
На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у 

вези са чланом 76. став 2. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник 

општине Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

14.04.2015. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 

И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, БР.02-

38/2015-01-2 ОД 03.04.2015.ГОДИНЕ 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и 

допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у општинској управи општине Ћуприја, бр.02-

38/2015-01-2 од 03.04.2015.године. 

II Решење  и Правилник о измени и допуни 
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у општинској управи општине Ћуприја, бр.02-38/2015-01-2 

од 03.04.2015.године, објавити у ''Службеном гласнику општине 
Ћуприја''. 

 III Решење доставити: 

  
 - Начелнику Општинске управе 

 - Персоналној служби 

 - Скупштини општине Ћуприја на објављивање 
 - а/а 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-61/2015-01-1 од 14.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

На основу члана 59. ст. 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 – др. 

закон), члана 76. ст. 2. Статута општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“,бр. 14/08, 22/08, 28/08 ,13/11 и 23/13) 
и члана 26. ст. 1. тачка 3. Одлуке о организацији општинске 

управе („ Сл. гласник општине Ћуприја'', бр. 21 /2013, 4/2015), 

Начелник општинске управе, уз сагласност Оштинског већа, 
доноси 

П Р А В И Л Н И К   

 О  ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА  

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ  МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА   

 

Члан 1. 

Овим Правилником врше се измене и допуне 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Ћуприја („Службени 

гласник општине Ћуприја“, бр. 1/2014, 35/2014 и 2/2015 ). 
 

Члан 2. 

У члану 3. ст. 1. уместо речи: „ унутрашње 
организационе јединице“ уписују се речи: „основне унутрашње 

организационе јединице„. 

Члан 3. 

Члан 4. мења се и гласи: „ У оквиру Одељења образују 

се Одсеци и Службе као уже унутрашње организационе јединице, 

ради обједињавања међусобно сродних послова, који захтевају 

непосредну повезаност и организациону посебност и ради 
успешнијег извршавања послова, пуне упослености и 

одговорности запослених. 

Одсек се образује за вршење међусобно сродних 
послова који захтевају непосредну повезаност и који обједињују 

рад најмање петоро извршилаца.  

Служба се образује за вршење међусобно повезаних 
послова који обједињују рад најмање троје извршилаца. 

У оквиру Одељења образују се следећи Одсеци и 

Службе: 

1. У Одељењу за финансије: 

-  одсек  трезора 

- одсек индиректних корисника буџета 
- служба за буџет 

- служба јавних набавки 

2. У Одељењу  локалне пореске администрације: 

-  одсек за утврђивање и контролу 

-  одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање 

3.        У Одељењу за друштвене делатности и привреду : 

- одсек за друштвене делатности 

 - одсек за привреду 

4. У  Одељењу за стратешки развој : 

-  служба за информатичку подршку 

-  служба  за локални економски развој 

-  одсек за заштиту животне средине 
-  служба за пољопривреду 

 

5. У Одељењу за урбанизам и имовинско правне 

послове: 

- одсек за урбанизам 

- служба за имовинско - правне послове 
 

6. У Одељењу за општу управу, скупштинске и 

заједничке послове : 

- одсек за  управно правне послове 

- одсек – услужни центар 

- одсек за скупштинске послове, информисање, протокол и 
месне заједнице 

- служба за општинско веће и председника општине 

- одсек за  за опште послове и месне канцеларије  
- одсек за  за заједничке послове 

 

7. У Одељењу за инспекцијски надзор : 

- одсек за инспекцијске послове 

- служба за извршење, уклањање објеката или дела 

објеката“ 

Члан 4. 

Члан 5. мења се и гласи: „ Делокруг унутрашњих 

организационих јединица у Општинској управи уређен је 
Одлуком о организацији Општинске управе. “ 

 

Члан 5. 

У члану 12. ст. 2. мења се и гласи: „ За начелника 
Општинске управе може бити постављено лице које има 

завршено високо образовање стечено на студијама другог 

степена, односно завршене мастер академске студије или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер , - правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет 

година радног искуства у струци. “ 
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Члан 6. 

У члану 13. ст. 2. уместо речи: „ унутрашњих организационих 
јединица“  уписује се реч:    „ одељења “ 

 

Члан 7. 

После чл. 18. додаје се нови члан – 18а који гласи: 

„ За вршење послова из делокруга Општинске управе утврђује се 

укупан број радних места и укупан број извршилаца и то: 
 

1.) број радних места: 127 радних места 

2.)  број извршилаца: 189 извршилаца “ 

Члан 8. 

У члану 19. код радног места: НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ у делу:  Услови за обављање послова: 

уместо речи: „ Завршен правни факултет, положен стручни испит 

за рад у органима државне управе и најмање пет година радног 
искуства у струци.“ уписују се речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 
академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању и које је законом изједначено са академским називом 
мастер, - правни факултет, положен испит за рад у органима 

државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. “  

Члан 9. 

У члану 19. иза послова : НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ додаје се ново радно место  које гласи: 

„ ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Број извршилаца: 1 

Опис послова радног места:  

Обавља послове из надлежности начелника општинске управе у 

случају његове одсутности или спречености да обавља своју 

дужност. Заменик начелника општинске управе за свој рад и рад 
управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у 

складу са законом и статутом општине Ћуприја. 

Услови за обављање послова: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена, односно завршене мастер академске 

студије или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и које је законом изједначено са академским називом мастер , - 

правни факултет, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање пет година радног искуства у струци. “  

Члан 10. 

У члану 20. „ Одељење за финансије “ код радног 

места: Начелник Одељења за финансије у делу: Услови за 
обављање послова: уместо речи:“ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 

студије или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и које је законом изједначено са академским називом мастер,“ 

уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године у  обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 11. 

У  члану 20. „ Одељење за финансије “ у Одсеку 

трезора  „ код радног места: Шеф Одсека трезора  у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 
стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 

академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,“ „ уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним  студијама у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за финансије “ у Одсеку 

трезора код радног места: Непосредни извршилац трезора у 

делу:  Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер , односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 12. 

