

- идентификованих  и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- заступљености иновативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

2. Утицај  и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са 

циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске 

одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројекта настављају се након што се 

оконча подршка). 

3. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких 

способности предлагача пројекта; 

- неопходних ресурса за реализацију 

пројекта; 

- стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима 

пројекта. 

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта: 

- прецизности и разрађености буџета 

пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним 

активностима и 

- економске оправданости предлога буџета 

у односу на циљ и пројектне активности. 

  На основу критеријума из става 1. тачка 2) 

овог члана посебно се оцењује:  

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  

од стране државних органа,  регулаторних тела или 

тела саморегулације у последњих годину дана, због 

кршења професионалних и етичких стандарда 

(податке прибавља службеник Одељења за 

друштвене  делатности – Одсека за образовање, 

културу, спорт, омладину и информисање, од 

Регулаторног тела за елeктронске медије, за 
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електронске медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије); 

 2.  доказ о томе да су након изрицања казни 

или мера предузете активности које гарантују да се 

сличан случај неће поновити. 

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног 

позива, Градско веће, може утврдити  и   ближе 

критеријуме за оцењивање пројекта (као што је 

одређивање приоритетних тема и сл.). 

 

5. Конкурсна комисија 

Члан 20. 

     Оцену пројеката поднетих на конкурс, као 

и предлог о расподели средстава са образложењем  

доноси  стручна комисија (у даљем тексту: 

комисија) коју решењем именује Градско веће. 

      Комисија  се именује  за сваки конкурс 

посебно. 

 

Члан 21. 

    За члана  комисије именује се лице које је 

независни стручњак за медије или је медијски 

радник.  

    Предложена лица не смеју бити у сукобу 

интереса нити обављати јавну функцију, у складу са 

правилима о борби против корупције.     

 

Члан 22. 

Комисија може имати три или пет чланова. 

Градско веће кроз јавни позив за учешће на 

конкурсу обавештава  новинарска и медијска 

удружења, као и медијске стручњаке 

заинтересоване за рад у комисији да доставе 

предлог за чланове комисија са биографијом, за 

сваки конкурс посебно. 

Предлози за чланове комисије достављају се 

најкасније у року од 20 дана од дана објављивања 

конкурса. 

Већина чланова комисије именује се на 

предлог новинарских и медијских удружења, 

уколико такав  предлог постоји.  

Право на предлагање чланова имају 

новинарска и медијска удружења која су 

регистрована најмање три године пре датума 

расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове 

комисије подносе и доказ о регистрацији. 

На основу приспелих предлога новинарских 

и медијских удружења за чланове комисије, Градско 

веће бира два, односно три члана Комисије. 

Уколико предлози за чланове комисије из 

става 2. овог члана не буду достављени у 

прописаном року, Градско веће  именује чланове 

комисије из реда независних стручњака за медије и 

медијских радника. 

Одлука о именовању комисија доноси се у 

форми решења и објављује се на званичном сајту 

града Врања, за сваки конкурс посебно. 

Решењем о именовању чланова комисије 

утврђују се њихова права и обавезе. 

 

Члан 23. 

Комисија на првој седници бира председника 

комисије.  

Председник комисије координира рад 

комисије и води седнице.  

Организационе, административно техничке 

послове обавља службеник Одељења за друштвене 

делатности – Одсек за образовање, културу, спорт, 

омладину и информисање, у својству секретара 

Комисије, а у складу са чланом 5. став 2. овог 

Правилника. 

Секретар комисије није члан комисије.  

Сваки члан комисије, након увида у 

конкурсну  документацију, даје писану изјаву да 

није у сукобу интереса  и да не обавља јавну 

функцију. 

Оцењивање пројекта врши сваки члан 

комисије независно, за сваки пројекат и по сваком 

од критеријума.  

Чланови Комисије, на захтев, добијају на 

увид пројекте који се нису разматрали из разлога 

наведених у чл. 12. став 2-4 овог Правилника. 

О раду комисије води се записник.   

Комисија је обавезна да за сваки пројекат 

који се разматра сачини образложење у коме се 

наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

 

Члан 24. 

Одељење за друштвене делатности – Одсек 

за образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање, у складу са чланом 5. став 2. овог 

Правилника, када Градско веће распише конкурс 

ради подизања квалитета информисања припадника 

националних мањина, прибавља мишљење 

одговарајућег националног савета националне 

мањине на пријављене пројекте. 

Мишљење националних савета националних 

мањина, пристигло у траженом року, доставља се уз 

пројекте, члановима комисије. 

Чланови комисије су обавезни да, уз пуно 

уважавање, размотре мишљење националног савета 

националне мањине.  

 

6. Одлука о расподели средства 

Члан 25. 

Одлуку о расподели средстава са 

образложењем доноси Градско веће у форми 
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решења,  а на основу  предлога  комисије о 

расподели средстава са образложењем. 

Предлог комисије  о расподели средстава из 

става 1. овог члана, потписује се од стране сваког  

члана  комисије. 

Одлука из става 1. овог члана,  доноси се 

најкасније у року од 90 дана од дана закључења  

конкурса.  

                                                           

Члан 26. 

Служба Градског већа доставља скенирано 

решење сваком учеснику конкурса у електронској 

форми и објављује га на званичном сајту града. 

 

Члан 27. 

    Решење  је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.  

 

Члан 28. 

 Служба Градског већа на званичном сајту 

града Врања, поред решења о расподели средстава 

са образложењем, објављује и предлог комисије о 

расподели средстава, као и информацију за све 

учеснике конкурса који су добили мањи износ 

средстава од траженог, да без одлагања доставе 

нову спецификацију трошкова, у складу са 

додељеним средствима, односно обавештење о томе 

да одустају од средстава која су им додељена.  

Секретар комисије доставиће служби 

Градског већа предлог комисије о расподели 

средстава, као и информацију за све учеснике 

конкурса, ближе наведене у ставу 1. овог члана. 

Члан 29. 

На основу решења из члана 26. овог 

Правилника закључује се уговор, који је основ за 

праћење реализације суфинансираног пројекта. 

У име града, уговор потписује 

градоначелник. 

Учесник конкурса, коме су одобрена 

средства,  позива се да у  остављеном року, достави 

потписан и оверен уговор. 

Уколико учесник конкурса коме су одобрена 

средства не достави  уговор, из става 3. овог члана, 

сматраће се да је одустао од додељених средстава. 

 

Члан 30. 

Уговор из члана 29. овог Правилника, између 

осталог, садржи и:  

       1)  спецификацију одобрених трошкова;  

 2) динамику реализације пројекта; 

 3)  рокове за достављање наративног и финан-

сијског извештаја;  

       4) обавезу обавештавања јавности који је орган  

суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови 

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 

изражавају ставове органа који је доделио 

средства.” 

       5) обавезу повраћаја средстава уколико сва 

средства нису искоришћена, односно ако пројекат 

није реализован. 

Орган који је расписао конкурс исплаћује 

додељена средства по динамици утврђеној угово-

ром.  

 

III.  ПОЈЕДИНАЧНА  ДАВАЊА 

 

1. Појам 

Члан 31. 

Појединачно давање  подразумева процедуру 

доделе средстава на основу одлуке Градског већа,  

без спроведеног јавног конкурса. 

Пријава за појединачно давање подноси се на 

Обрасцу 1.  

2.  Услови за доделу средства 

Члан 32. 

Средства из члана 31. овог Правилника, могу 

се доделити само за пројекте који нису могли бити 

планирани у време расписивања конкурса (ванредне 

околности, хитност реализације  итд.). 

Средства додељена путем појединачног 

давања одобравају се у складу са  правилима о 

додели државне помоћи. 

 

3.  Износ средстава 

Члан 33. 

За појединачна давања може се определити  

највише 5% средстава, од укупно опредељених 

средстава  за остваривање јавног интереса  путем 

јавног конкурса. 

Укупну висину средстава за појединачна 

давања утврђује одлуком  Градско веће. 

 

Члан 34. 

Износ средстава којим се суфинансира 

пројекат на основу појединачних давања, не може 

бити већи од 20% износа који је прописан за јавне 

набавке мале вредности.  

Додељена средства из става 1. овог члана не 

могу се кумулирати са другим видовима државне 

помоћи.  

 

4.  Право подношења пријаве 

Члан 35. 

Пријаву за појединачно давање може 

поднети:  

1) издавач медија чији  је медиј уписан у 

Регистар медија, који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

2) правно лице, односно предузетник,  које се 

бави производњом медијских садржаја и које има 
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доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан у Регистар 

медија; 

3) правно лице, односно предузетник, са 

пројектима организовања и учешћа на стручним, 

научним и пригодним скуповима као и 

унапређивања професионалних и етичких стандарда 

у области јавног информисања,   

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, град 

Врање, не може суфинансирати пројекат издавача 

медија који није уписан у Регистар медија. 

 

Члан 36. 

Појединачно давање не може се одобрити  

издавачу медија који се финансира из јавних 

прихода,  као ни  издавачу медија који није  уписан 

у Регистар медија. 

Појединачно давање не може се одобрити 

лицу које је у претходном периоду добило средства 

намењена пројектном суфинансирању, а није 

испунило  уговором преузете обавезе. 

 

5.   Критеријуми за оцену пројекта 

Члан 37. 

Критеријуми на основу којих ће се 

оцењивати пројекат подносиоца пријаве за 

појединачно давање, су:  

1)  мера  у којој је предложена пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања;  

            2)  мера  пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким 

медијским стандардима.  

На основу критеријума из става 1. тачка 1) 

овог члана,  посебно се оцењује:  

1. Значај пројекта са становишта: 

- остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања;  

- остваривање  намене конкурса; 

- усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група;   

- идентификованих  и јасно дефинисаних 

потреба циљних група;  

- заступљености иновативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

2. Утицај  и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са 

циљевима,  очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет 

информисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају 

праћење реализације пројекта;  

- разрађености и изводљивости плана 

реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске 

одрживости пројекта (позитивни ефекти 

пројекта настављају се након што се 

оконча подршка). 

3. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких 

способности предлагача пројекта; 

- неопходних ресурса за реализацију 

пројекта; 

- стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта, које одговарају 

предложеним циљевима и активностима 

пројекта. 

4. Буџет и оправданост трошкова са 

становишта: 

- прецизности и разрађеност буџета 

пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним 

активностима; 

- економске оправданости предлога буџета 

у односу на циљ и пројектне активности. 

 На основу критеријума из става 1. тачка 2) 

овог члана посебно се оцењује:  

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  

од стране државних органа,  регулаторних тела или 

тела саморегулације у последњих годину дана, због 

кршења професионалних и етичких стандарда 

(податке прибавља службеник Одељења за 

друштвене  делатности – Одсека за образовање, 

културу, спорт, омладину и информисање од 

Регулаторног тела за електронске медије, за 

електронске медије, а од Савета за штампу, за 

штампане и онлајн медије); 

 2.  доказ о томе да су након изрицања казни 

или мера предузете активности које гарантују да се 

сличан случај неће поновити. 

 

6. Одлука о расподели средстава 

Члан 38. 

Одлуку  о расподели средства доноси 

Градско веће, у форми  решења са образложењем. 

Служба Градског већа,  решење доставља 

лицу коме су одобрена средства и објављује га на  

званичном сајту града. 

 

Члан 39. 

 Решење  је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 

 

Члан 40. 

На основу  решења  закључује се уговор, који 

је основ за праћење реализације суфинансираног 

пројекта.  
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У име града, уговор закључује 

градоначелник. 

Лице коме су одобрена средства, позива се да 

у остављеном року, достави потписан и оверен 

уговор. 

Уколико лице коме су одобрена средства не 

достави потписан уговор сматраће се да је одустао 

од додељених средстава. 

 

Члан 41. 

Уговор из члана 40. овог Правилника, између 

осталог, садржи и:  

        1)  спецификацију одобрених трошкова;  

 2) динамику реализације пројекта; 

 3)  рокове за достављање наративног и финан-

сијског извештаја;  

 4) обавезу обавештавања јавности који је орган 

суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови 

изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 

изражавају ставове органа који је доделио 

средства.”; 

5) обавезу повраћаја средстава уколико сва сред-

ства нису искоришћена, односно ако пројекат није 

реализован. 

Орган који додељује средства исплаћује до-

дељена средства по динамици утврђеној уговором.  

 

IV. НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ 

ИЗВЕШТАЈ  

Члан  42. 

Учесници конкурса који су добили средства, 

као и лица којима су одобрена средства на основу 

појединачног  давања, извештај о реализацији 

пројекта достављају Градском већу, у форми 

наративног и финансијског извештаја, а у складу са  

законом и закљученим уговором. 

Извештај мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица и оверен печатом.  

Члан 43. 

Градско веће по завршетку пројектног 

суфинансирања у текућој години, може да изради 

извештај о спроведеном конкурсу и анализу 

квалитета подржаних пројеката на основу извештаја 

корисника и да их објави на званичном сајту града. 

Градско веће приликом израде анализе 

квалитета подржаних пројеката може да ангажује 

независне стручњаке за медије или медијске 

раднике. 

 

Члан 44. 

Кориснику средстава који не достави у року 

и у прописаној форми наративни и финансијски 

извештај о реализацији пројекта, Градско веће 

упућује  захтев за повраћај средстава. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана 

врши се у року који је предвиђен уговором. 

Информација о корисницима средстава који 

нису доставили наративни и финансијски извештај о 

реализацији пројекта, односно који нису извршили 

повраћај средстава, објављује се на  званичном сајту 

града. 

 

V.    ОБАВЕЗЕ ОРГАНА  ЈАВНЕ ВЛАСТИ 

Члан 45. 

Градско веће је у обавези да у року од 15 

дана од дана доношења одлуке о додели средстава, 

Регистру медија пријави податке о износу 

додељених новчаних средстава. 

Одељење за душтвене делатности – Одсек за 

образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање, у складу са чланом 5. став 2. овог 

Правилника врши припрему потребне 

документације и доставља Градском већу ради 

пријаве података Регистру медија о износу 

додељених средстава.    

 

VI.      ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 46. 

 Даном ступања на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања („Службени гласник града 

Врања”, брoj: 2/17). 

 

Члан 47. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 08.03.2017. 

године, број: 06-43/2017-04 

                      ПРЕДСЕДНИК 

                   ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

                        др Слободан Миленковић,с.р. 

ОБРАЗАЦ 1 

ПРИЈАВАЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:  
ПРИЈАВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО 

ДАВАЊЕ: 
 

1. Основни подаци 
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1.1 НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ 

ПОДНОСИ ПРИЈАВА: 

1.2 НАЗИВ КОНКУРСА (уписати назив конкурса за који се 

пријављује): 

  

1.3 ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА(уписати пун назив 

правног лица или предузетника из 

решења Агенције за привредне регис-

тре): 

1.4 НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

  

1.5 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

(У РСД): 
1.6 СРЕДСТВА ЗА КОЈА  АПЛИЦИРАТЕ (У РСД): 

  

1.7 ОЗНАЧИТИ ДА ЛИ СТЕ  ИЗДАВАЧ МЕДИЈА 

(уписати - издавач медија) 

1.8 ОЗНАЧИТИ ДА 

ЛИ СТЕ 

ПРОДУКЦИЈА   

(уписати - 

продукција): 

1.9  ОСТАЛО                                                               

(уписати): 

   

1.10 НАЗИВ МЕДИЈА ПРЕКО КОЈЕГ ЋЕ СЕ 

РЕАЛИЗОВАТИ ПРОЈЕКАТ (уписати пун назив 

из Регистра медија): 

1.11 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ МЕДИЈА  ПРЕКО КОЈЕГ 

ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОЈЕКАТ (уписати број  

из Регистра медија ): 

 

  

2. Подаци о подносиоцу пројекта 

2.1  АДРЕСА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ (улица 

и број): 
2.2 ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 

  

2.3  ТЕЛЕФОН: 2.4  Е-mail: 
2.5  ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦА: 

   

2.6  ПРАВНИ СТАТУС ПОДНОСИОЦА (уписати ДОО, 

АД, ПР, УГ, ОД и др.): 

2.7   

МАТИЧНИ 

БРОЈ: 

2.8   ПИБ: 

   

2.9   БРОЈ НАМЕНСКОГ РАЧУНА  КОД УПРАВЕ ЗА 

ТРЕЗОР  ( уколико имате отворен): 

2.10   БРОЈ 

ТЕКУЋЕГ 

РАЧУНА И 

НАЗИВ 

ПОСЛОВНЕ 

БАНКЕ: 

2.11  SWIFT/ IBAN (за де-

визна плаћања): 

 

   

2.12  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ : 2.13  КОНТАКТ ОСОБА: 

Име и презиме: Име и презиме: 

Функција: Функција: 

Е-mail: Е-mail: 
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Телефон: Телефон: 

3.  Предлог пројекта 

3.1  ОПИС ПРОЈЕКТА  (тема, сврха пројекта, циљна група, формат, број медијских садржаја – до пет 

редова): 

      

3.2  БРОЈ И ВРСТА ПЛАНИРАНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА-ОБЈАВА: 

 

3.3  ТЕРИТОРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 3.4 ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 

  

3.5  ЗНАЧАЈ   ПРОЈЕКТА  (описати стање, значај и идентификовати проблеме са којима се циљна 

група/е суочавају и потребе које произилазе из тих проблема и навести квалитативне/квантитативне 

показатеље садашњег стања користећи расположиве податке, искуства, истраживања и др- сажетак): 

 

3.6  ЦИЉ  ПРОЈЕКТА (формулисати очекивану позитивну промену за циљну/е  групу/е до које ће 

довести реализација пројекта): 

 

3.7  НАВЕСТИ ПРИМАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, појединце који су под директним 

позитивним утицајем пројектних активности): 

 

3.8  НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, појединце који ће на било који 

начин имати користи од пројектних активности)): 

 

 

3.9  ОПИС АКТИВНОСТИ(навести  актере/средства /мере / радњу/ у реализацији пројекта ради постиза-

ња жељених резултата и циља пројекта, описати и образложити како ће се спроводити активности, 

навести њихов садржај, методику и логику повезаности са циљем и резултатима  пројекта): 

 

 

3.10  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОЈЕКТНИХ АК-

ТИВНОСТИ  (додати нове редове уколико је 

потребно): 

Месеци 

(у колоне за одговарајуће месеце у којима 

предвиђате реализацију пројектних ак-

тивности треба уписати „Х“) 

Назив активности: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.             

2.              

3.             

4.              

5.              

6.              

7.              

8.             
 



290-Страна – Број - 5 -         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“         Уторак,28.март.2017.године. 

