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

(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 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“, бр. 88/2016, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. 

закон) и члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Општинске веће 

општине Кањижа на 121. седници, на предлог начелника Општинске управе општине Кањижа, уз претходно 

прибављено мишљење синдикалне организације од 23. септембра 2019. године, дана 25. септембра 2019. 

године, усвојило је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

Члан 1.  

            У члану 26. тачка 58. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи 

и Oпштинском правобранилаштву општине Kањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019 - пречишћен 

текст) мења се и гласи:  

 

„58. Нормативно-правни послови, послови управљања људским ресурсима и пружање бесплатне 

правне помоћи  

Звање: Саветник   број службеника: 1 

 

Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују организација и рад 

органа општине; прати и проучава извршавање закона и других прописа,прибавља податке из службених 

евиденција других органа неопходне за одлучивање у управним поступцима из своје надлежности, уступа и 

доставља податке из службених евиденција којима располаже на захтев других органа ради спровођења 

управног поступка из њихове надлежности, у веб сервисима, по овлашћењу начелника Општинске управе, 

стара се о усклађености нормативних аката општине од значаја за рад органа општине са законским, 

подзаконским актима и актима општине; припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном 

поступку; врши административно-техничку припрему предлога и обраду усвојених нормативних аката органа; 

сарађује са унутрашњим организационим јединицама Општинске управе, установама, предузећима и 

организацијама које решавају у управном поступку у првом степену ради припреме материјала за седницу 

Општинског већа на којој се решава у управном поступку у другом степену; припрема нацрте решења и других 

аката које Општинско веће доноси приликом решавања у другом степену; пружа стручну помоћ и на захтев даје 

мишљења председницима одборничких група, одборницима у Скупштини општине, члановима Општинског 

већа; обавља  послове анализе описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно 

разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 

обавља послове планирања и развоја кадрова; обавља  послове у вези са планирањем организационих промена у 

органима; припрема нацрт Кадровског плана и прати његово спровођење у органима; успоставља и развија 

систем оцењивања рада службеника, континуирано прати постигнућа службеника и  унапређивање мотивације 

службеника; врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања 

службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање; обавља организацију, реализацију и анализу 

ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања; предлаже мере и активности у циљу развоја људских 

ресурса: припрема анализе, информације и извештаје у области унапређења и развоја људских ресурса; обавља 

послове пружања бесплатне правне помоћи сагласно одредбама закона који уређује пружање бесплатне правне 

помоћи, за свој рад  одговара  руководиоцу Одељења, врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења.   

Услови: стечено високо образовање из научне области 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, познавање 

језика који су у службеној употреби у општини.“ 
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Члан 2. 

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

и Општинском правобранилаштву општине Кањижа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Кањижа“. 
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Аутономна покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа 
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Кањижа 
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166  

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 

 

 

 

 


