
На пснпву шлана 57 ташка 11  Закпна п лпкалнпј сампуправи (``Службени лист РЦГ``, брпј 42/03, 

28/04, 75/05, 13/06 и ``Службени лист ЦГ``, брпј 88/09, 3/10, 73/10 и 38/12,10/14,57/14,3/16), шлана 

10 Закпна п наципналнпм пквиру квалификација (``Службени лист ЦГ``, брпј 80/10), шлана 3  

Одлуке п прганизацији и нашину рада лпкалне управе (``Службени лист – ппщтински прпписи``, 

брпј 31/13), шлана 8, 9 и 10 Уредбе п службеним зваоима лпкалних службеника и намјещтеника и 

услпвима за оихпвп врщеое у прганима лпкалне управе (``Службени лист ЦГ``, брпј 15/13) 

Предсједник ппщтине Андријевица, д п н п с и  

П Р А В И Л Н И К                                                                                                                                                                     

О унутрашопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у                                                              

Кабинету Предсједника ппштине 

Шлан 1                                                                                                                                                                            

У Кабинету Предсједника ппслпве  пбављају:                                                                                                      

1. Савјетник Предсједника                                                                                                                                            

2. Главни администратпр                                                                                                                             

3.Меначер                                           

                                                                                                               

ОРГАНИЗАЦИКОНА ЩЕМА СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕЩТЕНИКА У КАБИНЕТУ ПРЕДЈСЕДНИКА 

ОПЩТИНЕ 

Ред. 
Бр. 

Назив раднпг мјеста – зваое  Ппсебни услпви Брпј 
извршилаца 

    

2 Савјетник Предсједника Опщтине VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа, 240 кредита ЦСПК-
а , пплпжен струшни испит, 5 гпд. 
раднпг искуства 

1 

3 Главни администратпр VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа, 240 кредита ЦСПК-
а,  правни факултет, пплпжен 
струшни испит, 5 гпд. раднпг 
искуства 

1 

4 Меначер Опщтине VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа, 240 кредита ЦСПК-
а екпнпмски или правни 
факултет, пплпжен струшни 
испит, 5 гпд. раднпг искуства 

1 

5 Сампстални референт – технишки 
секретар  Предсједника ппщтине 

IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240  кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит за рад 
у државним прганима 3 гпдине 
раднпг искуства 

1 



6 Намјещтеник – за административнп-
технишку ппдрщку (дактилпграф) 

II  нивп квалификације 
пбразпваоа, дактилпграф II 
класе  

1 

7 Сампстални референт - прганизатпр 
впзнпг парка 

III или   IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240  или 180 
кредита ЦСПК-а, пплпжен 
струшни испит за рад у 
државним прганима 3 гпдине 
раднпг искуства  

1 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА У КАБИНЕТУ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПЩТИНЕ 

 

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

1 САВЈЕТНИК ПРЕДСЈЕДНИКА ОПЩТИНЕ 1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит, 5 гпд. 

раднпг искуства 

Опис ппслпва: Ппслпви Савјетника се пднпсе на изјащоаваое пп иницијативама за пцјеоиваое 

уставнпсти и закпнитпсти ппщтинских прпписа из надлежнпсти Предсједника ппщтине, пбавља 

ппслпве у вези сарадое са Скупщтинпм  и Владпм Црне Гпре, ппщтинама у Црнпј Гпри и другим 

ппщтинама и градпвима у земљи и инпстранству, кап и друге пренесене ппслпве пп наредби 

Предсједника Опщтине.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

2 ГЛАВНИ АДМИНИСТРАТОР 1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа, 240 кредита ЦСПК-

а,  правни факултет, пплпжен 
струшни испит, 5 гпд. раднпг 

искуства 

Опис ппслпва: Схпднп Закпну п лпкалнпј сампуправи (``Службени лист РЦГ``, брпј 42/03, 28/04, 

75/05,  и ``Службени лист ЦГ, брпј 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12) Главни администратпр 

- Кппрдинира рад пргана лпкалне управе и служби; 

- Стара се п закпнитпсти, ефикаснпсти и екпнпмишнпсти оихпвпг рада; 

- Даје струшна упутства и инструкције п нашину ппступаоа и врщеоа ппслпва; 



- Даје мищљеоа на акта п унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва пргана 

лпкалне управе и служби и  

- Врщи и друге ппслпве кпје му ппвјери Предсједник ппщтине.  

Главни администратпр има пвлащћеоа другпстепенпг пргана у управним стварима из 

надлежнпсти ппщтине.  

