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Андријевица, јануар  2016.  гпдине,  



Секретар Секретаријата лпкалне управе ппщтине Андријевица на пснпву шлана 77 став 4 а у вези 

са шланпм 74 став 1  Закпна п лпкалнпј сампуправи (``Службени лист ЦГ``, брпј 42/03, 28/04, 75/05, 

13/06, 88/09, 3/10,73/1,  38/12, 10/14, 57/14 и 3/16), шлана 10 Закпна п наципналнпм пквиру 

квалификација (``Службени лист ЦГ``, брпј 80/10),  шлана 77 став 4 Статута ппщтине Андријевица 

(``Службени лист РЦГ – ппщтински прпписи, брпј 21/04, 42/06 и ``Службени лист ЦГ``, - ппщтински 

прппписи, брпј 2/11, 21/13) шлана  3 Пдлуке п прганизацији и нашину рада лпкалне управе 

(``Службени лист ЦГ`` - ппщтински прпписи, брпј 31/13) шлана 7, 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), накпн прибављенпг мищљеоа Главнпг 

администратпра брпј  031-26/2016-03  ПД 02.02.2016. гпдине   , уз сагласнпст  Предсједника 

ппщтине Андријевица брпј 031-25/2016-01 пд 02.02. 2016. гпдине,   д п н п с и  

 

П Р А В И Л Н И К                                                                                                                                                                  

П унутрашопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у                                                  

Секретаријату лпкалне управе  

1 ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 1 

Пвим Правилникпм се у складу са закпнпм и другим прпписима у Секретаријату лпкалне управе (у 

даљем тексту: Секретаријат), утврђује: 

- унутращоа прганизација и систематизадција радних мјеста; 

- нашин рукпвпђеоа; 

- пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти; 

- врщеое ппслпва и задатака; 

- назив и расппред радних мјеста пп прганизаципним јединицама; 

- брпј службеника и намјещтеника пптребних за врщеое ппслпва и задатака; 

- пптребни услпви за раднп мјестп; 

- ппис ппсла за свакп раднп мјестп.  

Шлан 2 

Секретаријат врщи ппслпве кпји су уређени закпнпм, прпписима и другим актима Ппщтине на 

нашин кпјим се пбезбјеђује закпнитп, ефикаснп и ефективнп врщеое ппслпва, кап и: 

- закпнитп и благпвременп пдлушиваое у стварима из свпјих надлежнпсти једнака и 

ефикасна защтита права и на закпну заснпваних интереса физишких и правних лица; 

- јаснп разгранишеое пдгпвпрнпсти, кппрдинације и сарадое у врщеоу ппслпва и задатака; 

- ефикасна и стална кпнтрпла врщеоа ппслпва и задатака; 

- ефикаснп кприщћеое људских ресурса и ефикаснп кприщћеое финансијских средстава.  



Шлан 3 

Сви изрази кпји се у пвпм Правилнику кпристе за физишка лица у мущкпм рпду oбухватају исте 

изразе у женскпм рпду.  

Шлан 4 

Ппслпви Секретаријата врще се у пквиру унутращоих прганизаципних  јединица и сампсталних 

реферата. 

Шлан 5 

Унутращоа прганизација и систематизација Секретаријата заснива се нашелима: 

- закпнитпг, успјещнпг и ефикаснпг врщеоа ппслпва; 

- груписаоа српдних и међуспбнп ппвезаних ппслпва; 

- примјена савремених метпда и технишких средстава; 

- сталне кпнтрпле и пдгпвпрнпсти у врщеоу ппслпва. 

 

2. УНУТРАЩОА ПРГАНИЗАЦИЈА 

Пплазећи пд нашела 4  из шлана 5 пвпг Правилника у Секретаријату лпкалне управе утврђују се 

прганизаципне јединице:  Служба за финансије и јавне прихпде,  Пдсјек за ппрезе и јавне прихпде 

у  пквиру Секретаријата је прганизпван и рад Грађанскпг бирпа. 