У  члану 20. „ Одељење за финансије“ у Одсеку 

индиректних корисника буџета  код радног места: Шеф 

Одсека индиректних корисника буџета у делу:  Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и које је законом изједначено са академским називом мастер,“ 
уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године  у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

У  члану 20. „ Одељење за финансије“ у Одсеку индиректних 

корисника буџета  код радног места: Књиговођа индиректних 

корисника буџета, у делу : Број извршилаца: број „ 3 „ замењује 

се бројем „ 2 „ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 13. 

У члану 20. „ Одељење за финансије“ у Служби за 

буџет код радног места: Руководилац Службе за буџет у делу: 
Услови за обављање послова: уместо речи:  „Високо образовање 

стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 

академске студије или високо образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,“  уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, “  
Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану  „ Одељење за финансије“ у Служби за 

буџет  „ код радног места: Послови на припреми и изради 

буџета у делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ 
Високо образовање стечено на студијама другог степена или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 
законом изједначено са академским називом мастер,“ „ уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године  у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану „ Одељење за финансије“ у Служби за 

буџет  радно место: „ Аналитичар буџета“ брише се. 

Члан 14. 

У члану 20. „ Одељење за финансије “ у Служби 

јавних набавки  код радног места: Руководилац Службе јавних 

набавки у делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
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снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер , односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

У истом  члану  „ Одељење за финансије“ у Служби 

јавних набавки  „ код радног места: Послови јавних набавки  у 

делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „Високо 
образовање, ( основне академске студије првог степена) “ уписују 

се речи: „Високо образовање стечено на студијама другог 

степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године  у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“  
Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 15. 

У члану 21. „ Одељење локалне пореске администрације “код 
радног места: Начелник Одељења локалне пореске 

администрације, у делу: Услови за обављање послова: уместо 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог степена, 
односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, правног или 

економског смера, 5 година радног искуства, “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер , односно 

високо образовање стечено на основним  студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, правног или 

економског смера, 3 године радног искуства, “ 

 Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 16. 

У члану 21. „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за утврђивање и контролу код 

радног места: Шеф Одсека за утврђивање и контролу у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 
стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 

академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,“ уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена   ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 
Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану  „ Одељење локалне пореске 
администрације “ у Одсеку за утврђивање и контролу код 

радног места: Порески инспектор канцеларијске контроле у 

делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 
образовање стечено на  основним студијама у трајању од најмање 

четири године,“ уписују се речи: „ Високо образовање стечено 

на студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним студијама у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 
Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану  „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за утврђивање и контролу, радно 
место: „ Порески евидентичар “ брише се. 

У  истом члану  „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за утврђивање и контролу, код 

радног места:  Порески контролор  мења се Опис послова 

радног места: тако да  гласи: „ Води поступак по захтевима  

обвезника за прекњижавање и повраћај више или погрешно 
наплаћених новчаних средстава по основу изворних прихода 

јединице локалне самоуправе, врши пореску контролу свих 

књиговодствених докумената и података потребних за књижење, 
врши обрачун површина потребних за утврђивање изворних 

прихода јединице локалне самоуправе, врши обрачун доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта, издавање пореских 
уверења по основу изворних прихода јединице локалне 

самоуправе, прима, обрађује и врши унос података из пореских 

пријава за изворне приходе јединице локалне самоуправе за које 
се решењем утврђује обавеза, ажурира базу података пореза на 

имовину,припрема базу података за штампу решења о 

утврђивању пореза на имовину и води евиденцију о току 
достављања, појединачно уноси податке о датуму достављања 

решења о утврђивању пореза на имовину, локалних комуналних 

такси и др. изворних прихода јединице локалне самоуправе, 
припрема извештаје у вези пореског књиговодства изворних 

прихода јединице локалне самоуправе, врши контролу плаћања 

изворних прихода јединице локалне самоуправе, обавља послове 
редовне и принудне наплате изворних прихода јединице локалне 

самоуправе у складу са законом, израђује предлоге решења 

којима се налаже отклањање утврђених неправилности у 
поступку контроле, пружа основну правну помоћ и објашњења 

пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, 
учествује у припреми  поступка за одлагање плаћања изворних 

прихода јединице локалне самоуправе, врши контролу плаћања 

по споразумима за одлагање плаћања изворних прихода јединице 
локалне самоуправе.Учествује у изради нацрта аката из 

надлежности одељења за потребе органа општине, у обавези је да 

прати прописе и измене прописа. Дужан је да се стручно 
усавршава у складу са потребама и захтевима радног места, 

одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  

одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику 
општинске управе. “  у делу: Број извршилаца: број „1“ 

замењује се бројем „2“, док се у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ ВШС – ,“ уписују  речи:  „Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер , односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,  “ 
Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану  „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за утврђивање и контролу, радно 

место:  „ Виши порески контролор “ брише се. 
У  истом члану  „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за утврђивање и контролу, код 

радног места:  Порески инспектор теренске контроле, у делу: 
Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 

академске студије или високо образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,“ уписују се речи: „  Високо образовање стечено на 

студијама другог степена   ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним студијама у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 17. 

У члану 21. „ Одељење локалне пореске 

администрације “ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство 

и извештавање, код радног места: Шеф Одсека за наплату, 

пореско књиговодство и извештавање, у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, ( основне 
академске студије првог степена ), правног или економског 
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смера, 1 година радног искуства,“ уписују се речи: „  Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер , односно високо 

образовање стечено на основним  студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, правног или 

економског  смера, 2 године радног искуства,“ 
Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану  „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство и 

извештавање, код радног места: Инспектор наплате у делу: 
Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 

академске студије или високо образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,“ уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом  члану „ Одељење локалне пореске 

администрације “ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство 

и извештавање, код радног места: Послови наплате пореза,  

мења се Опис послова радног места: тако да  гласи: „ Води 

поступак редовне и принудне наплате изворних прихода јединице 
локалне самоуправе у складу са законом, обавља послове 

обезбеђења наплате пореског дуга у складу са законом, врши 

контролу плаћања изворних прихода јединице локалне 
самоуправе, учествује у припреми  поступка за одлагање плаћања 

