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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 

50. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), 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 17. Одлуке о Општинској управи (''Службени лист општине Чока'' број 16/2010, 

14/2013, 4/2015, 20/2016, 13/2017 и 11/2018), члана 4., члана 10. и члана 11. Одлуке о правобранилаштву 

(''Службени лист општине Чока'' број 15/2016),  Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе 

општине Чока, дана 01.06.2020. године, усвојило је    

П Р А В И Л Н И К 
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЧОКА 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Чока 

(„Службени лист општине Чока“бр.10/2018,21/2018, 22/2018, 1/2019 и 15/2019 ), члан 21. тачка 22 мења се, тако да 

гласи: 

„22. Управљање људским ресурсима и послови одбране 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

Опис посла: 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, учествује у изради нацрта буџета и прати извршење апропријација које се тичу 

зарада и других личних примања запослених, односно лица ангажованих по другим правним основама (уговор о 

делу, уговор о привремено-повременим пословима и др.); Послови одбране: радње и поступке код послова одбране 

извршава у складу са Законом о одбрани РС, Законом о војсци РС, Законом о заштити тајних података и другим 

прописима која регулишу материју одбране, уредбама Владе, правилницима Министарства одбране РС и планским 

документима за израду плана одбране на основу којих  израђује план одбране општинске управе – локалне 

самоуправе, као и на основу наредби и упутства од стране надлежних органа, Министарства одбране, Начелника 

општинске управе и Председника општине;  одлучује о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи у 

складу са одредбама Закона о бесплатној правној помоћи и подзаконских аката; води евиденцију која садржи 

захтеве за одобравање бесплатне правне помоћи, решења која су донета о захтевима и решења о укидању решења о 

одбравању бесплатне правне помоћи у складу са одредбама Закона о бесплатној правној помоћи и подзаконских 

аката.   

Услови: стечено високо образовање из научне области правне, економске науке или друшвено – хуманистичких 

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), познавање језика који су у службеној употреби у општини.” 

Члан 2. 

У члану 21. тачка 42. мења се, тако да гласи: 

„42. Правно-технички послови у кабинету 

Председника општине и послови Општинског већа 

Звање: виши референт           Број службеника: 1 
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Опис послова: Припрема и комплетира материјале за седнице Општинског већа, материјале за Председника 

општине и заменика Председника, Комисија  и радних тела Општинског већа и Штаба за ванредне ситуације 

општине Чока; води записник на седницама наведених органа, односно, за потребе председника општине; врши 

израду записника са седница тих органа и доставља акте на основу записника; сачињава и технички обрађује 

изворне примерке аката за седнице Општинског Већа и његових радних тела , за Председника општине, заменика 

Председника општине и архивира исте; благовремено обавештава одељења , одсеке и службе у оквиру општинске 

управе, као и органе и организације општине о донетим одлукама, решењима и закључцима Општинског већа, 

Председника општине и Штаба за ванредне ситуације ; води евиденцију о предметима упућеним Председнику 

општине и онима које Председник упућује, запосленима или трећим лицима; врши архивирање свих предмета 

којим се задужује Председник општине и Општинско веће; обавља послове лица задуженог за вођење евиденцију 

поклона за функционере општине Чока у смислу одредаба Правилника о поклону функционера; учествује у изради 

нацрта буџета и прати извршење апропријација које се тичу Кабинета председника општине, Општинског већа, 

врши контролу код обављених послова о оквиру својих овлашћења и врши оверу донетих докумената о извршеним 

контролама; врши и друге послове по налогу Начелника општинске управе. 

Услови: стечено средње образовање  у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет 

година  радног искуства, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), познавање језика који су у 

службеној употреби у Општини. 

Члан 3. 

У осталом делу,  Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине 

Чока, неизмењен остаје на снази. 

Члан 4. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Чока, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине 

Чока“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЧОКА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЧОКА 
Број: VI 016-2/2020-91-7   Председница општине Чока 

Датум: 02.06.2020. године     Стана Ђембер, с.р. 

Ч О К А 
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