 

3. ППИС ППСЛПВА  СЕКРЕТАРИЈАТА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ  

Секретаријат за ппслпве лпкалне сампуправе врщи ппслпве кпји се пднпсе на: 

- Утврђује, наплату и кпнтрплу лпкалних јавних прихпда (ппреза, приреза, такса и наикнада) 

и тп: ппреза на неппкретнпсти, приреза ппрезу на дпхпдак физишких лица, 

административне таксе, лпкалне кпмуналне таксе, бправищне таксе и туристишке таксе, 

шланскпг дппринпса за правна и физишка лица у складу са прпписима из пбласти туризма, 

накнаде за кприщћеое ппщтинских и некатегприсаних путева у складу са прпписима 

ппщтине и других лпкалних јавних прихпда у складу са закпнпм, Дпнпси рјещеоа п 

утврђиваоу пбавеза пп пснпву лпкалних јавних прихпда у складу са закпнским и 

ппдзакпнским прпписима, анализира степен и ефекте пстварних прихпда у циљу 

дефинисаоа пдгпварајуће фискалне пплитике; Впди регистар ппреских пбвезника и 

редпвнп усаглащава стаое регистра са регистрпм неппкретнпсти кпји впди државни прган 

за некретнине; Ппписује пблик и садржај ппреске пријаве; Впди ппрескп коигпвпдствп; 

Спрпвпди ппступак принудне наплате схпднп Закпну п ппрескпј администрацији; Дпнпси 

рјещеое п предузимаоу мјера инспекцијскпг надзпра у складу са закпнпм; Припрема 

перипдишне извјещтаје и инфпрмације п степену реализације лпкалних јавних прихпда, 



пбезбјеђује функципналнпст јединственпг инфпрмаципнпг система за пбласт лпкалних 

јавних прихпда; Припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за Предсједника 

ппщтине и Скупщтину, врщи ппслпве у вези слпбпднпг приступа инфпрмацијама из 

дјелпкруга управе, врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти.  

- Припрема, планира и израђује Нацрта Бучета Ппщтине, припрема извјещтаја п 

реализацији фискалне пплитике за текућу гпдину и предлаже смјерница на пснпву кпјих се 

планирају прихпди и издаци за наредну гпдину, кпје утврђује Предсједник Ппщтине; 

Израђује струшнп упутствп п циљевима и смјерницама пптрпщашких јединица ради 

припремаоа бучета, прпписује базу, садржај, фпрму захтјева за дпдјелу бучетских 

средстава; Израђује нацрт пдлуке п приврфменпм финансираоу, прати кприщћеое 

пдпбрених средстава пптрпщашких јединица, дпставља ппдатке респрнпм министарству п 

прихпдима , издацима и бучетскпм задружеоу; Припрема извјещтаје за Скупщтину 

ппщтине п кприщћеоу средстава сталне бучетске резерве, даје предлпг за дпнпщеое 

пдлука  п улагаоима у складу са утврђенпм инвестиципнпм пплитикпм; Врщи ппслпве пкп 

задуживаоа Ппщтине издаваоем хартија пд вриједнпсти или узимаоем зајмпва; 

Припрема пдлуку п увпђеоу сампдппринпса (ппщтинскпг и мјеснпг); Ушествује у 

идентификацији и прпцјени ппщтинске импвине у ппступцима приватизације јавних 

предузећа кпје пснива ппщтина. 

-  Управља кпнсплидпваним рашунпм трезпра, кап и ппдрашунима и другим рашунима и 

впди евиденције п ппстпјећем дугу Ппщтине; Припрема Заврщни рашун бучета Ппщтине; 

Пдпбрава птвараое ппдрашуна и ближе пдређује нашин кприщћеоа пвих рашуна;  Впди 

главну коигу трезпра и ппмпћне коиге; Пбавља финансијскп планираое и управља 

гптпвинским средствима; Врщи кпнтрплу издатака и изврщаваое Бучета; Врщи пбрашун и 

исплату зарада и накнада лпкалних службеника и намјещтеника пргана и јавних служби, 

кап и пптрпщашких јединица; Управља дугпм и анализира задуженпст; Бучетскп 

рашунпвпдствп и извјещтаваое; Управља финансијским инфпрмаципним системпм. 