 

 

3.11  РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ (прикажите резултате којима се остварују циљеви  пројекта, као и 

показатеље (индикаторе) успеха којима те резултате мерите; зa сваки резултат потребно је навести 

индикатор; уколико је потребно, додајте нове редове у табелу): 

РЕЗУЛТАТИ (резултате дефинисати као конкретне исходе 

горенаведених активности пројекта које воде постизању 

циља пројекта): 

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА 

(квалитативни и квантитативни 

показатељи / критеријуми којима 

меримо напредак пројекта и остварење 

циља и резултата пројекта): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   
 

3.12  ОДРЖИВОСТ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА (навести да ли су резултати пројекта одрживи након 

завршетка финасирања од стране органа који расписује конкурс):  

 

 

 

3.13  ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА (описати  на који начин се врши праћење 

и евалуација пројекта):  

 

3.14  КРАТКА БИОГРАФИЈА КЉУЧНИХ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА (највише 3 кључна учесника 

пројекта, навести њихове улоге у пројекту): 

А  

Б  

Ц  

3.15  ИСКУСТВО ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛИЧНИХ ПРОЈЕКАТА: 

 

3.16  АНАЛИЗА РИЗИКА (потешкоће које се могу јавити у току реализације пројектаи планови за 

смањење негативних последица њиховог утицаја): 

 

4.  Лична карта подносиоца пројекта 

4.1 Број запослених (укупан број стално 

запослених и хонорарних сарадника): 
 

4.2 Навести техничке капацитете за 

реализацију пројекта: 
 

4.3 Периодика, тираж, врста папира и формат 

(за штампане медије: 
 

4.4 Начин емитовања 

(земаљско/кабловско/сателитско/електронска 

издања) - за електронске медије: 

 

4.5 Број посета веб стране подносиоца 

пројекта на месечном нивоу: 
 

4.6 Домаћа и међународна признања и награде 

за произведене медијске садржаје и њене 

ауторе: 
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 Износ Структура

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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3. Приходи из буџета АП

4. Приходи из буџета ЛКС

5. Остали приходи (навести их)

1. Основни подаци

2. Спецификација прихода

1.5  УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 

 У
ч

е
ш

ћ
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и
х
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а
 (

2
+

3
+

4
) 
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у

п
н

и
м

 

п
р
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х

о
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а
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р
о

је
к
т
а

1.1  НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС 1.2  НАЗИВ КОНКУРСА

1.6  ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈА  АПЛИЦИРАТЕ

1.7 БРОЈ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

Врста прихода по изворима прихода

1. Сопствени приходи

2. Приходи из републичког буџета

1.8  ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  (податак о почетку и завршетку пројекта)

1.3  ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 1.4  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

 

3. Спецификација расхода 

    
I- УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 

б/ 

II - РАСПОДЕЛА УКУПНИХ 

ТРОШКОВА  в/ 

РБ Врста трошка г/ 
Јединица 

мере 

Ц
ен

а 
п

о
 ј

ед
и

н
и

ц
и

 

Б
р
о
ј 

је
д
и

н
и

ц
а 

Укупно 
д/ 

Трошков

и из 

прихода 

од 

Органа 

који је 

расписао 

конкурсђ/ 

Трошко

ви који 

ће се 

финанси

рати из 

свих 

других 

извора 

финанси

рања ђ/ 

Провера
е/ 

% 

1 2 3 4 5 6(4*5) 7 8 9 (6-7-8) 10 

1+2 
УКУПНИ 

ТРОШКОВИ  
      0.00 0.00 0.00 0.00 

#DIV/

0! 

4.7  Број произведених медијских садржаја на 

месечном нивоу у претходној години: 
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1 
ОПЕРАТИВНИ 
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          0.00     0.00 

          0.00     0.00 

          0.00     0.00 

          0.00     0.00 
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          0.00     0.00 
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2 
ПЕРСОНАЛНИ 

ТРОШКОВИ 
      0.00 0.00 0.00 0.00 
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          0.00     0.00 

          0.00     0.00 
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 М.П.

Место и датум:          Одговорно лице (име, презиме и потпис)

КОЛОНА 9 СЛУЖИ КАО ПРОВЕРА ТАЧНОСТИ УНОСА ПОДАТАКА ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ НА ТРОШКОВЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ СРЕДСТАВА ОД ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО 

КОНКУРС И ИЗ СВИХ ДРУГИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА, КОЈИ СУ ДАТИ ЗБИРНО. АКО ЈЕ РАСПОДЕЛА ТРОШКОВА ТАЧНА, У КОЛОНИ  9  ЋЕ БИТИ НУЛЕ.  АКО СЕ ПОЈАВИ НЕКИ  БРОЈ, 

ОН УКАЗУЈЕ НА ГРЕШКУ  УЧИЊЕНУ ПРИЛИКОМ РАСПОДЕЛЕ ТРОШКОВА, КОЈУ ТРЕБА КОРИГОВАТИ.

ИЗНОСИ У КОЛОНИ 6 СЕ ДОБИЈАЈУ КАО ПРОИЗВОД  КОЛОНА 4 И 5., А ПРИТОМ СЕ У КОЛОНУ  3 УНОСИ ВРСТА ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (БРОЈ СТРАНА, ИЗДАЊА, Е-НОСАЧА, ЗА УГОВОРЕ О 

ДЕЛУ ИСКАЗАТИ ПЕРИОД АНГАЖМАНА У ДАНИМА, МЕСЕЦИМА И СЛ.);

КОЛОНЕ 7 И 8 У ЗБИРУ МОРАЈУ ДА ДАЈУ ИЗНОСЕ У КОЛОНИ 6 - УКУПНИ ТРОШКОВИ.

Sheet-ovi:" Budzet projekta", "Revidiran budzet projekta", "Finansijski izvestaj"  су међусобно повезани формулама, односно "Revidiran" вуче одређене податке из " 

Budzet-а", a  "Finansijski izvestaj" вуче податке из  "Revidiran-og", што има за циљ смањење директног уноса података (податке уносите само у поља која имају назнаку-

"унос"), и  обједињеност и конзистентност података, зарад смањења ризика од грешака приликом извештавања о реализацији пројекта у односу на планиране 

показатеље! Препорука је да све финансијске фазе (Буџет, Ревидиран и Извештавање), радите на једном месту,  у овом фајлу, односно у овако формулама 

повезаним Sheet-ovima. У противном, имате могућност да преузмете Образац2-Финансијски извештај са нашег сајта и да га механички попуните траженим 

подацима.

РЕДОСЛЕД СЛАЊА ОБРАЗАЦА: Приликом пријављивања на конкурс, доставља се само  Sheet " Budzet projekta". Након доделе средстава за пројекат, доставља се  

Sheet "Revidiran budzet projekta". По реализацији пројекта, доставља се  Sheet "Finansijski izvestaj".

И З Ј А В А

I - ОДНОСИ СЕ НА УКУПНЕ ТРОШКОВЕ ПРОЈЕКТА ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА;

II - ОДНОСИ СЕ НА РАСПОДЕЛУ УКУПНИХ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА И ТО НА ДЕО КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА ОРГАНА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАО КОНКУРС И НА ДЕО КОЈИ ЋЕ 

БИТИ  ФИНАНСИРАН ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА,  КОЈИ СУ ДАТИ ЗБИРНО. ОВО ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ КОНТРОЛЕ  НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА, 

ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОМ ПРОЈЕКТУ;

КОЛОНА 2:  УНЕТИ НАЗИВЕ РАСХОДА  (ПРИМЕР, ТРОШКОВИ ШТАМПЕ, ДИЗАЈНА, ХОНОРАРИ И ДРУГО), А КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА АКТИВНОСТИМА 

НАВЕДЕНИМ У ТАЧКИ 3.8  ПРИЈАВЕ;

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да да су сви подаци који су наведини 

у обрасцу истинити и тачни.

 ФОРМУЛАР ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ У EXCEL-u; СВИ ИЗНОСИ СЕ УНОСЕ У ДИНАРСКОЈ ВРЕДНОСТИ ИЛИ ПРОТИВРЕДНОСТИ; ЦРВЕНО УОКВИРЕНА ПОЉА СУ ПОД 

ФОРМУЛОМ (ЗАКЉУЧАНА/У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ, ОТКЉУЧАЈ:123).  У ПЛАВО УОКВИРЕНА ПОЉА УНОСЕ СЕ  ИСКЉУЧИВО  НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ, КАКО БИ ФОРМУЛЕ БИЛЕ У 

ФУНКЦИЈИ; ОСТАЛА ПОЉА СУ ЗА СЛОВНЕ И ДРУГЕ УНОСЕ;

ПОЈАШЊЕЊА ЗА УНОС ПОДАТАКА: 

 
ОБРАЗАЦ 2 

НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Основни подаци 

1.1  НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ  ИЗВЕШ-

ТАЈ: 
1.2  НАЗИВ КОНКУРСА 

 

 
 

1.3  KOРИСНИК СРЕДСТАВА(навести званичан и пун 

назив издавача медија, односно правног лица/ 

предузетника,  који се бави производњом медијских 

1.4  НАЗИВ ПРОЈЕКТА:  
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садржаја, као што је наведено у решењу Агенције за при-

вредне регистре): 

  

1.5  ТЕЛЕФОН: 1.6  Е-mail: 

  

1.7  БРОЈ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕК-

ТА: 
1.8  ИЗНОС УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА: 

  

2. Наративни извештај 

2.1  ОПШТИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ И МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА (сажетак – до 15 редова): 

 

 

 

2.2  БРОЈ И ВРСТА РЕАЛИЗОВАНИХ  МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА-ОБЈАВА: 

 

 

 

2.3  ТЕРИТОРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (простор на коме је 

емитован садржај био доступан-видљив): 

2.4  ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ПРОЈЕКТА: 

 

 

 

 

2.5  ПОСТИГНУТИ  ЦИЉ  ПРОЈЕКТА(општи преглед постигнутих циљева у односну на планиране у 

пројекту и најважнијих достигнућа; позитивни утицај на циљне групе; упоредити  постигнуте показатеље 

у односну на очекиване представљене у пројекту): 

 

 

 

 

2.6   НАВЕСТИ ПРИМАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, појединце који су под директним 

позитивним утицајем пројектних активности): 

 

 

 

 

 

2.7  НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, појединце који ће на било који 

начин имати користи од пројектних активности)): 

 

 

 

2.8  ОПИС АКТИВНОСТИ(навести  актере/средства /мере / радњу/ при реализацији пројекта): 

 



Уторак,28.март.2017.године.             "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број- 5 - Страна-295 

 

 

2.9  НАВЕСТИ ПОСТИГНУТЕРЕЗУЛТАТЕ: 
2.10  ИНДИКАТОРИ РЕ-

ЗУЛТАТА: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

2.11  ОДРЖИВОСТ  ПРОЈЕКТА: 

 

 

 

 

 

 

2.12  ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА  (које инструменте сте користили да ме-

рите напредак пројекта и постигнуте резултате током реализације пројекта) 

 

 

 

 

 

 

2.13  ПРОМОЦИЈА И ВИДЉИВОСТ (наведите информације у вези са видљивошћу подршке органа који 

је суфинансирао пројекат; како су били информисани крајњи корисници и јавност): 

 

 

 

 

 

 

2.14  НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ ( опишите потешкоће са којима сте се сусрели и како сте их решили; које су 

то корисне лекције које могу бити примењне у будућности): 

 

 

 

2.15  ПРИЛОЗИ (Навести приложене примерке медијских садржаја: ДВД, примерци новина, тренинг 

материјале, спискове учесника и сл.): 
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Датум реализације 

пројекта 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
а/

1. Основни подаци

Број уговора Подносилац пројекта Назив пројекта 

#DIV/0!

