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На основу члана 10. и 69. Статута општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“,број 1/19), Одлуке о установљавању „Октобарске награде“ општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 9/08) и Одлуке о додели Октобарских награда 

и признања општине Жабари за 2022. годину (,,Службени гласник општине Жабари'' , број 

12/22), 

 Општинско веће општине Жабари на седници одржаној 30.09.2022 године, донело 

је 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о додели Октобарских награда и признања општине Жабари за 2022. 

годину (,,Службени гласник општине Жабари'' , број 12/22), мења се у члану 3. став 1. тако 

што се после тачке 4. додаје тачка 5. која гласи: ,,Удружење особа ометених у 

развоју ,,Кључ'' Жабари. 

Члан 2. 

 

 Све остале одредбе Одлуке о додели Октобарских награда и признања општине 

Жабари за 2022. годину (,,Службени гласник општине Жабари'' , број 12/22) остају на 

снази. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

Број: 17-7/2022-01 

Датум: 30.09.2022. године 

Жабари 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Председник општине и председник Општинског већа 

Лукић Јован, с.р. 
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         На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 113/2017- други 

закон, 95/2018 и 114/2021), 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, 113/2017- други закон и 

12/2022),  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 Уредбе о одређивању компетенција за рад 

службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, број 132/2021)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   30.09.2022. 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 10/2022) 
 

Члан 1. 

У члану 4. мења се Табела тако да сада гласи:’’ 

Функционери - постављена 

лица 

2 (1+1) 

Службеник на положају –  

I група 

радних места-1 службеника-1 

Службеник на положају – 

II група 

радних места-1 службеника-1 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 8 (7+1) 8 (7+1) 

Саветник 10 (9+1) 10 (9+1) 

Млађи саветник 8 (7+1) 8 (7+1) 

Сарадник 4 4 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 4 5 

Референт / / 

Млађи референт 3 6 

Укупно: 38 радних места 43 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 1 1 

Пета врста радних места 6 6 

 

Укупно: 

 

7 радних места 

 

7 намештеника 
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„ 

Члан 2. 

 Мења се члан 5. и исти гласи: 

„Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 47 и то : 

- 1 функција (постављено лице-помоћник председника општине), 

- 2 положаја,  

- 37 извршилачких радних места и  

- 7 радних места намештеника. 

Укупан број постављених лица-помоћника председника општине у кабинету председника 

општине, који је у саставу Општинске управе је 1. 

Укупан број службеника на положају у Општинској управи је 2. 

Укупан број систематизованих службеника на извршилачким радним местима у 

Општинској управи је 42, од чега је 40 на неодређено време, док су 2 службеника на 

одређено време у Кабинету председника општине. 

Укупан број намештеника у Општинској управи је 7 и свих 7 су на неодређено време. 

У оквиру овог Правилника систематизовано је радно место „Интерни ревизор“ за 1 

службеника на неодређено време. 

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 1 и то: 

- 1 функција (постављено лице-општински правобранилац).“ 

 

Члан 3. 

 У члану 22. мења се Табела тако да сада гласи: 

„ 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  

I група 

радних места-1 службеника-1 

Службеник на положају – 

II група 

радних места-1 службеника-1 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 8 (7+1) 8 (7+1) 

Саветник 9 9 

Млађи саветник 8 (7+1) 8 (7+1) 

Сарадник 4 4 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 4 5 

Референт / / 

Млађи референт 3 6 

Укупно: 37 радних места 42 службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 
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Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 1 1 

Пета врста радних места 6 6 

Укупно: 7 радних места 7 намештеника 

 „ 
 

Члан 4. 

 У члану 24. „6.1.1. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности“,  

радно место „5. Послови у области пољопривреде и руралног развоја и послови економата 

и руковаоца имовине“ у делу „Звање“ брише се реч: „Млађи“ и гласи:  „Виши референт“. 

 У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

 „Услови:стечено средње образовање друштвеног, природног  или техничког смера 

у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци; потребне компетенције за обављање послова радног места.“  

 

Члан 5. 