За врщеое ппслпва Главнпг администратпра мпже се пбразпвати служба.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

3 МЕНАЧЕР 1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа, 240 кредита ЦСПК-
а,  пплпжен струшни испит, 5 гпд. 

раднпг искуства 

 

Опис ппслпва: Врщи струшне и друге ппслпве кпји се пднпсе на утврђиваое предлпга и 

спрпвпђеое планпва и прпграма развпја Опщтине;  Врщи пцјену пправданпсти развпјних 

прпграма и прпјеката;  Ствара услпва за реализацију усвпјених развпјних прпграма;  Утврђује  

припритете реализације ппјединих прпграма и прпјеката пд интереса за Опщтину; Остварује 

сарадоу са надлежним прганима лпкалне и државне управе, надлежним прганизацијама, 

предузетницима и другим субјектима ради пбезбјеђиваоа услпва за развпјне прпграме пд 

интереса за Опщтину; Остварује сарадоу са међунарпдним прганизацијама у циљу пружаоа 

ппмпћи пкп реализације кпнкретних планпва и прпграма развпја. 

Прикупља и ажурира инфпрмације п заинтереспванпсти предузећа за улагаоа у прпјектима, даје 

ппдрщку дпнатпрским активнпстима и кредитним линијама за предузећа и предузетнике; прати 

стаое, прикупља и пбрађује ппдатке п иницијативама за развпј ппјединих привредних 

дјелатнпсти; Остварује сарадоу и пружа инфпрмације заинтереспваним субјектима за кприщћеое 

ресурса и реализацију планпва и прпграма у складу са Вищегпдищоим инвестиципним планпм и 

впди регистар инвестиципних прпјеката.  

Обавља и друге ппслпве кпје му пдреди Предсједник Опщтине и за свпј рад му је неппсреднп 

пдгпвпран.  

 

 

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 



Раднп искуствп 
Струшни испит 

4 САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ-ТЕХНИШКИ 
СЕКРЕТАР ПРЕДСЈЕДНИКА ОПЩТИНЕ  

1 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240  кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит за рад 
у државним прганима 3 гпдине 

раднпг искуства 

Опис ппслпва:  Обавља све административнп-технишке ппслпве за Предсједника ппщтине; 

Усппставља телефпнске везе за Предсједника и пстале службенике ппщтине, Прима странке и 

впди евиденције заказаних пбавеза Предсједника и п тпме га благпвременп пбавјещтава; Врщи и 

друге административнп-технишке ппслпве и задатке пп налпгу Предсједника ппщтине.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

5 Намјештеник – за административнп-
техничку ппдршку (дактилпграф) 

1 II  нивп квалификације 
пбразпваоа, дактилпграф II 
класе  

Опис ппслпва: Обавља дактилпграфске и друге административнп-технишке ппслпве за пптребе 

Предсједника, Савјетника Предсједника и Главнпг администратпра. 

 

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

6 САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ - 
ОРГАНИЗАТОР ВОЗНОГ ПАРКА  

1 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240  кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит за рад 
у државним прганима 3 гпдине 

раднпг искуства 

Опис ппслпва:  Управља путнишким аутпмпбилпм и врщи превпз за пптребе Предсједника 

ппщтине, Скупщтинске службе и пргана управе према налпзима старјещине пргана; Врщи ппслпве 

из дјелпкруга Службе защтите;.  

Врщи ппслпве пбезбјеђеоа и защтите пбјеката у кпјима су смјещтени пргани ппщтине, указује 

ппмпћ странкама и грађанима и усмјерава их ка службама пружајући им инфпрмације п брпју 

канцеларије и службенику надлежнпм за рјещаваое пдређених питаоа,  кап и друге ппслпве пп 

налпгу Предсједника  и секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.   

 

1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ОДРЕДБЕ 



Шлан 2 

Расппред службеника и намјещтеника, сагласнп пвпм Правилнику изврщиће се у рпку пд 15 дана 

пд дана ступаоа на снагу пвпг Правилника.  

Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пптписиваоа Предсједника Опщтине.  

Шлан 3 

Ступаоем на снагу  пвпг Правилника престаје да важи Правилник п унутращопј прганизацији и 

систематизацији радних мјеста у Кабинету предсједника ппщтине брпј 031-33/2014-01 пд 

06.03.2014. гпдине 

 

 

 

Брпј: 031-12/2016-01 

Андријевица,  29.01.2016. гпдине,  

 

П р е д с ј е д н и к,  

Срђан Мащпвић 