2. Укупни трошкови пројекта

 Укупно планирани ревидирани трошкови пројекта Укупно реализовани трошкови пројекта Проценат реализације  планираних средстава 

#DIV/0!

3. Уговорени трошкови пројекта

Уговорена средства са Органом који је доделио средства Утрошена средства Органа који је доделио средства
Учешће утрошених прихода од органа у укупно реализованим трошковима 

пројекта (max80%)

5. Обавезе из уговора

4. Квантитативни показатељи пројекта

Број уговорених медијских садржаја Број реализованих медијских садржаја
Просечни ревидирани трошак по јединици 

медијског садржаја

Просечни реализован трошак по јединици медијског 

садржаја

#DIV/0! #DIV/0!

Уговорени рок за реализацију пројекта Износ неутрошених  средстава Органа
Да ли је извршен повраћај неутрошених 

средстава

Датум повраћаја средстава Органу 

власти

0.00

 
 

7. Спецификација расхода/трошкова  

НАЗИВ 

ТРОШКА  

I - УКУПНИ 

ТРОШКОВИб/ 
II - УГОВОРЕНИ И РЕАЛИЗОВАНИ  ТРОШКОВИв/ 

ПЛАНИ

РАН 

ТРОША

К  

РЕА

ЛИЗ

ОВА

Н 

ТРО

ША

К 

УГОВ

ОРЕН 

ТРОШ

АК  

РЕАЛИЗО

ВАН 

ТРОШАК 

ИЗНОС 

ДОКУМ

ЕНТА ЗА 

ПЛАЋА

ЊЕ  

НАЗИ

В 

ИЗДА

ВАОЦ

А 

РАЧУ

НА  

БРОЈ 

ДОКУМЕ

НТА  

БРОЈ 

ИЗВОДА 

БАНКЕ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1+2) 

УКУПНО 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

1. 

ОПЕРАТИВН

И               

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

../../JPEJKO~1/AppData/Local/Temp/obrazac-2--finansijski-deo-izvestaja.xlsx#RANGE!B88
../../JPEJKO~1/AppData/Local/Temp/obrazac-2--finansijski-deo-izvestaja.xlsx#RANGE!B88
../../JPEJKO~1/AppData/Local/Temp/obrazac-2--finansijski-deo-izvestaja.xlsx#RANGE!B89
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2. 

ПЕРСОНАЛН

И  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

                  

                  

                  

НАПОМЕНА:    

 

 

1. Приложити примерке медијских садржаја: ДВД, примерци новина, тренинг материјале, спискове учесника и сл.

2. Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о трошковима насталим у току реализације пројекта/програма, и то: 

- фотокопије рачуна, налога, уговора, и сл.

- фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним рачунима

3. Фотокопија извода о преносу неутрошених средстава Органу

        М.П.              

а

б

в

ПРИЛОГ:

 И З Ј А В А

 Као одговорно лице корисника средстава, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци, неведени 

у Обрасцу истинити и тачни, а приложена документација која је је наведена у прилогу, веродостојна оригиналној 

документацији.

Место и датум:          

ПОЈАШЊЕЊА ЗА УНОС ПОДАТАКА: 

ФОРМУЛАР ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ У EXCEL-u; СВИ ИЗНОСИ СЕ УНОСЕ У ДИНАРСКОЈ ВРЕДНОСТИ ИЛИ 

ПРОТИВРЕДНОСТИ; ЦРВЕНО УОКВИРЕНА ПОЉА СУ ПОД ФОРМУЛОМ.  У ПЛАВО УОКВИРЕНА ПОЉА УНОСЕ СЕ  ИСКЉУЧИВО  НУМЕРИЧКИ 

ПОДАЦИ, КАКО БИ ФОРМУЛЕ БИЛЕ У ФУНКЦИЈИ; ОСТАЛА ПОЉА СУ ЗА СЛОВНЕ И ДРУГЕ УНОСЕ; ПРЕ ШТАМПАЊА ОБРАСЦА ЗА СЛАЊЕ, 

ПОЖЕЉНО ЈЕ "САКРИТИ"  ПРАЗНЕ РЕДОВЕ-РЕДОВЕ У КОЈИМА НЕМА УНОСА ПОДАТАКА; ТАКОЂЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ШТАМПАТИ 

ПОЈАШЊЕЊЕ

I - ОДНОСИ СЕ НА УКУПНЕ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА: ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ

II - ОДНОСИ СЕ НА УГОВОРЕНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА  СА ОРГАНОМ КОЈИ ЈЕ СУФИНАНСИРАО ПРОЈЕКАТ
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Градско веће града Врања, седница одржана 

13.03.2017. године 

111. 

На основу члана 7. Правилника о начину, ме-

рилима, и критеријумима за избор пројеката из 

области екологије и заштите животне средине који 

се финансирају и суфинансирају из буџетског 

Фонда за заштиту животне средине града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 4/2017), 

број: 20/2013), члана 6. став 1. тачка 10. и члана 17., 

18., 24, 61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

20/2016), Градско веће града Врања, на седници 

одржаној дана: 13.03.2017. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ВРЕДНО-

ВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за вредновање про-

јеката у области екологије и заштите животне сре-

дине  града Врања, у саставу: 

 председник, 

 Марина Ђорђевић, члан Градског већа за 

ресор –екологија и заштита животне средине, 

 заменик председника, 

 Славољуб Стојменовић, помоћник градона-

челника, 

 секретар Комисије, 

 Маја Јовић, шеф Локалне пореске админис-

трације,  

 чланови, 

 1. Бојана Стојковић, стручни сарадник за 

екологију, 

 2. Весна Стефановић, дипл.инг. пољопривре-

де, представник ЈКП „Комрад“, 

 3. Драгана Линда Митић, др хемије, пред-

ставник ЈП „Водовод“, 

 4. Драгана Миладиновић, инспектор ЗОО 

хигијене и 

 5. Јасмина Петровић, шеф Одељења за при-

вредно економски развој и заштиту животне среди-

не. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да спроводе поступак по 

расписаном конкурсу Градског већа за финансира-

ње и суфинансирање пројеката из области екологије 

и заштите животне средине из буџетског Фонда за 

заштиту животне средине града Врања у складу са 

Правилником о раду Комисије за вредновање проје-

ката из области екологије и заштите животне среди-

не који се финансирају и суфинансирају из буџет-

ског фонда за заштиту и унапређивање животне 

средине града Врања и Правилником о начину, ме-

рилима и критеријумима за избор пројеката који се 

финансирају и суфинансирају из области екологије 

и заштите животне средине из буџетског Фонда за 

заштиту и унапређивање животне средине града 

Врања. 

 

Члан 3. 

 Стручне, административне и техничке 

послове за потребе Комисије обавља секретар Ко-

мисије. 

Члан 4. 

 Мандат Комисије траје 4 (четири) године. 

 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о именовању Комисије за вредновање 

програма из области екологије и заштите животне 

средине који се финансирају и суфинансирају из 

буџетског Фонда за заштиту и унапређивање жи-

вотне средине града Врања  број: 06-137/2014-04 од 

08.09.2014. године. 

 

Члан 7. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 8. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 13.03.2017. 

године, број:06-44/2017-04 

                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК                                                                                           

ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                           

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врања, седница одржана 

14.03.2017. године 

112. 

На основу члана 12. став 2. и 3. Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава из бу-

џета града Врања за реализовање програма и проје-

ката удружења у области друштвеног и хуманитар-

ног рада („Службени гласник града Врања“, број: 

23/2016), члана 17. став 3. Правилника о раду Коми-

сије за доделу средстава удружењима из области 

друштвеног и хуманитарног рада („Службени гла-

сник града Врања“, број: 23/2016), и члана 61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће 

града Врања на седници одржаној дана 14.03.2017. 

године, донело је 
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О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКА-

ТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ИЗ  ОБЛА-

СТИ ДРУШТВЕНОГ ИХУМАНИТАРНОГ РА-

ДА ЗА ПРВУ  ПОЛОВИНУ 2017. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

У области друштвеног и хуманитарног рада, 

из буџета града Врања за  прву поволину 2017. го-

дине, финансирају/суфинансирју се следећи пројек-

ти: 
 

 

Редни 

број 

Подносилац 

пројекта 

Назив пројекта Додељени 

износ 

 

1. 

 

Удружење за помоћ ментално недовољно 

развијеним особама (МНРО) Врање 

 

Програмске кроз пројектне актив-

ности  Удружења за помоћ недо-

вољно развијеним особама(МНРО) 

 

850.000,00 

2. Међуопштинска организација глувих и 

наглувих Врање 

„Наше руке, наш глас“ 750.000,00 

3. Удружење особа са параплегијом „Интеграција особа са параплегијом 

у живот заједнице“ 

300.000,00 

4. Међуопштинска организација Савеза 

слепих Србије Врање 

„Рад за добробит слепих, слабови-

дих из дана у дана“ 

600.000,00 

5. Црвени крст Врање „Организовање теренске акције 

добровољног давања крви“ 

35.000,00 

6. Друштво за целебралну парализу Сунце Заједно смо јачи 100.000,00 

7. Удружење мултипле склерозе Пчињског 

округа Врање 

„Наше чаролије“ 150.000,00 

8. Друштво српских домаћина Дечје културно лето – 2017. 250.000,00 

9. Удружење ЕУРОС Друштвена одговорност девијан-

тног понашања младих 

350.000,00 

10. МОДУС Заједно за каријеру  младих у Вра-

њу 

300.000,00 

11. Субнор 70 година славне прошлости и бри-

ге о људима 

600.000,00 

12. Удружење пензионера Брига, посета, помоћ 50.000,00 

13. Покрет за једнакост Вршњачко ненасиље 100.000,00 

14. Одбор за људска права Позови сос телефон 250.000,00 

15. ГКУД Севдах  Промоција културног наслеђа и 

традиције Врања и југа Сбије у 

првој половини 2017. године 

700.000,00 

16.  Дечији савез града Враања И деца су део овог света 150.000,00 

17. Интернационални конзорцијум за 

солидарност ИКС 

Социјална инклузија старих Рома  

кроз социјалну интеракцију 

215.000,00 

  укупно 5.750.000,00 

 

 

Члан 2. 