изворних прихода јединице локалне самоуправе, врши контролу 

плаћања по споразумима за одлагање плаћања изворних прихода 
јединице локалне самоуправе. прима, обрађује и врши унос 

података из пореских пријава за изворне приходе јединице 

локалне самоуправе за које се решењем утврђује обавеза, врши 
пореску контролу свих књиговодствених докумената и података 

потребних за књижење, припрема извештаје у вези пореског 

књиговодства изворних прихода јединице локалне самоуправе,  

пружа основну правну помоћ и објашњења пореским 

обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у 

изради нацрта аката из надлежности одељења за потребе органа 
општине, у обавези је да прати прописе и измене прописа. Дужан 

је да се стручно усавршава у складу са потребама и захтевима 

радног места, одговоран је за законитост послова које обавља, за 
свој рад  одговоран  је шефу одсека, начелнику одељења и 

начелнику општинске управе. “ у делу: Број извршилаца: број „ 

2 “  замењује се  бројем  „3“ док се у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање  (основне академске 

студије првог степена, основне струковне студије првог степена ) 

– економског, правног или техничког смера „ уписују речи: „ 

Високо образовање стечено на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама односно на студијама у трајању до три године, 

економског, правног, информатичког или техничког смера, “ 
Остали део текста остаје непромењен. 

У истом  члану „ Одељење локалне пореске 
администрације“ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство и 

извештавање, код радног места: Порески извршитељ, у делу: 

Број извршилаца: број „ 2 “ замењује се бојем „ 1“  док се у 
делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер, економског или правног смера, 3 
године радног искуства,“ уписују се речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена ( мастер академске 

студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, економског или правног смера, 1 

година радног искуства,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење локалне пореске 

администрације“ у Одсеку за наплату, пореско књиговодство и 

извештавање, код радног места: ИТ администратор, у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, 
( Основне струковне студије I степена у трајању од 3 године ) „ 

уписују се речи: „ Високо образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на студијама у трајању до три 

године, „ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 18. 

У члану 22. „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ код радног места: Начелник Одељење за друштвене 

делатности и привреду у делу: Услови за обављање послова: 

уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена, односно завршене мастер академске студије или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 19. 

У члану 22. „ Одељење за друштвене делатности и 
привреду“ у Одсеку за друштвене делатности, код радног 

места: Шеф Одсека за друштвене делатности у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 
студијама другог степена, односно завршене мастер академске 

студије или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
и које је законом изједначено са академским називом мастер,“ 

уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду“ у Одсеку за друштвене делатности, код радног 
места: Послови дечијих додатака и породиљских права у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, 

( основне академске студије првог степена ),“ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама односно на студијама у трајању до три године,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ у Одсеку за друштвене делатности, код радног 
места: Послови образовања, омладине, културе и спорта у 

делу: Услови за обављање послова: уместо речи:  „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена, односно 
завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 
са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ у Одсеку за друштвене делатности, код радног 
места: Послови социјалне и здравствене заштите у делу: 
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Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 
академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,  правног или економског смера, 3 године радног 

искуства,“ уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним  студијама у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, правног или економског смера, 1 

година радног искуства, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ у Одсеку за друштвене делатности, код радног 

места: Послови на припреми и изради решења борачко – 

инвалидске заштите  у делу: Услови за обављање послова: 

уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена, односно завршене мастер академске студије или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер , односно 

високо образовање стечено на основним  студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ у Одсеку за друштвене делатности, код радног 
места: Послови  борачко инвалидске и социјалне заштите  у 

делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Виша стручна 

спрема VI степен, “ уписују се речи: „ Високо образовање 

стечено на основним академским студијама у обиму од 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду“ у Одсеку за друштвене делатности,код радног места: 

Књиговођа друштвених делатности, ликвидатор борачко – 

инвалидске заштите  у делу: Услови за обављање послова: 

после речи: „економског“ додају се речи: „ или природно – 
техничког „ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 20. 

У члану 22. „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ у Одсеку за привреду, код радног места: Шеф 

Одсека за привреду у делу: Услови за обављање послова: уместо 
речи: „ Високо образовање, ( основне академске студије првог 

степена ), “ уписују се речи:  „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за друштвене делатности и 
привреду“ у Одсеку за привреду, код радног места: Послови за 

привреду из надлежности општине у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 
другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 
законом изједначено са академским називом мастер, “ уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду“ у Одсеку за привреду, код радног места: Послови за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и које је законом изједначено са академским називом мастер, “ 
уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама  у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
 

У истом члану „ Одељење за друштвене делатности и 

привреду “ у Одсеку за привреду, код радног места: Послови за 

регистрацију привредних субјеката у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, ( основне 

академске студије првог степена), “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на основним академским студијама у 

обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 

односно на студијама у трајању до три године,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за друштвене делатности и 
привреду “ у Одсеку за привреду, код радног места: Послови за 

дијаспору  у делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 
завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 
са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 21. 

У члану 23. „ Одељење за стратешки развој “ код 
радног места: Начелник Одељења за стратешки развој у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 
академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању и које је законом изједначено са академским називом 
мастер,“ уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним студијама у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 22. 

У члану 23. „ Одељење за стратешки развој “ у Служби 

за информатичку подршку, код радног места: Руководилац 

Службе за информатичку подршку у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 
другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 
законом изједначено са академским називом мастер,“ уписују се 

речи: „  Високо образовање стечено на студијама другог 

степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 
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односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за стратешки развој “ у 

Служби за информатичку подршку, код радног места: 

Администратор мреже у делу: Услови за обављање послова: 

уместо речи: „ Високо образовање, (основне академске студије 

првог степена, основне струковне студије првог степена), “ 
уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану  „ Одељење за стратешки развој“ у 

Служби за информатичку подршку, код радног места: Послови 

систем администратора, у делу : Број извршилаца: број „ 2 “  
замењује се бројем „ 1 “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 23. 