У члану 24. „6.1.1. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности-

6.1.1.2. Група за инвестиције и инфраструктуру“, радно место „8. Послови вођења јавних 

инвестиција, стручно - технички послови управљања имовином и комуналном 

инфраструктуром“ у делу „Звање“ брише се реч: „Млађи“. 

У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи:    

„Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, 

природних или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 

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

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; 

потребне компетенције за обављање послова радног места.“ 

 

Члан 6.        

 У члану 24. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије“,  радно место „12. Аналитичар 

буџета“ у делу „Звање“ испред речи: „Саветник“  додаје се реч: „Самостални“. 

У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

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

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци; потребне компетенције за обављање послова радног 

места.“  
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Члан 6.        

 У члану 24. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије“,  радно место „18. Обрачун 

плата, накнада и других личних прихода и послови благајне“ у делу „Звање“ испред речи: 

„Референт“ додаје се реч: „Виши“. 

    У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

„  Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, потребне компетенције за 

обављање послова радног места.“  

 

Члан 7. 

У члану 24. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије-6.1.2.2. Одсек за утврђивање и 

наплату локалних прихода“, радно место „19. Послови утврђивања локалних јавних 

прихода“, у делу „Опис посла“ бришу се речи: „предузима мера ради наплате пореског 

дуга“, „врши припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних прихода“, 

„чињеничног стања утврђеног у поступку конроле и евиденцијама локалне пореске 

управе“ и „израђује порески завршни рачун“. 

 

Члан 8.        

 У члану 24. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије-6.1.2.2. Одсек за утврђивање и 

наплату локалних прихода“,  радно место „22. Послови наплате локалних јавних прихода 

и порески извршитељ“ у делу „Звање“ брише се реч : „Млађи“. 

    У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

         „Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природних 

или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни 

испит; потребне компетенције за обављање послова радног места.“ 

 

 

Члан 9.        

У члану 24. „6.1.2. Одељење за буџет и финансије-6.1.2.2. Одсек за утврђивање и наплату 

локалних прихода“,  радно место „23. Послови пореске евиденције и канцеларијски 

послови“ у делу „Звање“ брише се реч „Млађи“ и гласи: „Виши референт“. 

 У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

         „Услови: стечено средње образовање друштвеног, природног  или техничког смера у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци; потребне компетенције за обављање послова радног места.“ 
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Члан 10.        
 

 У члану 24. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове“,  

радно место „27. Послови ажурирања бирачког списка“ у делу „Звање“ брише се реч: 

„Млађи“ и гласи: „Виши референт“. 

 У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

         „Услови: стечено средње образовање друштвеног, природног  или техничког смера у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци; потребне компетенције за обављање послова радног места.“ 

 

Члан 11.        
 

 У члану 24. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове“,  

радно место „28. Управљање људским ресурсима, послови радних односа запослених, 

вођење кадровске евиденције запослених“ у делу „Звање“ брише се реч: „Самостални“. 

 У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

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

образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци; потребне компетенције за обављање послова радног 

места.“ 

 

Члан 12.        
 

 У члану 24. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове-

6.1.3.1. Матичарска служба“,  радно место „39. Заменик матичара“ у делу „број 

службеника“ брише се број: „3“ и гласи: „2“. 

 

Члан 13.        
 

 У члану 24. „6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове“,  

радно место: „42. Комунални инспектор, послови планирања одбране, послови 

збрињавања избеглих и расељених лица“ у делу „Звање“ брише се реч: „Млађи“. 

 У делу „Услови“ брише се цео пасус и  додаје се нови пасус који гласи: 

         „Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природних 

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, 

најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора; потребне компетенције за обављање послова радног места.“ 
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Члан 14. 
 

 У члану 24. „6.2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА - КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ“,бришу се радна места: „43.Помоћник председника општине 

за привреду, пољопривреду, европске интеграције и међународну сарадњу“ и „44. 