Са подносиоцима пројекта из члана 1. ове 

Одлуке, којима су средства из буџета одобрена, у  

име Града, градоначелник закључује уговор о фи-

нансирању/суфинансирању пројеката из области 

друштвеног и хуманитарног рада за прву  половину 

2017. године. 

 

 

Члан 3. 

Подносиоци пројекта/програма ближе озна-

чени у члану 1. ове Одлуке су у обавези да своје 

пројекте заврше до 30 јуна 2017.. године, а да 

Извештај о спроведеном пројекту и утрошеним 

средствима доставе Комисији за доделу средстава 

удружењима из области друштвеног и хуманитар-

ног рада до 15. јула 2017. Године. 

                                                                     

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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Члан 5. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Врања“ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 14.03.2017. 

године, број:06-48/2017-04 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                           

ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                           

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врања, седница одржана 

20.03.2017. године 

113. 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбед-

ности саобраћаја на путевима («Службени гласник 

РС», бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 62. став 

1. тачка 11. Статута града Врања («Службени гла-

сник града Врања», број:3/2017), члана 61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања («Службени 

гласник града Врања», број 20/2016), Градско веће 

града Врања, на седници одржаној дана 

20.03.2017.године,  доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2017. ГО-

ДИНУ 

 

Члан 1. 

 Програмом коришћења средстава за финан-

сирање и унапређење безбедности саобраћаја на 

територији града Врања за 2017. годину (у даљем 

тексту: Програм) утврђује се начин коришћења 

средстава од наплаћених казни за саобраћајне пре-

кршаје на територији града Врања, за активности 

које се током 2017. године планирају у циљу уна-

пређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 2. 

 Средства за реализацију Програма, предви-

ђена су Одлуком о буџету града Врања за 2017. го-

дину. 

 Коришћење наведених средстава биће засно-

вано на принципу финансирања програмских зада-

така из реалних извора у динамици која обезбеђује 

реализацију расхода по утврђеним приоритетима до 

нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 3. 

 У складу са тачком 18. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, средства за реализацију 

овог Програма треба да буду усмерена за унапређе-

ње безбедности саобраћаја на путевима на терито-

рији града Врања и то за следеће намене: 

 

 

 

 

 

 

 

Позиција Назив активности 

% од 

уплаћених 

средстава 

Очекивана 

средства 
Носилац 

Очекивана средства у 2017. години 12.000.000,00 

1. 
Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре 
50.00 6.000.000,00   

1.1. 

Уређење саобраћајне инфраструктуре у 

зонама школа (Постављање вертикалне 

и хоризонталне сигнализације, браника, 

успоривача саобраћаја и осталих 

заштитних компоненти) пренешене 

обавезе из 2016. године и обавезе из 

2017. године 

50.00 6.000.000,00 

ГУ града Врања                         

(ОШ Радоје 

Домановић, Вук 

Караџић, Предраг 

Девеџић и 

Бранислав Нушић) 

2. 

Реализација саобраћајно-техничких 

мера намењених повећању 

безбедности учесника у саобраћају 

41.67 5.000.000,00   
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2.1 

Материјално-техничко опремање 

саобраћајне полиције - пренешено 

обавезе из 2016. 

4.17 500.000,00 ГУ града Врања 

2.2 
Материјално-техничко опремање 

саобраћајне полиције  
12.50 1.500.000,00 ГУ града Врања 

2.3 

Израда студије зоне безбедности 

саобраћаја за три основне школе у 

Врању - 1. мај Вртогош и Дубница и 

Краља Петра 1. Корбевац 

1.67 200.000,00 
Техничка школа у 

Врању 

2.4 

Израда пројекта за уређење зона школа 

за део основних школа и предшколских 

установа за које не постоје пројекти - 1. 

мај Вртогош и Дубница и Краља Петра 

1. Корбевац 

0.83 100.000,00 ГУ града Врања                              

2.5 

Израда пројекта за техничко регулисање 

саобраћаја на територији града Врања и ГО 

Врањска Бања - члан 157. ЗоБС 

22.50 2.700.000,00 ГУ града Врања                              

3. 
Реализација промотивних активности из 

области безбедности саобраћаја 
8.33 1.000.000,00   

3.1 

Организовање акција, израда и подела 

промотивног материјала за спровођење 

акција безбедности саобраћаја. 

2.21 265.000,00 ГУ града Врања 

3.2 
Куповина дечијих седишта у циљу 

промотивне кампање - 20 ком 
0.67 80.000,00 ГУ града Врања 

3.3 
Куповина ротација за тракторе циљу 

промотивне кампање - 30 ком 
0.42 50.000,00 ГУ града Врања 

3.4 

Едукација студената високошколских 

установа и ученика трећих година средњих 

школа 

1.25 150.000,00 ГУ града Врања 
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3.5 

Учествовање на стручним скуповима по 

пријављеним радовима за Град Врање из 

области безбедност у саобраћају  

0.42 50.000,00 ГУ града Врања 

3.6 

Поклон награда најбољим ученицима смера 

«Безбедност саобраћаја» у Техничкој 

школи у Врању 

0.33 40.000,00 ГУ града Врања 

3.7 

Реализација ликовног конкурса за најбољи 

цртеж - предшколци, ученици првог до 

четвртог разреда (организација и награде). 

0.54 65.000,00 ГУ града Врања 

3.8 

Реализација такмичења о познавању 

саобраћајних прописа  за ученике средњих 

школа (организација и награде) 

1.25 150.000,00 Техничка школа 

3.9 
Снимање песме и спота за заштиту деце у 

саобраћају 
1.25 150.000,00 ГУ града Врања 

 

 

Члан 4. 

 Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији града Врања достављаће Градском 

већу Годишњи извештај о реализацији Програма 

коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја, најкасније до 28. фебруара текуће годи-

не, за претходну годину. 

 Стручну обраду Годишњег извештаја за 

потребе Савета вршиће Секретаријат за финансије и 

привреду Градске управе града Врања. 

 

Члан 5. 

 Програм ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Програм објавити у «Службеном гласнику 

града Врања». 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 20.03.2017. 

године, број:06-57/2017-04 

 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                           

ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                           

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

 

 

В Л А Д И Ч И Н   Х А Н 
114. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон ) и члана 

41.став 1. тачка 1. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08, 8/09 и „Службени гласник Гра-

да Врања“ брoj 11/13),  Скупштина Општине 

Владичин Хан, на седници одржаној 26.03.2017. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник Града Врања“ брoj 11/13) . 

 

Члан 2. 

У члану 15. став 1. тачка 21. бришу се речи 

“одређује ерозивна подручја“ 



Уторак,28.март.2017.године.             "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број- 5 - Страна-303 

 

 

Члан 3. 

У члану 83. став 3. се брише.  

 

Члан 4. 

 После члана 122.  додаје се  члан 122а. који 

гласи: 

 „Заштиту имовинских права и интереса 

Општине Владичин Хан врши Општинско право-

бранилаштво Оштине Владичин Хан. 

 Делокруг,састав и начин рада Општинског 

Правобранилаштва уређују се Одлуком Скупштине 

о Правобранилаштву Општине Владичин Хан“.  

    

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/1/17-IV/04  

    

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

115. 

На основу члана 76. став 1. Закона о стано-

вању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 

број. 104/16), члана 32. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. 

закон и 101/16 – др.закон), члана 41. и 138. Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

„Пчињског округа“ број  21/08 и  8/09 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 11/13), Скупштина 

Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 

26.03.2017. године донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан l. 

 Овом одлуком прописују се општа правила 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама (у даљем тексту: зграда) на територији  

Општине Владичин Хан. 

 Под кућним редом, у смислу ове одлуке, 

подразумевају се права и обавезе станара зграде у 

циљу несметаног становања и правилног 

коришћења стамбеног, стамбено-пословног 

простора у згради, заједничких просторија, 

заједничких делова зграде, заједнички ограђеног 

простора који припада згради, инсталација, уређаја 

и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања 

од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у 

згради. 

 Овом одлуком  одређује  се  дозвољени ниво 

буке у коришћењу посебних делова зграде (стан, 

пословни простор, гаража, гаражно место или 

гаражни бокс), као и услови под којима се могу 

обављати одређене привредне делатности у 

стамбеној згради, односно стамбено-пословној 

згради, како се власницима станова не би реметио 

мир у коришћењу станова. 

 

Члан 2. 

 Станаром зграде, у смислу ове одлуке, 

сматра се: власник стана и других посебних делова 

зграде, носилац станарског права, закупац сгана као 

и подстанари ових лица, сустанар, чланови њиховог 

породичног домаћинства као и друга лица која 

станују са њима и власник, односно корисник 

пословне просторије у згради, као и лица запослена 

у пословним просторијама у згради (у даљем 

тексту: станари). 

 

Члан 3. 

Делови зграде одређени су као посебни де-

лови, самостални и заједнички делови зграде. 

Посебан део зграде јесте посебна функцио-

нална целина у згради која може да представља 

стан, пословни простор,гаражу, гаражно место или 

гаражни бокс. 

          Самостални делови зграде су простирије са 

техничким уређајима, просторија трансформаторске 

станице и склоништа.  