- Припрема прпписе кпјима се утврђују лпкални јавни прихпди (ппрези, прирези, таксе и 

накнаде) и анализира ефекте примјене тих прпписа у циљу предлагаоа пдгпварајуће 

фискалне пплитике; Припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за скупщтину и 

предсједника Ппщтине; Припрема струшна мищљеоа и изјащоаваоа пп иницијативама за 

пцјеоиваое уставнпсти и закпнитпсти ппщтинских прпписа из свпје надлежнпсти; 

Припрема аутентишна тумашеоа ппщтинских прпписа у пвпј пбласти; Пстварује неппсредну 

сарадоу са невладиним прганизацијама ппвпдпм питаоа из надлежнпг пргана; Врщи и 

друге ппслпве из надлежнпсти Ппщтине у пвпј пбласти. 

- Пбавља закљушеое брака и друге ппслпве из пбласти лишних стаоа грађана; Ппслпве 

пвјере преписа, пптписа и рукпписа; Впди и ажурира бирашки списак, административнп-

технишке ппслпве за спрпвпђеое избпра, референдума и увпђеоа сампдппринпса;  

Впди и  друге евиденције п станпвнищтву у складу са ппсебним закпнпм. 

- Пбавља струшне и административне ппслпве у вези са израдпм и упптребпм пешата 

Ппщтине и оених пргана и упптребпм симбпла. 

- Предлаже припритете инвестиципних улагаоа у пбласти културе, пбразпваоа и јавнпг 

инфпрмисаоа и прати реализације инвестиципних прпграма кпје финансира Ппщтина; 



Ствара  услпве за рад институција културе на нивпу Ппщтине и у тпм смислу предлаже 

планпве и прпграме развпја у пбластима:  културе, пбразпваоа и јавнпг инфпрмисаоа. 

- Ствара услпва за развпј и унапређеое сппрта и физишке културе; Прганизује рад  устанпва 

из пбласти сппрта и физишке културе,  развпј и унапређеое сппртских щкпла и маспвне 

физишке  културе, Израђује  прпграм финансираоа активнпсти у сппрту и прпграм 

сппртских манифестација;  Прати  реализацију инвестиципних прпграма у пбласти сппрта 

кпје финансира Ппщтина;  Даје  предлпг и припрема  акта кпјима се уређују услпви за 

изградоу,  пдржаваое и кприщћеое сппртских пбјеката пд знашаја за Ппщтину.  

- Стара се  п ппступку припреме п усклађенпсти прпписа и других аката са закпнпм и другим 

прпписима и пружа струшну ппмпћ прганима у ппступку припреме прпписа и других аката. 

- Прати пствариваоа пднпса сарадое пргана лпкалне управе и служби са грађанима. 

- Пружа струшну и другу ппмпћи у примјени прпписа кпји се пднпсе на правни статус 

лпкалних службеника и намјещтеника. 

- Спрпвпди јавне  и интерне пгласе и кпнкурсе за пргане лпкалне управе и службе, 

- Пружа струшну ппмпћ Предсједнику и Главнпм администратпру. 

- Впди прпписане евиденције из пбласти рада;  Сагледава и анализира пптребе пргана за 

усаврщаваоем и пбукпм кадра и пружа ппмпћ у реализацији пбуке и усаврщаваоа 

кадрпва.  

- Припрема прпписе из пбласти планираоа и уређеоа прпстпра и грађевинскпг земљищтга. 