Помоћник председника општине за инфраструктуру и развој месних заједница“ и уместо 

њих додаје се ново радно место: 

„43.Помоћник председника општине 

 

Опис послова:Помаже председнику општине у пословима из области привреде, мале 

привреде и пољопривреде. Покреће иницијативе, предлаже пројекте, сачињава мишљења 

у вези са питањима од значаја за развој привреде и пољопривреде. Стара се о организацији 

сајмова и изложби на територији општине и промоцији приватног предузетништва и 

пољопривредних производа, стара се о организацији стручних предавања, помаже у 

пословима регистрације пољопривредних газдинстава. Прати реализацију одлука органа 

општине у области привреде и пољопривреде. Стара се о едукацији пољопривредних 

произвођача, остварује сарадњу са стручним службама Завода за пољопривреду и другим 

специјализованим организацијама и предузећима и предузетницима, привредном комором 

и удружењима приватних предузетника и удружењима грађана из области привреде и 

пољопривреде. Остварује контакт са Националном службом за запошљавање, као и 

послодавцима, разматра могућности и даје предлоге за отварање нових радних места и 

упошљавање незапослених лица. Прати јавне конкурсе надлежних министарстава и 

ангажује се на обезбеђивању новчаних средстава и инвестиција од значаја за општину. 

Помаже председнику општине у области европских интеграција и међународне сарадње. 

Ангажује се на предлагању и реализацији пројеката из области међународне и регионалне 

сарадње. Остварује контакте са међународним организацијама и агенцијама, владиним и 

невладиним организацијама. Стара се о прихватању и примени европских стандарда у 

свим областима  из надлежности општине и органа општине. Посебно прати стање и 

предлаже мере из области људских и мањинских права. Остварује контакте са грађанима 

на привременом раду у иностранству и њиховим удружењима, са надлежним 

Министарством за дијаспору и другим надлежним институцијама и органима.Помаже 

председнику општине у области развоја инфраструктуре и развоја месних заједница. 

Посебно се ангажује на предлагању и реализацији пројеката из области путне, водоводне, 

канализационе и електро мреже на територији општине, а у складу са упутствима 

председника општине и других органа општине. Остварује контакт и стара се о 

презентацији пројеката од значаја за општину и месне заједнице код Министарства за 

инфраструктуру, ЈП Путеви Србије и других надлежних институција. Непосредно 

остварује контакт са Месним заједницама и другим органима и институцијама који 

располажу подацима и средствима неопходним за реализацију пројеката и програма од 

значаја за развој инфраструктуре и месних заједница. Прати стање и предлаже мере у 

областима спорта, културе, просвете и другим областима у сеоским месним заједницама. 

Врши и друге послове по налогу председника општине. 
 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког смера, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 
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Члан 15. 

 

Досадашња радна места број 45. и 46. Постају радна места број 44. и 45. 
 
 

Члан 16. 

 

Саставни део Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, 

стручним службама и посебним организацијама општине Жабари  („Службени гласник 

општине Жабари“, број 10/2022)су измењени обрасци компетенција за обављање послова 

радног места, у складу са напред наведеним изменама и допунама. 

  

Члан 17. 

 

У свему осталом Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним 

организацијама општине Жабари  („Службени гласник општине Жабари“, број 10/2022), 

остаје неизмењен. 

 

 

Члан 18. 

 

          Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“.  

 

Република Србија 

Oпштина Жабари 

Општинско веће 

Број: 110-2/2022-01 

Датум: 30.09.2022. године 
                              

  ОПШТИНКО ВЕЋЕ 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Лукић, с.р. 
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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, 113/2017- 

други закон, 95/2018 и 114/2021)  радна места и њихово разврставање по звањима уређују 

се Правилником. 