У члану 23. „ Одељење за стратешки развој “ у Служби 

за локални економски развој, код радног места: Руководилац 

Службе за локални економски развој, у делу: Услови за 
обављање послова: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер,“ уписују се 
речи: “ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану  „ Одељење за стратешки развој“ у 

Служби за локални економски развој, радно место: Послови за 

економски развој општине, брише се. 
У истом члану  „ Одељење за стратешки развој“ у 

Служби за локални економски развој код радног места: 

Послови стратешког развоја општине, у делу: Услови за 

обављање послова, уместо речи: „ Високо образовање, ( основне 

академске студије првог степена),“ уписују се речи: “ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за стратешки развој “ у 
Служби за локални економски развој,  код радног места: 

Послови за локални  економски развој општине, мења се Опис 

послова радног места тако да гласи: „ Континуирано прати 
доступност фондова страних и домаћих донатора; oстварује 

сарадњу са надлежним установама и институцијама на 

општинском и републичком нивоу, невладиним организацијама, 
пословним удружењима и удружењима грађана; обавља послове 

процене изводљивости пројеката општине Ћуприја, мониторинг и 

евалуацију истих, учествује у праћењу и реализацији пројеката из 
области локалног економског развоја, предлаже и даје мишљења 

о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности 

из области локалног економског развоја, као и значају стратешког 
планирања, израђује пројектну документацију за аплицирање на 

конкурсима. Врши административно техничке послове, 

информише привреднике, учествује у дистрибуцији конкурса и 
организацији пословних састанака везаних за рад одељења. 

Дужан је да се стручно усавршава у складу са потребама и 

захтевима радног места, одговоран је за законитост послова које 
обавља, за свој рад  одговоран  је руководиоцу службе,  

начелнику одељења и  начелнику општинске управе.“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
 

Члан 24. 

У члану 23. „ Одељење за стратешки развој “ у Одсеку 

за заштиту животне средине, код редног места: Шеф Одсека за 

заштиту животне средине, у делу: Услови за обављање послова: 

уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена, односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 
изједначено са академским називом мастер, “ уписују се речи: „  

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за стратешки развој “ у 

Одсеку за заштиту животне средине, код редног места: 

Послови процене утицаја пројеката на животну средину и 

стратешке процене утицаја планова или програма на 

животну средину, у делу: Услови за обављање послова: уместо 
речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог степена, 

односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним  студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану „ Одељење за стратешки развој “ у 

Одсеку за заштиту животне средине, код редног места:Послови 

за заштиту, одрживо коришћење, очување и унапређење 

животне средине у делу: Услови за обављање послова: уместо 

речи: „ Виша стручна спрема VI степен, “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама односно на студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

  У истом члану  „ Одељење за стратешки развој “ у 

Одсеку за заштиту животне средине код радног места: Послови 

мониторинга и еколошке едукације у делу:  Број извршилаца: 
број: „ 2 “ замењује се бројем „ 1 “ док се у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и које је законом изједначено са академским називом мастер, “ 
уписују речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану  „ Одељење за стратешки развој “ у 

Одсеку за заштиту животне средине код радног места: Послови 

очувања и заштите природе у делу: Услови за обављање 
послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, “ уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 
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Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за стратешки развој “ у 
Одсеку за заштиту животне средине код радног места: Послови 

администратора- оператер у делу: Број извршилаца: број „ 2“  

замењује се бројем: „ 1“   

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 25. 

У члану 23. „ Одељење за стратешки развој “ у Служби 

за пољопривреду   код радног места: Руководилац Службе за 

пољопривреду у делу: Услови за обављање послова: уместо 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог степена, 
односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 
изједначено са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за стратешки развој “ у 

Служби за пољопривреду   код радног места: Послови 

руралног развоја  у делу: Услови за обављање послова: уместо 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог степена, 

односно завршене мастер академске студије или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 
изједначено са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 26. 

У члану 24. „ Одељење за урбанизам и имовинско 
правне послове “ код радног места: Начелник Одељења за 

урбанизам и имовинско правне послове у делу: Опис послова 

радног места: бришу се речи: „ Доноси акта из области саобраћаја 

која су у надлежности јединице локалне самоуправе, а у вези са 

применом Закона о путевима, Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима и другим прописима из области саобраћаја, врши 
послове издавања такси дозвола, идентификационих бројева за 

возило и идентификационих картона за возаче такси возила у 

складу са Правилником.“  
Остали део текста остаје непромењен. 

У делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 
завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 
са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 27. 

У члану 24. „ Одељење за урбанизам и имовинско 
правне послове “ у Одсеку за урбанизам, код радног места: Шеф 

Одсека за урбанизам у делу: Услови за обављање послова: 

уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 
степена, односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 
изједначено са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за урбанизам и имовинско 

правне послове “ у Одсеку за урбанизам, код радног места: 
Урбаниста у делу: Опис послова радног места: уместо речи: „ 

Учествује у изради урбанистичких пројеката, ради на пословима 

за издавање акта за уређење простора и изводе из планског акта, 
учествује у спровођењу планова, учествује у изради елабората за 

рашчишћавање грађевинског земљишта, “ уписују се речи: „ 

Ради на пословима за издавање аката у складу са Законом о 

планирању и изградњи а на основу планског документа, 

учествује у спровођењу планова, “ 
Остали део текста остаје непромењен. 
У делу:  Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер,“ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним  студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за урбанизам и имовинско 

правне послове “ у Одсеку за урбанизам, код радног места: 
Послови из области саобраћаја мења се Опис послова радног 

места тако да гласи: „ Доноси акта из области саобраћаја која су у 

надлежности јединице локалне самоуправе, а у вези са применом 
Закона о путевима, Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

и другим прописима из области саобраћаја, врши послове 

издавања такси дозвола, идентификационих бројева за возило и 
идентификационих картона за возаче такси возила у складу са 

Правилником. Учествује у изради нацрта аката из области 

саобраћаја у надлежности општине, припрема израду елабората, 
закључака из области регулисања саобраћаја, саобраћајне 

