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            На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017-други закон),  Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 88/2016), и 

члана 69. став 1. тачка 20. Статута Општине Жабари („Службени гласник Општине 

Жабари“, број 1/2019), Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе 

општине Жабари,  дана 14.05.2020. године, усвојило је  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О  

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И   

                  ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 11/2017, 2/2018, 4/2018 и 11/2018) 

 

 

Члан 1. 

           У члану 4. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број радних  

места“ мења се број „7“ и гласи „8“, у трећем реду исте колоне мења се број „2“ и гласи 

„1“, у осмом реду исте колоне мења се „/“ и гласи „1“. 

           У члану 4. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број 

службеника“ мења се број „7“ и гласи „8“, у трећем реду исте колоне мења се број „2“ и 

гласи „1“, у осмом реду исте колоне мења се „/“ и гласи „1“. 

 

 

                                                            Члан 2. 

         У члану 22. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број радних  

места“ мења се број „7“ и гласи „8“, у трећем реду исте колоне мења се број „2“ и гласи 

„1“, у осмом реду исте колоне мења се „/“ и гласи „1“. 

        У члану 22. Табела „Службеници извршиоци“ у првом реду колоне „Број радних  

места“ мења се број „7“ и гласи „8“, у трећем реду исте колоне мења се број „2“ и гласи 

„1“, у осмом реду исте колоне мења се „/“ и гласи „1“. 

 

 

                                                                        Члан 3. 

         У члану 23. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије-6.1.2.2. Одсек за утврђивање и 

наплату локалних прихода“, мења се радно место број 22. и гласи:  

„Порески инспектор канцеларијске контроле и послови планирања заштите од 

елементарних непогода 
          

Звање: Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: врши припрему годишњег плана контроле водећи рачуна о ефикасности 

наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од 

стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом, 
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односно другим прописом података исказаних у пореској пријави и другим актима 

обвезника упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других службених 

евиденција које води локална пореска управа, нарочито проверавајући математичку 

тачност, формалну исправност и потпуност пореске пријаве и других достављених аката; 

доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање грешке, односно допуну 

пријаве или другог акта; ажурира базу локалних пореских јавних прихода; врши проверу 

исправности књиговодствених докумената пре књижења, разматра и припрема 

одговарајући акт по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава; врши контролу и 

спровођење ручних налога; припрема извештај у вези пореског књиговодства, учествује у 

изради пореског завршног рачуна; врши издавање пореских уверења о подацима из 

пореског књиговодства локалних јавних прихода; сачињава записник, разматра примедбе 

на записник и сачињава допунски записник о контроли; даје обавештења и саветује 

пореске обвезнике. 

Израђује  планску документацију у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, 

елементарних и других већих непогода која  обухвата превентивне мере заштите којима се 

спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, мере заштите и спасавања у 

случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања 

непосредних последица; предлаже организацију цивилне заштите; предлаже услове за 

успостављање интегрисаног  система заштите и спасавања у циљу обједињавања свих  

превентивних и оперативних мера заштите  живота и имовине грађана и ефикаснијег 

ангажовања свих расположивих ресурса у случају  катастрофе изазване природном или 

људском делатношћу. Обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе и 

руководиоца одељења. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).” 

 

 

                                                          Члан 4. 

         У члану 23. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове“,  

мења се радно место број 28. и гласи:  

„Нормативно-правни послови за потребе Општинског већа, послови ажурирања 

бирачког списка  
           

Звање: Млађи референт број службеника: 1 

 

Опис посла: припрема материјале за седнице Општинског већа; израђује нацрте одлука, 

решења и осталих аката које су надлежности Општинског већа; даје потребна објашњења 

и изјашњења током дискусије по тачкама дневног реда; пружа стручну помоћ при обради 

предлога о којима се гласа; стара се о законитости аката које доноси Општинско веће; 

обрађује материјале о којима је одлучивало Општинско веће и стара се о њиховом 

спровођењу; припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном поступку; 

стара се о обезбеђивању записника са седница Општинског већа; припрема материјале 

потребне за рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Општинско веће, 

стара се обезбеђивању записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду  
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Општинског већа и његових радних тела; сачињава одговарајуће извештаје и стара се о 

чувању изворних аката о раду Општинског већа; обавља административне и техничке 

послове припреме, обраде и уноса података у систем за АОП ради ажурирања 

јединственог бирачког списка; обавља послове у вези са спровођењем решења о упису, 

брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког списка по службеној 

дужности или на захтев странака - до закључења бирачког списка; издаје извод из 

бирачког списка и обавештења за потребе личног изјашњавања грађана; издаје уверења о 

изборном и бирачком праву; сачињава одговарајуће информације и извештаје; обавља и 

друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног или природног смера у 

четворогодишњем трајању, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет).”               