          Заједнички делови зграде, у смислу ове 

одлуке, су: ходници, кров, димњаци, кровне терасе, 

фасада, степениште, приступне галерије, 

светларници  и слично 

    Заједничке просторије зграде, у смислу ове 

одлуке, су: тавански простор, вешерница, 

просторија за сушење веша, подрум, бицикларница, 

просторија за рад органа стамбене заједнице, 

просторија за смештај смећа и разног отпада, остава 

за смештај опреме за текуће одржавање зграде, 

заједничка остава и слично. 

 Заједнички ограђен простор који припада 

згради, у смислу ове одлуке, је двориште зграде које 

служи за потребе свих станара и користи се у 

складу са његовом наменом. 

 Заједничке инсталације, опрема и уређаји 

зграде, у смислу ове одлуке, су: унутрашње 

електричне, водоводне и канализационе, гасоводне 

и топловодне инсталације,громобрани, апарати за 

гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна 
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расвета, телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком 

коришћењу и друго. 

Члан 4. 

 У заједничким просторијама, заједничким 

деловима зграде и заједнички ограђеном простору 

који припада згради, забрањено је држати друге 

ствари, осим оних које су нужне за њихово 

наменско коришћење. 

 Заједничке просторије зграде, заједнички 

делови зграде, заједнички ограђен простор који 

припада згради, заједничке инсталације, опрема и 

уређаји зграде служе за потребе свих станара и 

станари су дужни да их користе са пажњом доброг 

домаћина и да их чувају од оштећења и квара. 

 

II ПРАВА II ОБАВЕЗЕ СТАНАРА 

 

Члан 5. 

 О кућном реду у згради старају се станари и 

органи стамбене заједнице: скупштина и управник. 

       Стабену заједницу чине сви власници посе-

бних делова стамбене, односно стамбено пословне 

зграде Стамбена заједница има статус правног лица.   

       Скупштину стамбене заједнице чине сви 

власници станова и других посебних делова зграде.  

      Управника бира скупштина стамбене зајед-

нице из редова чланова скупштине стамбене зајед-

нице који заступа и представља стамбену заједницу 

у складу са  Законом  и овом одлуком.  

 У сваком улазу у зграду станари, односно 

упрвник, дужни су да на видном месту истакну ову 

одлуку. 

 Списак станара, који садржи име и презиме 

станара и чланова његовог домаћинства, број стана 

и спрат, и списак заједничких просторија са 

назнаком њихове намене, дужан је да поседује 

управник. У случају промене станара, односно броја 

станара, управник је дужан да ажурира списак 

станара. 

 Власник стана дужан је да управнику пријави 

промену станара, односно број станара у року од 

осам дана од дана настале промене. Власник 

пословне просторије дужан је да управнику пријави 

промену закупца ако је пословну просторију издао у 

закуп, у року од осам дана од дана настале промене. 

 

Члан 6. 

 Станови морају биги обележени бројевима, а 

станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 

 Станари су дужни да заједничке просторије 

зграде, заједничке делове зграде, заједнички 

ограђен простор који припада згради и заједничке 

инсталације, опрему и уређаје зграде, после 

употребе доведу у ред, а кључ од заједничке 

просторије односно заједничког дела зграде, врате 

лицу које је одредио орган управљања зградом. 

 

Члан 7. 

 Станари су дужни да обезбеде да улаз у 

зграду, приступ заједничким деловима зграде и 

заједничким просторијама буду слободни ради 

несметаног пролаза и у њима је забрањено одлагање 

материјала и понашање које на било који начин 

нарушава њихову функционалност, хигијену и 

чистоћу (остављање намештаја, уређаја, смећа, 

разног отпада, уношење блата и друго). 

 

Члан 8. 

 Станари су дужни да за време кише, снега и 

других временских непогода, обезбеде да прозори и 

улази на заједничким просторијама и заједничким 

деловима зграде буду затворени. 

 Станари су дужни да са прозора, тераса, 

балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему 

морају водити рачуна да не ошгете заједничке 

просторије и заједничке делове фасада, и да не 

угрожавају безбедност осталих станара и 

пролазника. 

 Станари су дужни да обезбеде чишћење 

снега и уклањање леда испред зграде. 

 Станари, односно орган управљања зградом, 

дужни су да у зимском периоду предузму мере 

заштите од смрзавања и прскања водоводних, 

канализационих и топловодних инсталација и 

уређаја у становима, заједничким и пословним 

просторијама. 

 Станари су дужни да обезбеде прозоре и 

друге отворе на подруму решетком или густом 

жичаном мрежом. 

 

Члан 9. 

 Станари су дужни да огревни материјал држе 

у подруму, а у зградама без подрума, на местима 

која одреде станари, односно орган управљања 

зградом. 

 Није дозвољена припрема и цепање огревног 

материјала у становима и на другим местима која за 

то нису одређена. 

 

Члан 10. 

 Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и 

лођа трешење тепиха, постељине и других ствари, 

као и бацање смећа и отпада свих врста. 

 Није дозвољено бацање отпадака и других 

предмета у лавабое, каде и друге санитарне уређаје 

који су повезани на канализациону инсталацију, а 

који би могли загушити или оштетити инсталације. 

 Није дозвоњено сушење рубља на отвореним 

деловима зграде ( прозори, терасе, балкони и лође) 
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који су видљиви са улице или друге јавне површи-

не, ако у згради постоји просторија за сушење руб-

ља. 

Члан 11. 

 На прозорима, терасама, балконима и лођама 

забрањено је држање ствари, односно предмета који 

би услед пада могли повредити, оштетити или 

упрљати пролазнике и возила. 

 Цвеће у саксијама може се држати на 

прозорима, терасама, балконима и лођама или на 

ивици истих само у одређеним сигурносним 

посудама, а заливање цвећа мора се обављати тако 

да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе или 

пролазнике и возила. 

 

Члан 12. 

 Станари су дужни да улазну капију или 

улазна врата држе откључана, осим ако зграда има 

спољне сигналне уређаје за позивање станара. 

 Станари су дужни да улазну капију или 

улазна врата закључавају у времену од 23,00 до 4,00 

сата наредног дана лети, и од 22,00 до 5,00 сати 

наредног дана зими, ако зграда нема спољне 

сигналне уређаје за позивање станара. 

 Станари који даљинским управљачем 

отварају улазну капију ради уласка или изласка 

возила из гараже или дворишта, дужни cv да 

провере да ли је капија закључана после уласка или 

изласка возила из гараже или дворишта. 

 

Члан 13. 

 У сваком улазу у зграду, правно лице или 

предузетник коме је поверено одржавање зграде, 

дужно је да на видном месту истакне упутство о 

начину пријаве квара на инсталацијама, уређајима и 

опреми зграде. 

 Орган управљања зградом дужан је да на 

видном месту истакне обавештење о томе коме се 

станари могу обратити у случају квара, инсталација, 

уређаја или опреме зграде и код кога се налазе 

кључеви од просторија у којима су постављене 

инсталације, уређаји и опрема зграде. 

Станари су дужни да оштећења и кварове одмах 

пријаве  правном лицу из става 1. овог члана, 

односно управнику или станару одређеном за 

пријем и прослеђивање оваквих обавештења. 

 

Члан 14. 

 Орган управљања зградом се стара о 

редовној контроли исправности, противпожарних 

уређаја и уређаја за узбуну у згради. 

 

Члан 15. 

 Заједнички ограђен простор, станари зграде 

или више суседних зграда, могу уредити у складу са 

важећим урбанистичким планом у сарадњи са 

надлежним органом за послове урбанистичког и 

просторног планирања, односно у сарадњи са 

организацијом којој су поверени послови уређивања 

и коришћсња грађевинског земљишта. 

 

Члан 16. 

У становима, заједничким и пословним 

просторијама у згради није дозвољено постављати 

или демонтирати инсталације, опрему и уређаје 

зграде, без сагласности предузећа коме је поверено 

одржавање ових инсталација, или вршити друге 

преправке без одобрења власника стана или 

пословног простора, односно носиоца права 

располагања на стану или пословном простору. 

Одобрење из става 1. овог члана, подразумева 

прибављање и других одобрења надлежних органа, 

када су у питању радови за које је, у складу са 

законом, обавезно прибављање таквог одобрења. 

 

Члан 17. 

 Лице које изводи грађевинске, грађевинско-

занатске и инсталатерске радове у згради или на 

згради, дужно је да претходно о томе обавести 

орган управљања зградом, односно станаре, и 

пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по 

обављеном послу просторије у згради које су биле 

предмет радова или на било који начин везане за 

извођење радова, остави у исправном стању. 

 Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, 

има и станар када изводи радове у стану или 

пословним просторијама, као и обавезу да поднесе 

на увид одобрење из члана 16. ове одлуке, органу 

управљања зградом. 

 Радови из става 1. и 2. овог члана, осим у 

случајевима хаварије и потребе за хитним 

интервенцијама, не могу се изводити у време 

одређено као време одмора. 

 

Члан 18. 

 При коришћењу стана, пословних и 

заједничких просторија, заједнички ограђеног 

простора који припада згради, забрањено је виком, 

буком, трчањем, скакањем, играњем лопте и 

сличним поступцима ометати станаре у мирном 

коришћењу стана. 

 Коришћење разних машина и уређаја, као и 

свирање и певање у стану и пословним просторија-

ма, односно згради дозвољено је само до собне ја-

чине звука, односно до дозвољеног нивоа буке, 

предвиђена посебним прописима који регулишу ову 

област. 

 Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 

сати и од 22,00 до 7,00 сати наредног дана, а у 

данима викенда (субота и недеља) и празника у 
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времену од 16,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 8,00 

сати наредног дана, станари се морају понашати на 

начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у 

згради (време одмора). 

 Орган управљања зградом може самостално 

да одреди и други временски период као време 

одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној 

табли зграде заједно са овом одлуком. 

 

Члан 19. 

 Није дозвољено бацати или остављати 

отпатке и другу нечистоћу по степеништу или 

другим заједничким просторијама, инсталацијама, 

опреми и уређајима у згради и у дворишту. 