сигнализације и режима саобраћаја. Прати усаглашеност 

нормативних аката са важећим законским прописима, дужан је да 

се стручно усавршава у складу са потребама и захтевима радног 

места, одговоран је за законитост послова које обавља, за свој рад  

одговоран  је шефу одсека,  начелнику одељења и  начелнику 
општинске управе.“ 

 У делу:  Услови за обављање послова: уместо речи: „ 

Виша стручна спрема VI степен, “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на основним академским студијама у 

обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 

односно на студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У  истом члану  „ Одељење за урбанизам и имовинско 

правне послове „ у Одсеку за урбанизам иза радног места: 
Послови из области саобраћаја, додаје се ново радно место: 

 „ Регистратор регистра обједињених процедура: 

Број извршилаца: 1 

Опис послова радног места: У складу са Законом о 

планирању и изградњи и Правилником о обједињеној 

процедури обавља следеће послове:  уноси све неопходне 

податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу 

општине, омогућава доступност података о току сваког 

појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним 

регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у 

Централну евиденцију свих података, аката и документације 

садржаних у Регистру општине, у роковима и на начин 

прописан Законом и Правилником подноси пријаве за 

привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца 

јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани 

услови, предузима друге радње неопходне за несметано и 

правилно функционисање Регистра. Дужан је да се стручно 

усавршава у складу са потребама и захтевима радног места, у 

обавези је да прати прописе и измене прописа, одговоран је за 

законитост послова које обавља, за свој рад одговоран  је 

шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. 
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Услови за обављање послова: Високо образовање 

стечено на студијама другог степена ( мастер академске 

студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова, правног, грађевинског или 

саобраћајног смера, 1 година радног искуства, положен 

стручни испит за рад у органима државне управе. “ 

У истом члану  „ Одељење за урбанизам и имовинско правне 

послове “ у Одсеку за урбанизам, код радног места: 

Административни послови из области урбанизма у делу: Опис 
послова радног места: уместо речи: „ води евиденцију бесправно 

изграђених објеката, “ уписују се речи: „ врши проверу техничке 

документације бесправно изграђених објеката у поступку 
легализације и води евиденцију бесправно изграђених објеката, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 28. 

У члану 24. „ Одељење за урбанизам и имовинско 

правне послове “ у Служби за имовинско – правне послове, код 

радног места: Руководилац Службе за имовинско – правне 

послове у делу: Услови за обављање послова: уместо речи: 

„Високо образовање стечено на студијама другог степена, 

односно завршене мастер академске студије или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним  студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом  члану 24. „ Одељење за урбанизам и 

имовинско правне послове “ у Служби за имовинско – правне 

послове, код радног места: Послови у области изградње  мења 

се Опис послова радног места тако да гласи: „ Води поступак и 

израђује предлоге решења о грађевинској дозволи, решења о 
извођењу радова, решења о употребној дозволи, решења о 

грађевинској и употребној дозволи у поступку легализације, 

спроводи поступак експропријације и административног преноса 

непокретности. Прати усаглашеност нормативних аката са 

важећим законским прописима, дужан је да се стручно усавршава 

у складу са потребама и захтевима радног места, одговоран је за 
законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је 

руководиоцу службе,  начелнику одељења и  начелнику 

општинске управе.“ 
У делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 

образовање, ( основне академске студије првог степена ), “ 

уписују се речи: „ Високо образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на студијама у трајању до три 

године, “ 

Остали део текста остаје непромењен 

Члан 29. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 
и заједничке послове “  код радног места: Начелник Одељења за 

општу управу, скупштинске и заједничке послове у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање 
стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер 

академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању и које је законом изједначено са академским називом 

мастер,“ уписују се речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена ( мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

 
 

Члан 30. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 
и заједничке послове “  у Одсеку за управно правне послове, 

код радног места: Шеф Одсека за управно – правне послове у 

делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за општу управу, 
скупштинске и заједничке послове “ у „Одсеку за управно 

правне послове “ код радног места: Управно правни послови и 

ажурирање бирачких спискова у делу: Услови за обављање 
послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, “ уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану  „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у Одсеку за управно 

правне послове  код радног места: Послови ажурирања 

бирачких спискова у делу:  Опис послова радног места: уписују 

се речи: „ Води управни поступак и израђује предлоге решења о 

променама имена, презимена и других чињеница везаних за 
личност грађана и обавља све послове по Закону о 

држављанству.“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Виша 

стручна спрема, VI степен, “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на основним академским студијама у 

обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 

односно на студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану  „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у Одсеку за управно 

правне послове  код радног места: Матичар,  мењају се  Услови 
за обављање послова тако да  гласе: „ Високо образовање 

стечено на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању до три године, положен 

посебан стручни испит за матичара, овлашћење за обављање 

послова матичара, 1 година радног искуства, положен 

стручни испит за рад у органима државне управе. “ 

У истом члану „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у Одсеку за управно 

правне послове  код радног места:  Заменик матичара,  мењају 

се Услови за обављање послова тако да  гласе: „ Високо 

образовање стечено на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању до три године, 

положен посебан стручни испит за матичара, овлашћење за 

обављање послова матичара, 1 година радног искуства, 

положен стручни испит за рад у органима државне управе. “ 

Члан 31. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 

и заједничке послове “  у Одсеку – Услужни центар, код радног 

места: Шеф Одсека Услужног центра у делу:  Услови за 
обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 

студије или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
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и које је законом изједначено са академским називом мастер, “  

уписују се речи: “ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом  члану  „ Одељење за општу управу, 
скупштинске и заједничке послове “  у  Одсеку - Услужни 

центар ,код радног места: Послови Call центра, у делу: Број 

извршилаца: број „ 2 “ замењује се бројем: „ 1“  
Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у  Одсеку - Услужни 

центар ,код радног места: Главни архивар у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Виша стручна спрема, VI 

степен стручне спреме, “ уписују се речи: „ Високо образовање 

стечено на основним академским студијама у обиму од 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 32. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 
и заједничке послове “  у  Одсеку за скупштинске послове, 

информисање, протокол и месне заједнице, код радног места: 

Шеф Одсека за скупштинске послове, информисање, 

протокол и месне заједнице у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 
другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 
законом изједначено са академским називом мастер, “ уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама  у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у  Одсеку за скупштинске 

послове, информисање, протокол и месне заједнице, код 

радног места: Скупштински послови и радна тела Скупштине 

општине, у делу:  Услови за обављање послова: уместо речи: „ 
Виша стручна спрема, VI степен, “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на основним академским студијама у 

обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама 

односно на студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за општу управу, 
скупштинске и заједничке послове “  у  Одсеку за скупштинске 

послове, информисање, протокол и месне заједнице, код 

радног места: Послови за нормативну делатност и правну 

помоћ у делу:  Услови за обављање послова: уместо речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер, “  уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена ( мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану  „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у  Одсеку за скупштинске 

послове, информисање, протокол и месне заједнице, радно 
место: Послови помоћника повереника за избеглице, брише се. 