 

 

Члан 5. 

         У члану 23. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове-

6.1.3.2. Група за инспекцијске послове“, мења се радно место број 42. и гласи: 

„Комунални инспектор, инспектор за друмски саобраћај и путеве, послови 

планирања одбране и послови збрињавања избеглих и расељених лица 

  

Звање: Сарадник број службеника: 1 

 

Опис посла:  Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и 

поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других 

прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике 

и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, 

уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, 

јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, 

снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, 

сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних 

површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање 

улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове 

комуналне хигијене; инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног времена и 

истицањем пословног имена; сарађује са надлежним органима у одржавању хигијене у 

општини; припрема решења и стара се о њиховом извршењу; подноси пријаве за прекршаје и 

предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина; ; врши инспекцијски 

надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и 

реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати стање саобраћајних знакоба на 

путевима; издаје решења и налоге за постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне 

сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда, врши и надзор над 

применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; 

издаје дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних возила; сачињава записнике о 

увиђају и саслушању странака; предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси 

решења и и стара се о њиховом спровођењу; предлаже мере за безбедно одвијање саобраћаја; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за 

привредни преступ; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; 

припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; 

врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то:  
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линијског и ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза 

за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза; прегледа возила и контролише 

потребну документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће 

редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове 

радника у превозу за сопствене потребе; утврђује идентитет превозника, возног особља и 

других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука 

у којима се регулише превоз у друмском саобраћају; сачињава записнике о увиђају и 

саслушању странака;  предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси решење и 

и стара се о њиховом спровођењу; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и 

пријаве за привредни преступ; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења 

надзора; ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке 

органе; по потреби врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор 

над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна 

сигнализација;  издаје дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила. 

Учествује у планирању и припреми одлука везаних за остваривање права на 

евидентирање, прикупљање података, утврђивање статуса и положаја избеглих и 

прогнаних лица,  обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних 

лица; израђује предлог програма социјалне заштите социјално угрожених лица и 

социјалне карте у сарадњи са Центром за социјални рад; остварује сарадњу са 

Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним 

организацијама; обавља послове који се односе на планирање, припрему, примену и 

реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради нацрта 

пројеката по објављеним конкурсима републичких и других удружења и организација из 

делокруга; припрема извештаје о спровођењу стратешких докумената; прати реализацију 

пројеката по приспелим донацијама; евидентирање, прикупљање података, утврђивање 

статуса и положаја избеглих и прогнаних лица; пружа подршку у спровођењу послова 

збрињавања и организовања смештаја избеглица; учествује  у  активностима обезбеђивања 

повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних лица. 

Припрема планове за одбрану и остваривање одрамбених интереса у условима ратног и 

ванредног стања на територији општине. Обавља и друге послове по налогу начелника 

општинске управе и руководиоца одељења. 
 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља правних, економских или техничких наука на  основним академским студијама 

у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен испит за инспектора, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

Члан 6. 

         У члану 23. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове“, 

радно место „29. Управљање људским ресурсима, послови    радних односа запослених, 

вођење кадровске евиденције запослених“, у делу „Звање“ испред речи „Саветник“ додаје 

се реч: „Самостални“. 

          У делу „Услови“ после речи „најмање“ бришу се речи „три године“ и уместо њих се 

додају речи: „пет година“. 
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Члан 7. 

            Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жабари“.  

 

 

 

Република Србија 

Oпштина Жабари 

Општинско веће 

Број: 110-1/2020-01 

Датум: 14.05.2020. године 

                               ОПШТИНКО ВЕЋЕ 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      Јован Лукић, с.р. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

   На основу члана 58. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  

радна места и њихово разврставање по звањима уређују се Правилником. 

              На основу става 2. истог члана Закона, Правилником се утврђују описи радних 

места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно 

место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном 

месту. 

              На основу члана 58. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, у јединици локалне самоуправе, односно градској 

општини, Правилник усваја Веће. Правилник обухвата радна места и њихово 

разврставање у органима, стручним службама и посебним организацијама из члана 1. овог 

закона. 

                                            

                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                        ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

                                                                                      Небојша Миловановић, с.р. 
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