              На основу става 2. истог члана Закона, Правилником се утврђују радна места и 

њихови описи, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за 

свако радно место, врста и ниво образовања, државни стручни испит, односно посебан 

стручни испит, радно искуство у струци, потребне компетенције за обављање послова 

радног места, као 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 5. Послови у области пољопривреде и руралног 

развоја и послови економата и руковаоца имовине          

2. Звање радног места  Виши референт 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.1. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности 

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

 

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  
     самоуправе у Републици Србији 
2. Дигитална писменост 
3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина  

1) административно-техички послови 

 

 

1) канцеларијско пословање; 

2) методе и технике прикупљања података ради 

даље обраде; 

3) технике евидентирања и ажурирања података у 

релевантним базама података; 

4) технике израде потврда и уверења о којима се 

води службена евиденција; 

5) технике припреме материјала ради даљег 

приказивања и употребе; 

6) методе вођења интерних и доставних књига. 

 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

 

Области знања и вештина  

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

замљишта, Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Жабари; 

Прописи из делокруга радног места Закон о пољопривредном земљишту, Закон о 

заштити земљишта, Закон о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју, Правилник о 

обрасцу и садржини програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу 

мера пољопривредне политике и политике руралног 

развоја; 
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 



 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 

 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Небојша Миловановић, с.р. 

 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 8. Послови вођења јавних инвестиција, стручно - 

технички послови управљања имовином и 

комуналном инфраструктуром  

2. Звање радног места  Саветник 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.1. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене 

делатности  

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1) стручно-оперативни послови 
 

1) методе и технике опсервације, прикупљања и 

евидентирања података; 

2) технике обраде и израде прегледа података; 

3) методе анализе и закључивања о стању у области; 

4) поступак израде стручних налаза; 

5) методе и технике израде извештаја на основу 

одређених евиденција; 

6) технике израде општих, појединачних и других 

правних и осталих аката; 

 

 2) послови управљања програмима и 

пројектима 

1) планирање, припрему пројектног предлога и 

изворе финансирања; 

2) реализацију пројеката; 

4) процес праћења спровођења пројеката на основу 

показатеља учинака; 

5) припрему извештаја и евалуацију пројеката. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина  

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, План генералне регулације 

за насаљена места у општини Жабари, Одлука о 

накнадама за уређење јавних површина, Одлука о 

комуналном уређењу, Одлука о општинским и 

некатегорисаним путевима на територији општине 

Жабари 
Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и 

изградњи, Закон о јавним путевима 



 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 

 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Небојша Миловановић, с.р. 

 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 12. Аналитичар буџета 

2. Звање радног места  Самостални саветник 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.2. Одељење за буџет и финансије   

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1) финансијско-материјални послови 

 

 

 

1) буџетски систем Републике Србије; 

2) међународне рачуноводствене стандарде у јавном 

сектору; 

3) методе и поступке финансијског планирања, 

анализе и извештавања; 

4) терминологију, стандарде, методе и процедуре из 

области буџетског рачуноводства и извештавања; 

5) поступак планирања буџета и извештавање; 

6) поступак извршења буџета; 

7) релевантне софтвере; 

8) финансијско управљање и контролу. 

 

 2) стручно-оперативни послови 1) методе и технике опсервације, прикупљања и   

    евидентирања података; 

2) технике обраде и израде прегледа података; 

3) методе анализе и закључивања о стању у области; 

4) поступак израде стручних налаза; 

5) методе и технике израде извештаја на основу  

   одређених евиденција; 

6) технике израде општих, појединачних и других 

правних и осталих аката. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина  

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, Правилник о кретању и 

контроли рачуноводствених исправа, Упутство о 

раду трезора општине Жабари; 

Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању 

локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, 

Уредба о буџетском рачуноводству. 
 

Процедуре и методологије из / 



делокруга радног места 
 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 

 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 

 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Милена Васић, с.р. 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 18. Обрачун плата, накнада и других личних 

прихода и послови благајне  

2. Звање радног места  Виши референт 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.2. Одељење за буџет и финансије   

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1) финансијско-материјални послови 

 

4) терминологију, стандарде, методе и процедуре из 

области буџетског рачуноводства и извештавања; 

6) поступак извршења буџета; 

7) релевантне софтвере. 