 

 

 

Члан 33. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 
и заједничке послове “  у  Служби за Општинско веће и 

председника општине, код радног места: Руководилац Служби 

за Општинско веће и председника општине ,у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, (основне 

академске студије првог степена), “ уписују се речи: „ Високо 

образовање стечено на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, односно високо 

образовање стечено на основним  студијама  у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за општу управу, 
скупштинске и заједничке послове “ у  Служби за Општинско 

веће и председника општине, код радног места: Послови за 

потребе председника општине и општинског већа ,у делу: 
Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, 

( основне академске студије првог степена), уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама односно на студијама у трајању до три године, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 34. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 

и заједничке послове “  у Одсеку за опште послове и месне 

канцеларије, код радног места: Шеф Одсека за опште послове 

и месне канцеларије у делу: Услови за обављање послова: 
уместо речи: „Високо образовање стечено на студијама другог 

степена, односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер, “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним  студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у Одсеку за опште послове 

и месне канцеларије, код радног места: Матичар – Шеф месне 

канцеларије, мењају се  Услови за обављање послова тако да  
гласе: „  Високо образовање стечено на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године, положен посебан стручни испит за матичара, 

овлашћење за обављање послова матичара, 1 година радног 

искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 

управе. “ 

У истом члану  „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у Одсеку за опште послове 

и месне канцеларије, код радног места: Заменик матичара – 

шефа месне канцеларије, мењају се  Услови за обављање 

послова тако да  гласе: „ Високо образовање стечено на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен посебан стручни 

испит за матичара, овлашћење за обављање послова 

матичара, 1 година радног искуства, положен стручни испит 

за рад у органима државне управе. “ 

Члан 35. 

У члану 25. „ Одељење за општу управу, скупштинске 

и заједничке послове “  у Одсеку за заједничке послове, код 
радног места: Шеф Одсека за заједничке послове, у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, 

( основне академске студије првог степена ), “ уписују се речи: „ 

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 
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високо образовање стечено на основним  студијама у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове “  у Одсеку за заједничке 

послове, код радног места: Послови умножавања материјала и 

фотокопирање, у делу: Број извршилаца: број „ 2 “  замењује се 

бројем „ 1 “ 
Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 36. 

У члану 26. „ Одељење за инспекцијски надзор “  код 
радног места: Начелник Одељења за инспекцијски надзор, у 

делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо 

образовање стечено на  основним студијама у трајању од најмање 
четири године, “ уписују се речи: „ Високо образовање стечено 

на студијама другог степена (мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 37. 

У члану 26. „ Одељење за инспекцијски надзор “  у 

Одсеку за инспекцијске послове, код радног места: Шеф 

Одсека за инспекцијске послове, у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 
другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, “  уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено на основним  студијама  у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за инспекцијски надзор “  у 

Одсеку за инспекцијске послове, код радног места: Инспектор 

за заштиту животне средине, у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена, односно завршене мастер академске студије или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 
законом изједначено са академским називом мастер,“ уписују се 

речи: „ Високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, “ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за инспекцијски надзор“  у 

Одсеку за инспекцијске послове, код радног места: 
Грађевински инспектор, мења се Опис послова радног места 

тако да гласи: „ Врши инспекцијски надзор у складу са 

Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на 

основу овог закона. У вршењу инспекцијског надзора 

проверава да ли привредно друштво, односно друго правно 

лице или предузетник које гради објекат, односно лице које 

врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине 

послове на грађењу објеката, испуњавају прописане услове;  