 Није дозвољено прљати или на било који 

начин оштећивати зидове, врата, прозоре, 

инсталацију, опрему и уређаје и све друге делове 

зграде. 

 Није дозвољено уништавати и оштећивати 

ограде, зеленило и све друге елементе уређења 

површине око зграде. 

 

Члан 20. 

 Станари, који држе кућне љубимце (мачке, 

псе, папагаје и друге животиње) у свом стану, дуж-

ни су да  воде рачуна да те животиње не стварају 

нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради, 

да се власници животиња придржавају посебних 

прописа који регулишу  ову област. 

 

Члан 21. 

 Станари, односно орган управљања зградом 

морају омогућити дезинфекцију, дезинсекцију и 

дератизацију заједничких просторија у згради по 

налогу овлашћене установе и надлежне инспекције. 

 

Члан 22. 

 Правилима власника може се прописати и 

кућни ред зграде, који не може бити у супротности 

са овом одлуком. 

 

 III НАДЗОР 

 

Члан 23. 

 Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше надлежни органи за инспекцијске 

послове (комунална и грађевинска инспекција) 

Општинске управе Општине Владичин Хан. 

 Упавник стамбене заједнице је дужан да 

пружи помоћ службеном лицу из става 1. овог 

члана, тако што указује на појединачне пропусте 

станара и даје податке о станарима који се не 

придржавају кућног реда у згради. 

 

  IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 

динара казниће се за прекршај станари као физичка 

лица, ако: 

1. не поступају у складу са чланом 5. став 6. 

ове одлуке, 

2. не поступају у складу са чланом 6. став 1. 

ове одлуке, 

3. не поступају у складу са чланом 8. став 4. и 

5. ове одлуке, 

4. не поступају у складу са чланом 16. ове 

одлуке, 

5. не поступају у складу са чланом 17. став 2. 

ове одлуке, 

6. не поступају у складу са чланом 18. став 1. 

и 2. ове одлуке, и 

7. не поступају у складу са чланом 20. ове 

одлуке. 

8. не поступају у складу са чланом 21. ове 

одлуке 

 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се предузетник новчаном казном у фиксном износу 

од 15.000,00 динара, односно правно лице новчаном 

казном у фиксном износу од 30.000,00 динара и 

одгонорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 25. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара, казниће се за прекршај зграда као 

правно лице, ако орган управљања зградом: 

1. не истакне у сваком улазу на видном месту 

ову одлуку (члан 5. став 4), 

      2. не предузме у зимском периоду мере заштите 

од смрзавања и прскања водоводних, 

канализационих и топловодних инсталација и 

уређаја у становима, заједничким и пословним 

просторијама (члан 8. став 4), 

      3. не истакне на видном месту обавештење о 

томе коме се станари могу обратити у случају квара  

инсталација, уређаја или опреме зграде, и код кога 

се налазе кључеви од просторија у којима су 

постављене инсталације, уређаји и опрема зграде из 

члана 3. став 4. ове одлуке (члан 13. став 2), 

4. се не стара о редовној контроли исправности  

противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у 

згради (чала 14. став 3). 

 

Члан 26. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 

лице коме је поверено одржавање зграде, ако не 
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истакне на видном месту у сваком улазу у зграду, 

упутство о начину пријаве квара на инсталацијама, 

уређајима и опреми зграде (члан 13. став 1). 

 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

у фиксном износу од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се предузетник коме је поверено одржавање зграде 

новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 

динара. 

 

Члан 27. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара, казниће се физичко лице ако не 

поступи у складу са чланом 17. став 1. ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се предузетник новчаном казном у фиксном износу 

од 10.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се правно лице новчаном казном у фиксном износу 

од 20.000,00 динара и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 5.000,00 динара. 

 

Члан 28. 

 Новчаном казном на лицу места у фиксном 

износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај 

станар као физичко лице, ако: 

1. у заједничким просторијама, заједничким 

деловима зграде и заједнички ограђеном простору 

који припада згради, држе друге ствари, осим оних 

које су нужне за њихово наменско коришћење (члан 

4. став 1), 

2. не поступају у складу са чланом 6. став 2. 

ове одлуке, 

3. не поступају у складу са чланом 7. ове 

одлуке, 

4. не поступају у складу са чланом 8. став 1, 

2. и 3. ове одлуке, 

5. не поступају у складу са чланом 9. ове 

одлуке, 

6. не поступају у складу са чланом 10. ове 

одлуке, 

7. не поступају у складу са чланом 11. ове 

одлуке, 

8. не поступају у складу са чланом 12. ове 

одлуке, и 

9. не поступају у складу са чланом 19. ове 

одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 

динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана 

правно лице и предузетник, као станари. 

 Новчаном казном на лицу места у фиксном 

износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

  Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о кућном реду у  зградама, број 6-

29/90-01 од 07.06.1990 године.  

  Ова одука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном  гласнику града  Вра-

ња“. 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/2/17-IV/04  

    

 

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

116. 

 На основу члана 155. и 159. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутен-

тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), 

члана 50. Закона о предшколском образовању и 

васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 18/2010), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007 83/2014-др закон и 101/2016 – 

др.закон ) и члана 41. и 138.  Статута општине Вла-

дичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града 

Врања“, број 11/2013) Скупштина општине Влади-

чин Хан, на седници одржаној дана 26.03.2017. го-

дине,  донелa је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА  ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ 

У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 

 

 

Члан 1. 

          Овом одлуком утврђује се еконосмка цена 

програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи „Пчелица“ у Владичином Хану, чији је 

оснивач Општина Владичин Хан. 

 

Члан 2. 

       Економска цена програма васпитања и образо-

вања у Предшколској установи „Пчелица“ у Влади-

чином Хану, утврђује се у износу од 15.459,00 ди-

нара месечно по детету. 
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Члан 3. 

           Учешће корисника у економској цени по де-

тету износи 20%, односно 3.092,00 динара на ме-

сечном нивоу. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“, 

а примењиваће се почев од радне 2017/2018. године, 

односно од 01.09.2017. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/3/17-IV/04  

    

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

 

117. 

 На основу члана 6. Закона о начину одређи-

вања максималног броја запослених у јавном секто-

ру („Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/2016 - 

одлука УС), поглавља 7. и 8. Одлуке Владе Репу-

блике Србије о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему Аутономне покра-

јине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015. годину („Службени гласник РС“, број: 101/15 

и 114/15), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), члана 

41. став. 1. тачка 7. и члана 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Служени гласник Пчињског округа 

21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ 

број: 11/13), Скупштина општине Владичин Хан, на 

седници одржаној дана 26.03.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗА-

ПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 

СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У 

СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2015. ГОДИ-

НУ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању максималног броја 

запослених на неодређено време за сваки организа-

циони облик у систему локалне самоуправе Општи-

не Владичин Хан за 2015. годину („Службени гла-

сник Града Врања“ број: 2/16, 32/16 и 34/16), тачка 

3. мења се и гласи: 

 У оквиру утврђеног броја запослених на нео-

дређено време у систему локане самоуправе 

Општине Владичин Хан, одређује се максималан 

број запослених на неодређено време за сваки орга-

низациони облик у систему локалне самоуправе 

Општине Владичин Хан за и то:  
 

Назив организационог облика: 

Максимални број за-

послених на неодређе-

но време 

Органи локалне самоуправе:  

1) Скупштина Општине  

2) Председник Општине  

3) Општинско веће  

4) Општинска управа 87 

Јавна предузећа:  

1) ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан 0 

2) ЈП за водоснабдевање и канализацију  Водовод Владичин Хан 60 

3) ЈП за комунално уређење Владичин Хан 40 

Установе у области културе, образовања, спорта и социјалне  заштите:   

1)  Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство 13 

2) Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан 11 

3) Центар за социјални рад 1 

4) Предшколска установа „Пчелица“ 23 

Црвени крст Владичин Хан 
3 

                                                                                            

       УКУПНО: 238 
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Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/4/17-IV/04  

    

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

118. 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон ), члана 18. и 24. 

Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“ 

бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон и 108/16) 

и члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 

11/13), чл. 2. и 3. Одлуке о прибављању и распола-

гању стварима у јавној својини Општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/17), 

Скупштина Општине Владичин Хан, на седници 

одржаној 26.03.2017. године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О УРЕЂЕЊУ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА У 

 КО ПРЕКОДОЛЦЕ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком даје се сагласност на израду 

пројеката препарцелације Кп.бр. 2159/2, и делова  

Кп.бр. 2167/2, 2158/2, 2159/1, 2197/1, 2197/3 и 2150 

све уписане у КО Прекодолце  носиоца права јавне 

својине Општине Владичин Хан у циљу уписа у 

јавну својину Општине Владичин Хан изграђеног 

комплекса стамбених објеката и то: објекта бр.1- 

самостојећи, објекта бр.2-двојна монтажна кућа, 

објекта бр.3-двојна монтажна кућа, објекта бр. 4-

двојна монтажна кућа, објекта бр. 5-двојна монтаж-

на кућа. 

  

Члан 2. 

 Стамбени комплекс из члана 1. изграђен је у 

оквиру пројекта „Подршка Европске уније поплав-

љеним подручјима у Србији-фаза два“ уз финансиј-

ску и техничку подршку Хуманитарне организације 

Хелп на основу Уговора о сарадњи брoj 401-

181/2016-01 од 01.08.2016. године. 

 

Члан 3. 

 Скупштина Општине Владичин Хан  даје 

сагласност на идејни пројекат спољног  уређења  

комплекса стамбених објеката израђеног од стране 

Предузећа за пројектовање и грађење „Атеље 

А.П.К“ ДОО Ваљево које донира ЕУ/Хелп, 

ул.Учитељска бр. 52 Београд за инвеститора 

Општину Владичин Хан.   

 

Члан 4. 

 На основу ове Одлуке извршиће се упис пра-

ва јавне својине у корист Општине Владичин Хан 

на непокретностима из члана 1. Ове одлуке у јавне 

књиге о евиденцији на непокретностима и правима 

на њима. 