 

 2) административно-технички 

послови 

 

2) методе и технике прикупљања података ради 

даље обраде; 

3) технике евидентирања и ажурирања података у 

релевантним базама података; 

4) технике израде потврда и уверења о којима се 

води службена евиденција. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина  

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, Одлука о буџету општине 

Жабари за текућу буџетску годину, Правилник о 

кретању и контроли рачуноводствених исправа, 

Упутство о раду трезора општине Жабари; Одлука о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата за 

изабрана, именована и постављена лица општине 

Жабари и Скупштине општине Жабари; 
Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском 

систему, Уредба о буџетском рачуноводству; Закон 

о платама у државним органима и јавним службама, 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата именованих и постављених лица и запослених 

у државним органима;  
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери / 



неопходни за рад на радном месту) 
 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима:  Небојша Миловановић, с.р. 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Милена Васић, с.р. 

 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 22. Послови наплате локалних јавних прихода и 

порески извршитељ 

2. Звање радног места  Саветник 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.2. Одељење за буџет и финансије 

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1) стручно-оперативни послови 
 

1) методе и технике опсервације, прикупљања и 

евидентирања података; 

2) технике обраде и израде прегледа података; 

3) методе анализе и закључивања о стању у области; 

4) поступак израде стручних налаза; 

5) методе и технике израде извештаја на основу 

одређених евиденција; 

6) технике израде општих, појединачних и других 

правних и осталих аката. 

 3)управно-правни послови 1) општи управни поступак; 

2) правила извршења решења донетих у управним 

поступцима; 

3) посебне управне поступке; 

5) праксу/ставове судова у управним споровима. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина 

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, Одлука о локалним 

комуналним таксама, Одлука о висини стопе пореза 

на имовину; 

Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању 

локалне самоуправе, Закон о општем управном 

поступку, Закон о пореском поступку и пореској 

администрацији, Закон о порезима на имовину, 

Закон о прекршајима; 
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 



 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р.  
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Милена Васић, с.р. 

 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 23. Послови пореске евиденције и канцеларијски 

послови   

2. Звање радног места Виши референт 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.2. Одељење за буџет и финансије   

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1)административно-технички 

послови 

 

 

1) канцеларијско пословање; 

2) методе и технике прикупљања података ради 

даље обраде; 

3) технике евидентирања и ажурирања података у 

релевантним базама података; 

4) технике израде потврда и уверења о којима се 

води службена евиденција; 

5) технике припреме материјала ради даљег 

приказивања и употребе; 

6) методе вођења интерних и доставних књига. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина 

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, Одлука о локалним 

комуналним таксама, Одлука о висини стопе пореза 

на имовину; 

Прописи из делокруга радног места Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о 

пореском поступку и пореској администрацији, 

Закон о порезима на имовину, Уредба о 

канцеларијском пословању; 
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 

 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 



 

Језик националне мањине / 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Милена Васић, с.р. 

 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 27. Послови ажурирања бирачког списка  

2. Звање радног места Виши референт 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове   

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1) административно-технички 

послови 

2) методе и технике прикупљања података ради 

даље обраде; 

3) технике евидентирања и ажурирања података у 

релевантним базама података; 

4) технике израде потврда и уверења о којима се 

води службена евиденција; 

5) технике припреме материјала ради даљег 

приказивања и употребе. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина 

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари; 

Прописи из делокруга радног места Закон о јединственом бирачком списку, Упутство 

о поступку обједињавања постојећих бирачких 

спискова у јединствени бирачки списак , Упутство 

за спровођење закона о јединственом бирачком 

списку; Закон о националним саветима националних 

мањина, Правилник о начину вођења посебног 

бирачког списка националне мањине; 
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 

 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 



Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место:  Небојша Миловановић, с.р. 