да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова 

издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку 

грађења, односно издато решење из чл. 145. са Законом о 

планирању и изградњи; да ли је инвеститор закључио уговор 

о грађењу, у складу са законом; да ли се објекат гради према 

издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно 

техничкој документацији на основу које је издато решење из 

чл. 145. са Законом о планирању и изградњи; да ли је 

градилиште обележено на прописан начин; да ли извршени 

радови, односно материјал, опрема и инсталације који се 

уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, 

техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је 

извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних 

објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да 

ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци 

који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; да 

ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску 

књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин; да 

ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана 

осматрања и одржавања објекта; да ли је технички преглед 

извршен у складу са законом и прописима донетим на основу 

закона; да ли је за објекат који се користи издата употребна 

дозвола; Врши надзор над коришћењем објеката и предузима 

мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност 

живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава 

животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на 

стабилност и сигурност објекта. Доноси решење  о обустави 

радова и уклањању објекта или његовог дела, ако се објекат 

гради или је његово грађење завршено без грађевинске 

дозволе, односно ако се објекат гради супротно локацијским 

условима, односно грађевинској дозволи, односно потврди о 

пријави радова; налаже решењем уклањање објекта, односно 

враћање у првобитно стање, ако се објекат гради односно 

изводе радови без решења из чл. 145. са Законом о планирању 

и изградњи; наложе решењем обуставу радова и одређује рок 

који не може бити дужи од 60 дана за прибављање, односно 

измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према 

грађевинској дозволи, односно пројекту за извођење, а ако 

инвеститор у остављеном року не прибави односно не измени 

грађевинску дозволу, налаже решењем уклањање објекта 

односно његовог дела; налаже решењем обуставу радова, ако 

инвеститор није закључио уговор о грађењу у складу са 

законом; наложе решењем обуставу радова и одређује рок 

који не може бити дужи од 30 дана за прибављање 

грађевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе 

на основу решења из 145. са Законом о планирању и изградњи 

потребно прибавити грађевинску дозволу, а ако инвеститор у 

остављеном року не прибави грађевинску дозволу налаже 

решењем уклањање објекта односно његовог дела; наложе 

решењем обуставу радова и одређује рок који не може бити 

дужи од 30 дана за за прибављање, односно измену 

грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени 

са грађевинском дозволом и пројектом за извођење, а ако 

инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску 

дозволу налаже решењем уклањање изграђених темеља и 

враћање терена у првобитно стање; налаже решењем 

уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено 

грађење, односно извођење радова и после доношења решења 

о обустави радова; налаже решењем уклањање привременог 

објекта у складу са законом; налаже решењем инвеститору, 

односно власнику објекта забрану даљег уклањања објекта, 

односно његовог дела, ако се објекат или његов део уклања 

без решења о дозволи уклањања објекта, односно његовог 

дела; налаже решењем обуставу радова, ако инвеститор није 

решењем одредио стручни надзор у складу са законом; 

наређује спровођење других мера у складу са законом. 

Подноси кривичне и прекршајне пријаве у складу са законом 

и обавља друге послове утврђене Законом о планирању и 

изградњи и прописима донетим на основу овог закона. Прати 

усаглашеност нормативних аката са важећим законским 

прописима, учествује у изради нацрта аката из надлежности 

одељења за потребе органа општине, у обавези је да прати 

прописе и измене прописа,  дужан је да се стручно усавршава 

у складу са потребама и захтевима радног места, одговоран је 

за законитост послова које обавља, за свој рад  одговоран  је 

шефу одсека,  начелнику одељења и начелнику општинске 

управе. “ 

док се у делу: Услови за обављање послова: уместо речи: „ 
Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер, дипломирани инжењер грађевине 

или архитектуре, “ уписују речи: „ Високо образовање 

одговарајуће струке односно смера стечено на студијама 

другог степена грађевинарства ( мастер академских студија, 

мастер струковних студија, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) односно 

дипломирани инжењер грађевинарства или високо 

образовање  одговарајуће струке односно смера стечено на 

студијама другог степена  архитектуре ( мастер академских 
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студија, мастер струковних студија, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) 

односно дипломирани инжењер архитектуре ,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану  „ Одељење за инспекцијски надзор“  у 

Одсеку за инспекцијске послове, код радног места: Комунални 

инспектор, у делу: Број извршилаца: број„ 7 “   замењује се 

бројем „ 5 “  док се у делу: Услови за обављање послова: уместо 
речи: „Високо образовање стечено на студијама другог степена, 

односно завршене мастер академске студије или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом 

изједначено са академским називом мастер,“ уписују  речи: „  

Високо образовање стечено на студијама другог степена ( 

мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије ) или високо 

образовање стечено у складу са прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 

законом изједначено са академским називом мастер, односно 

високо образовање стечено на основним  студијама  у трајању 

од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 38. 

У члану 26. „ Одељење за инспекцијски надзор “  у 

Служби за извршење, уклањање објеката или дела објеката, 

код радног места: Руководилац Службе за извршење, 

уклањање објеката или дела објеката у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
и које је законом изједначено са академским називом мастер, “  

уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 39. 

У члану 27. код радног места: Помоћник председника 

општине за економски развој у делу: Услови за обављање 

послова: уместо речи: „ Високо образовање, ( основне академске 

студије првог степена ), “ уписују се речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена ( мастер академске 

студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним  студијама у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 
У истом члану код радног места: Помоћник 

председника општине за заштиту животне средине  у делу: 

Услови за обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање, 
(основне академске студије првог степена, основне струковне 

студије првог степена), “ уписују се речи: „ Високо образовање 

стечено на студијама другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије ) или високо образовање стечено у складу 

са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању и које је законом изједначено са 

академским називом мастер , односно високо образовање 

стечено на основним  студијама  у трајању од четири године у 

обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

У истом члану код радног места: Помоћник 

председника општине за урбанизам  у делу: Услови за 

обављање послова: уместо речи: „ Високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено у складу са прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и које је законом изједначено са академским називом мастер, “  
уписују се речи: „ Високо образовање стечено на студијама 

другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије ) или 

високо образовање стечено у складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и 

које је законом изједначено са академским називом мастер, 

односно високо образовање стечено на основним  студијама  у 

трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова,“ 

Остали део текста остаје непромењен. 

Члан 40. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у  „ Службеном гласнику општине Ћуприја“. 
 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА -  ОПШТИНСКА УПРАВА 

БРОЈ: 02-38/2015-01-2    ОД   03. 04. 2015.. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић – Ранђеловић, дипл. правник, с.р. 

На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07),а у вези члана 44. став 2. Закона о 
правобранилаштву („Сл.гласник РС“, бр.55/2014), у вези чана 2. и 

5. Закона о радним односима у државним органима („Сл.гласник 

РС“,бр.48/91,66/91,44/98-др Закон, 49/99-др закон, 34/2001-др 
закон, 39/2002, 49/2005-Одлука УСРС, 79/2005-др закон, 81/2005-

испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 23/2013-Одлука УС), 

члана 60. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине 
Ћуприја'' бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 17.04.2015. године, 

доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРАВИЛНИК  

О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ  МЕСТА  У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА, БР.75/2015 ОД 14.04.2015.ГОДИНЕ 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Правобранилаштва општине Ћуприја, бр.75/2015 од 
14.04.2015.године. 

 

II Решење  и Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Правобранилаштва општине 

Ћуприја, бр.75/2015 од 14.04.2015.године, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Ћуприја''. 
 

 III Решење доставити: 

 - Правобранилаштву општине Ћуприја 
 - Персоналној служби 

 - Скупштини општине Ћуприја на објављивање 

 - а/а 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-64/2015-01-1 од 17.04.2015.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ  

ЈП број 75/2015 

Датум 14.04.2015.год. 