- Прати стаое и впди  дпкументаципну пснпву  у  циљу израде планских дпкумената и 

анализира  спрпвпђеое дпкумената, пбавља припремне и других ппслпва кпји се пднпсе 

на израду и дпнпщеое прпстпрнп-урбанистишкпг плана Ппщтине, детаљних урбанистишких 

планпва и урбанистишких прпјеката; Припрема Прпграм планираоа и уређеоа, шуваоа 

прпстпрнп планске дпкументације;  Впди евиденцију захтјева и пптреба кприсника 

прпстпра; Впди  евиденцију п издатим услпвима за уређеое прпстпра, ппдатке п 

пбјектима кпји су изграђени супрптнп планским дпкументима и друге ппдатке знашајне за 

планираое и уређеое прпстпра и  изградоу привремених пбјеката. 

- Рјещава пп захтјевима за издаваое рјещеоа п лпкацији за изградоу и рекпнструкцију 

пбјеката. 

- Рјещава пп захтјевима за издаваое грађевинске дпзвпле,  за изградоу и рекпнструкцију 

пбјеката и претвараое заједнишких дјелпва зграде у стан, кап и пп захтјевима за 

претвараое ппсебних и заједнишких дјелпва станмбене зграде у станмбени и ппслпвни 

прпстпр; 

- Пдређује  лпкације за изградоу пбјеката на прпстприма на кпјима није предвиђенп 

дпнпщеое детаљних планпва.  

- Даје  урбанистишке сагласнпсти на технишку дпкументацију,  

- Издаје  извпде  из планских дпкумената. 

- Рјещава  пп захтјевима за издаваое рјещеоа п лпкацији пп урбанистишкп-технишким 

услпвима, грађевинске дпзвпле и упптребне дпзвпле за инфраструктурне пбјекте: 

впдпвпде, канализацију, електрп-енергетске пбјекте, градске сапбраћајнице;  Даје  

сагласнпст на прпјектну дпкументацију; Издаје  упптребне дпзвпле за пбјекте или дјелпве 

пбјекта, за кпје је издата грађевинска дпзвпла и рјещеое п прганизпваоу технишкпг 



прегледа пбјекта;  Ради  на изради елабпрата п ппстављаоу привремених пбјеката; 

Рјещава у управнпм ппступку пп захтјевима за ппдизаое пграда у насељима за кпје су 

дпнесени детаљни урбанистишки планпви. 

- Уређује услпве и рјещава у управнпм ппступку пп захтјеву за лпкацију за сталнп 

паркиралищте; Утврђује услпве и пдређује лпкације за ппстављаое сппменика, сппмен 

пбиљежја и скулптура. 

- Припрема извјещтај  п стаоу уређеоа прпстпра, инфпрмативне и друге струшне материјале 

за скупщтину и предсједника ппщтине. 

- Припрема струшна мищљеоа и изјащоеоа пп иницијативама за пцјеоиваое уставнпсти и 

закпнитпсти ппщтинских прпписа и даје  аутентишна тумашеоа прпписа у пвпј пбласти. 

- Пстварује  неппсредну  сарадоу  са невладиним прганизацијама ппвпдпм питаоа из свпје 

надлежнпсти и врщи  друге  ппслпве  из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти. 

- Унапређује  защтиту пкплине, защтиту прирпде и прирпдних дпбара; Утврђује  услпве  за 

рад на защтићеним пбјектима прирпде;  Кппрдинира активнпсти на унапређеоу и защтити 

живптне средине и щтетних утицаја; Припрема прпграм защтите живптне средине и 

извјещтај п пствариваоу прпграма;  Сарађује са институцијама и невладиним 

прганизацијама кпје се баве ппслпвима из пбласти защтите живптне средине, врщи и 

друге  ппслпве  у складу са закпнпм. 

- Припрема прпписе  кпјима се утврђују услпви и нашин пбављаоа кпмуналних дјелатнпсти 

и прганизпваое ппслпва у врщеоу кпмуналних дјелатнпсти и услпви кприщћеоа 

кпмуналних услуга пднпснп кпмуналних прпизвпда. 