Образац компетенција 

 

1. Редни број и назив радног места 28. Управљање људским ресурсима, послови    

радних односа запослених, вођење кадровске 

евиденције запослених   

2. Звање радног места  Саветник 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове   

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

1)послови управљања људским 

ресурсима 

1) информациони систем за управљање људским 

ресурсима; 

2) прописе у области радно-правних односа у 

органима аутономних покрајина и јединицама 

локалне самоуправе; 

3) компетенције за рад службеника; 

4) базичне функције управљања људским 

ресурсима: анализу посла, кадровско планирање, 

регрутацију, селекцију, увођење у посао, 

оцењивање, награђивање и напредовање, стручно 

усавршавање; 

5) развојне функције управљања људским 

ресурсима: професионални развој, инструменте 

развоја, управљање каријером, управљање 

талентима; 

6) организациону културу и понашање. 

 

 
7. 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина 

Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари, Декларација о улози 

функције управљања људским ресурсима у 

Општини, Правилник о организацији  и  

систематизацији радних места у Општинској 

управи, Општинском правобранилаштву, стручним 

службама и посебним организацијама општине 

Жабари, Одлука о општинској управи, Кадровски 

план општине Жабари за текућу годину;  
Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Закон о раду, Посебан колективни 

уговор за запослене у јединицама локалне 

самоуправе, Закон о платама у државним органима 



и јавним службама, Уредба о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима; 
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 

 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Небојша Миловановић, с.р. 

 



Образац компетенцијa 

 

1. Редни број и назив радног места 42. Комунални инспектор, послови планирања 

одбране, послови збрињавања избеглих и расељених 

лица  

2. Звање радног места  Сарадник 

3. Назив унутрашње организационе 

јединице 

6.1.3. Одељење за општу управу, заједничке и 

инспекцијске послове 

 

 

4. 

 

 

Понашајне компетенције 

  

1. Управљање информацијама 
2. Управљање задацима и остваривање 

резултата 

3. Оријентација ка учењу и променама 

4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 
7. Стратешко управљање 

 

5. 

 

Опште функционалне 

компетенције 

1. Организација и рад органа локалне  

     самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

 

 

 

6. 

Посебне функционалне 

компетенције у одређеној 

области рада 
 

 

Области знања и вештина   

 1) инспекцијски послови 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) општи управни поступак и основе управних 

спорова; 

2) основе казненог права и казнених поступака; 

3) основе прекршајног права и прекршајни 

поступак; 

4) основе привредног права и привредног 

пословања; 

5) поступак инспекцијског надзора и методе анализе 

ризика; 

6) функционални јединствени информациони 

систем; 

7) основе вештина комуникације, конструктивног 

решавања конфликата и управљања стресом; 

8) кодекс понашања и етике инспектора. 

 2) стручно-оперативни послови 1) методе и технике опсервације, прикупљања и 

евидентирања података; 

2) технике обраде и израде прегледа података; 

6) технике израде општих, појединачних и других 

правних и осталих аката. 

 3)послови управљања програмима и 

пројектима 

1) планирање, припрему пројектног предлога и 

изворе финансирања; 

2) реализацију пројеката; 

4) процес праћења спровођења пројеката на основу 

показатеља учинака; 

5) припрему извештаја и евалуацију пројеката. 

 

 

 

Посебне функционалне 

компетенције за одређено радно 

место 

Области знања и вештина  



7. Планска документа, прописи и акта 
из надлежности и организације 

органа 

Статут општине Жабари; Одлука о комуналном 

уређењу; 

Прописи из делокруга радног места Закон о комуналним делатностима, Закон о 

становању и одржавању зграда, Закон о јавним 

предузећима, Закон о одбрани, Закон о 

инспекцијском надзору, Закон о општем управном 

поступку; 
 

Процедуре и методологије из 
делокруга радног места 

/ 

 

Софтвери (посебни софтвери 
неопходни за рад на радном месту) 

/ 

 

Руковање специфичном опремом за 
рад 

/ 

 

Лиценце / сертификати / 
 

Возачка дозвола / 
 

Страни језик / 
 

Језик националне мањине / 

 
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови 

управљања људским ресурсима: Небојша Миловановић, с.р. 
 

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 

место: Небојша Миловановић, с.р. 
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