ЋУПРИЈА 
На основу чл. 2. и 5. Закона о радним односима у 

државним органима (''Слл.гласник РС'', бр. 48/91 и 44/98) и чл. 44. 

ст. 2. Закона о правобранилашптву ('''Сл.гласник РС'', бр. 55), 

Правобранилац општине Ћуприја, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 

О унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Правобранилаштва општине Ћуприја 

 

Члан 1. 

 Овим актом се утврђује унутрашње уређење и 

систематизација радних места Правобранилашптва општине 

Ћуприја, послови и радни задаци овог органа, број извршиоца и 
услови које требају да испуне за пријем на рад и друга питања у 

вези са унутрашњим уређењем Правобранилаштва. 

 

Члан 2. 

 У оквиру Правобранилаштва утврђују се следећи 

послови и радни задаци: 

 

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број извршилаца: 1 
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Опис послова радног места: 

Упознаје Општинско веће општине Ћуприја и Скупштину 

општине о појавама и проблемима који су запажени приликом 

обављања функције и предлаже мере за њихово решавање ''даје 

председнику општине Ћуприја извештај о раду 

правобранилаштва, доноси акт о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у овом органу, даје мишљење и 
сагласност на Уговоре о прибављању и отуђењу непокретности у 

јавној својини општине Ћуприја, стара се о обављању функције 

правобранилаштва општине Ћуприја, издаје наредбе и упутства 
радницима правобранилаштва у вези са њиховим пословима и 

радним задацима, обавља друге послове на основу Закона и 

Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја. 

Услови за обављање послова:  

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер – правни факултет, правосудни 
испит и пет година радног искуства након положеног 

правосудног испита. 

 

ЗАМЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број извршилаца: 1 

Опис послова радног места: 

Заменик правобраниоца може извршити сваку радњу у поступку 

пред судом и другим државним органима на коју је по Закону 

овлашћен правобранилац општине Ћуприја. У том својству: 
заступа пред судом и другим државним органима, органе и 

организације које заступа правобранилац општине Ћуприја по 
закону и овлашћењу. У вези тога припрема документацију, пише 

тужбе, предлоге и остале поднеске, контактира са органима и 

организацијама које заступа, даје упутства за поступање осталих 
радника у предметима по којима раде, ради и друге послове које 

му повери правобранилац. 

Услови за обављање послова:  

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 

завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са академским називом мастер – правни факултет, правосудни 

испит и пет година радног искуства након положеног 
правосудног испита. 

 

ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПРИПРАВНИК ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 

Број извршилаца: 1 

Опис послова радног места: 

Обавља обуку ради стицања радног искуства и услова за 

полагање правосудног испита (на обуку у правобранилаштво 

може бити примљен приправник – волонтер, без заснивања 
радног односа, ради стицања радног искуства и услова за 

полагање правосудног испита). Приправник и приправник-

волонтер обављају обуку по програму обуке коју утврђује 
правобранилац општине Ћуприја. 

Услови за обављање послова:  

Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно 
завршене мастер академске студије или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 
са академским називом мастер – правни факултет. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ РАДНИК 

(УПИСНИЧАР) 

Број извршиоца:1 

Опис послова радног места: 

Прима и заводи писмена која се односе на правобранилаштво 

општине Ћуприја, води одговарајуће регистре, отпрема писмена, 

саставља писмена по упутству правобраниоца и заменика, ради 
на пословима статистике и архивира предмете, ради на другим 

пословима по налогу правобраниоца и заменика општине 

Ћуприја. 

Услови за обављање послова: 

Средња стручна спрема,четврти степен стручности ,економског 

смера или гимназија,познавање рада на рачунару,шест месеци 
радног искуства и положен стручни испит. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК 

Број извршиоца:1 

 

Опис послова радног места: 

 Прима и заводи писмена која се односе на правобранилаштво 

општине Ћуприја, води одговарајуће регистре, отпрема писмена, 

саставља писмена по упутству правобраниоца и заменика, ради 

на пословима статистике и архивира предмете, ради на другим 

пословима по налогу правобраниоца и заменика општине 

Ћуприја. 

Услови за обављање послова: 

Средња стручна спрема, трећи степен стручности , прехрамбеног 

смера, познавање рада на рачунару, шест месеци радног искуства 
и положен стручни испит. 

 

ГЕОМЕТАР 

Број извршиоца:1 

Опис послова радног места: 

Врши контролу јавне својине,врши индетификацију парцела у 
јавној својини општине Ћуприја,води евиденцију по јавној 

својини, врши премер парцела приликом изузимања грађевинског 

земљишта, ради за потребе месних заједница и јавних предузећа 
на њихов захтев, а по налогу правобраниоца општине Ћуприја,и 

ради на другим пословима по налогу правобраниоца општине 

Ћуприја. 

Услови за обављање послова: 

Струковни инжењер геодезије, основне струковне студије 180 

ЕСПБ. 

Члан 3 

Послови који се односе на  личне и материјалне 

расходе,на обрачун плата и других накнада као и на јавне набавке 
добара, услуга и радова као и послове у вези са радним односима 

запослених у правобранилаштву, вођењу евиденције у области 
рада и пружању правне помоћи запосленима у остваривању права 

из радног односа обављају надлежне службе општинске управе 

општине Ћуприја. 
 

Члан 4 

Овај правилник ступа на снагу по објављивању решења 
о давању сагласности на правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места правобранилаштва општине 

Ћуприја.  

 

Члан 5 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

општинског јавног правобранилаштва број 6 од 

15.05.2013.године. 

 

У Ћуприји дана 14.04.2015.године  

 

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Иван Јовановић, дипл.правник, с.р. 

 

САДРЖАЈ 
Решење о давању сагласности на правилник о измени и допуни 
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у општинског управи општине Ћуприја, бр.02-38/2015-01-

2 од 03.04.2015.године 1 

Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у општинског управи 

општине Ћуприја 1 

Решење о давању сагланости на правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у правобранилаштву 

општине Ћуприја, бр.75/2015 од 14.04.2015.године 11 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места Правобранилаштва општине Ћуприја 11 

 