 

Члан 5. 

По извршеном упису непокретности из члана 

1. уступиће се на коришћење социјално угроженим 

грађанима чији су стамбени објекти страдали еле-

ментарном непогодом-поплавом на територији 

Општине Владичин Хан. 

 Међусобна прва и обавезе регулисаће се по-

себним уговором које ће у име Општине закључити 

Председник Општине Владичин Хан. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/13/17-IV/04

    

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

119.  

 На основу члана 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 

- др. закон и 101/16 - др. закон), члана 41. и 138. 

Статута Општине Владичин Хан („ Службени гла-

сник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Слу-

жбени гласник града Врања“, број 11/13), члана  2. 

Одлуке о одређивању надлежног органа  за спрово-

ђење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 38/08) и члана 128. Послов-

ника Скупштине општине Владичин Хан („Службе-

ни гласник града Врања“, број 12/14 – пречишћен 

текст, 22/15 и 43/16), Скупштина општине Влади-

чин Хан на седници одржаној  дана 26.03.2017. го-

дине,  донела је 

  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВО-

ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 1. 
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 Образује се Комисија за спровођење поступ-

ка јавног надметања за давање у закуп пољопри-

вредног земљишта у државној својини. 

 

Члан 2. 

 Комисија се састоји од председника и 6 чла-

нова: 

     Председник Комисије: 

Саша Цветковић, дипл. правник. 

     Чланови Комисије: 

1.   Маја Стојановић, дипл. правник,   

2.   Драган Најдановић, дипл. економиста 

3.   Јелена Димчић, дипл. агроекономиста,  

4.   Данијела Костић, дипл. економиста,  

5    Данило Христов, геодета,  

6.   Чедомир Јовановић, ветеринарски техни-

чар.  

  

Члан 3. 

            Председник и чланови Комисије  се именују 

на мандатни период од  4 (четири) године. 

 

Члан 4. 

 Задатак Комисије из члана 1 овог решење је 

прикупљање писаних понуда, њихово јавно отвара-

ње, вођење записника и давање предлога председ-

нику општине за избор најповољнијег понуђача. 

 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи решење бр. 06-24/17/2013-01 од 30.03.2013. 

године,  са свим изменама и допунама. 

 

Члан 6. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, a  

објавићe се у  ″Службеном гласнику Града Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/8/-IV/04  

        

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

 

120. 

На основу члана 69. став 1. тачке 3. Закона о 

јавним предузећима(„Службени гласник РС“ број 

15/2016) , члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007 83/2014-др 

закон и 101/2016 – др.закон ) и члана 41. и 138.  

Статута општине Владичин Хан („Службени гла-

сник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/2013) 

Скупштина општине Владичин Хан, на седници 

одржаној дана 26.03.2017. године,  донелa је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНОВНИКУ  УСЛУГА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО УРЕ-

ЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

I 

 . Даје се сагласност на Одлуку о ценовнику  

услуга Јавног предузећа за комунално уређење Вла-

дичин Хан број 218, коју је донео надзорни одбор на 

седници одржаној дана 13.02.2017.године. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/9/17-IV/04  

    

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 

 

121. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др.закон), члана 41. 

став 1. тачка 10. и члана 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник 

Града Врања“, број 11/13) и члана 128. Пословника 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања“ број 12/14-пречишћен текст, 

22/15 и 43/16), Скупштина општине Владичин Хан 

на седници одржаној дана 26.03.2017. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУ-

РИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН  

 

 

I 

Даје се сагласност на Статут Центра за 

културне делатности, туризам и библиотекарство 

Општине Владичин Хан, који је донет на седници 

Управног одбора Центра за културне делатности, 

туризам и библиотекарство Општине Владичин 

Хан, број 33 од 28.02.2017. године. 

 

II 

  Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“ . 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/10/17-IV/04 

    

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

122. 

На основу члана 54. став 1., 2. и 3. и члана 

55. став 1. Закона о основама система, образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15, 

62/16 – одлука УС) , члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 

83/14- др. закон и 101/16-др.закон), члана 41. и 138. 

Статута Општине Владичин Хан („Службени гла-

сник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Слу-

жбени гласник Града Врања“, број 11/13)  и члана 

128. Пословника Скупштине општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“ број 12/14-

пречишћен текст, 22/15 и 43/16), Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана 

26.03.2017. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

«ПЧЕЛИЦА» ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

I 

 Именују се чланови Управног одбора Пред-

школске установе  «Пчелица» Владичин  Хан и то:  

                - Из реда запослених  

            1. Ристић Љиљана , из Владичиног Хана, ул. 

Ратка Софијанића бр. 69 

            2. Станисављевић Љиљана из Владичиног 

Хана, ул. Пионирска бр.41 

            3. Миленковић Милка из Владичиног Хана, 

с. Житорађе 

 

             - Испред Савета родитеља 

            1. Новковић Игор из Владичиног Хана, ул. 

Николе Тесле бр. 47/8 

            2. Стојиљковић Ивица Владичиног Хана,  с.  

Стубал  

            3. Цветковић Јадранка  из Владичиног Хана, 

ул. Жикице Јовановића Шпанца бр.2  

 

           - Испред јединице локалне самоуправе  

            1. Ристић Марјан из Владичиног Хана, с. 

Житорађе  

            2. Додић Томица из Владичиног Хана, ул. 

Немањина бр.68 

            3. Павловић Никола изВладичиног Хана, с. 

Кржинце 

 

II 

 Мандат новоименованим  чланова Управног 

одбора из овог Решења траје 4 (четири) године.  

 Мандат новоименованим члановима Управ-

ног одбора, почиње да тече од дана истека мандата 

члановима Управног одбора, који су именовани ре-

шењем, број 06-24/12/2013-01 од 30.03.2017.године 

(“Службени гласник Пчињског округа“, број 38/08)  

са свим његовим изменама. 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

IV 

 Решење ће се објавити у „Службеном 

гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/11/17-IV/04

  

       ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

123. 

На  основу члана 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон и 101/16 – др.закон),  члана 60. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“, број 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и члана 41. и 

138.  Статута општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/13), а уз 

сагласност Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије број: 320-11-

01351/2017-14 од 16.03.2017.године, Скупштина 

општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 

26.03.2017. године,  донелa је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Доноси се Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Општине Владичин Хан за 2017. годину. 

 

II 

Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта Општине 

Владичин Хан за 2017. годину саставни је део овог 

Закључка.  

 

III 
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  Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/5/17-IV/04  

       

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

124. 

На основу члана 55. став 5. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 30/10 93/12 и 101/16), 

члана 84. Закона о ванредним ситуацијама („Слу-

жбени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 83/14-др закон и 101/16 – 

др.закон ), члана 41. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 „Службени гласник Града 

Врања“ број 11/13) и члана 128. Пословника Скуп-

штине општине Владичин Хан („Службени гласник 

Града Врања“ број 12/14 – пречишћен текст, 22/15 и 

43/16), Скупштина општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана 26.03.2017. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Доноси се Оперативни план за одбрану од 

поплава на водама II реда на територији Општине 

Владичин Хан за 2017. годину.  

 

II 

Оперативни план за одбрану од поплава на 

водама II реда на територији Општине Владичин 

Хан за 2017. годину саставни је део овог Закључка. 

 

III 

 Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/6/17-IV/04  

       

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

 

125. 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

83/14-др закон и 101/16 – др.закон ), члана 54. 

Закона о добробити животиња (“Службени гласник 

РС“, број 41/09), члана 41. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 „Службени гласник Града 

Врања“ број 11/13) и члана 128. Пословника Скуп-

штине општине Владичин Хан („Службени гласник 

Града Врања“ број 12/14 – пречишћен текст и 22/15, 

43/16), Скупштина општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана 26.03.2017. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Доноси се Програм контроле и смањења 

популације напуштених животиња на територији 

Општине Владичин Хан.  

 

II 

 Закључак ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана: 26.03.2017. године, број: 06-48/7/17-IV/04  

       

 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Данијела Поповић,с.р. 

 

 

И С П Р А В К А 

 

 У Службеном гласнику града Врања број 38 

од 07.12.2016. године у Одлуци о  изменама и допу-

нама одлу`ке буџета града Врања за 2016. годину 

дошло је до  техничке грешке па се даје исправка. 

 

И С П Р А В К А 

 

 На страни број 2349. Службеног гласника бр. 

38/16 у члану 10 у реду где је наведен број раздела 

4. назив главе ЈП Скијалиште Бесна Кобила – у 

ликвидацији, додаје се  број „21“ у колони 2 (гла-

ва). 

 На страни број 2350. Службеног гласника бр. 

38/16 у члану 10. у реду где је наведен број раздела 

4. и назив главе Дирекција за развој и изградњу гра-

да Врања – у ликвидацији, додаје се број „22“ у 

колони 2. (глава) 

 

 Одељење за буџет 

 и финансије 

 

 

Неважећа документа: 

- Митић Славица, с. Првонек, неважеће сведочан-

ство издато 1980 године, Раднички универзитет 

Врање 

- Петровић Ивица, с. Житорађе, неважећи чекови 

бр. 0000004186706, 0000004186714, издати 



Уторак,28.март.2017.године.             "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број- 5 - Страна-313 

 

 

03.02.2017. године, Еуро Банка, експозитура Сурду-

лица 

- Цивкароски Благоја, Врање, неважећи чекови бр. 

0000010119709, 0000010119717, издати 23.03.2005. 

године и 0000013620745, 0000013620752, издати 

04.06.2005. године, Банка Интеса АД Београд 

- Стојановић Милан, Врање, неважећи индекс 

321/ПЕ, Висока школа примењених струковних 

студија Врање 

- Цветковић Миле, с. Несврта, неважећи чекови бр. 

0000146967310 издат 19.08.2015. године, 

0000161302989, 0000161302997, издати 23.12.2016. 

године, 0000161338710, 0000161338728, 

0000161338736, 0000161338744, издати 24.01.2017. 

године, Банка Интеса АД Београд 
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