- Припрема  прпписе п услпвима, кприщћеоу, шуваоу и пдржаваоу кпмуналних пбјеката, 

пдржаваое шистпће и  уређиваое насеља. 

- Пбезбјеђује  услпве  за снабдијеваое впдпм за пиће, пдвпђеое птпадних и атмпсферских 

впда,  јавне шистпће,  јавне расвјете, уређиваое и пдржаваое паркпва и других јавних 

ппврщина. 

- Пдржава и уређује  грпбља, прати  реализацију  инвестиципних прпграма у пвпј пбласти 

кпје финансира ппщтина. 

- Прати  ппслпве кпји се пднпсе на пствариваое јавнпг интереса у пвпј пбласти, припрема 

прпграме  и  планпве  развпја кпмуналних дјелатнпсти;  Ушествује  у припреми прпписа 

кпјима се утврђују кпмуналне таксе. 

- Израђује елабпрат п ппстављаоу привремених пбјеката и утврђиваое услпва за 

ппстављаое истих, рјещава пп захтјевима за издаваое пдпбреоа п лпкацији и пдпбреоа 

за ппстављаое привремених пбјеката типа кипска, врщи  технишки  преглед и издаје  

пдпбреое  за упптребу пвих пбјеката. 

- Утврђује  ппщте  услпве  и издаје  пдпбреоа за привременп заузимаое јавних ппврщина 

ппстављаоем жардиоера и других кпмуналних пбјеката дуж улица, јавних паркинга и 

аутпбуских стајалищта; Издаје пдпбреоа и услпве  за раскппаваое јавних и зелених 

ппврщина, регулацију  и пдржаваое ријешних кприта и купалищта и других јавних пбјеката; 

Впди евиденцију  назива и граница насеља, улица и тргпва и пдређиваое брпјева зграда; 

Впди евиденцију  кпмуналних и птпадних впда, кприсника и загађиваша впдппривредних 

пбјеката и ппстрпјеоа. 



- Припрема прпписе  и друге  акате  из станмбене пбласти; Ппступа пп захтјевима за 

пствариваое права на надпградоу станмбене зграде;  Прати  стаое  на пдржаваоу 

станмбених зграда и ппщтпваоа правила кућнпг реда;  Пвјерава  угпвпре  п закупу стана; 

Рјещава у слушају усељеоа у заједјнишке или ппсебне дјелпве станмбене зграде без 

закљушенпг угпвпра п закупу.  

- Пбезбјеђује извпђеое хитних радпва у складу са закпнпм. 

- Прати  прганизпваое пргана у станмбеним зградама и предузима мјере  за прганизпваое; 

Впђеое регистар  управника и предлаже  именпваое  привременпг управника станмбене 

зграде;   Впди  регистар  власника станмбених зграда и оихпвих ппсебних дјелпва и права 

етажних власника.  

- Прати цијене  закупнина и предлаже  пдгпварајуће мјере ради утврђиваоа пплитике 

развпја.  

- Пбезбјеђује спрпвпђеое  мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 

насељеним мјестима, на јавним ппврщинама у станмбеним пбјектима, средствима јавнпг 

сабраћаја и др. 

- Предлаже  мјере за прганизпваое защтите пд елементарних неппгпда и других ванредних 

пкплнпсти. 

- Припрема прпписе и друге акте  кпји се пднпсе на развпј, изградоу, рекпнструкцију, 

пдржаваое, защтиту, кприщћеое и управљаое ппщтинским путевима (лпкални путеви и 

улице у насељима);  Утврђује  висину  накнаде за кприщћеое ппщтинсиких путева,  

мјерила за категпризацију ппщтинсиких путева; Пдређује некатегприсане  путеве  и 

уређује  нашин  оихпвпг финансираоа, пдржаваоа у сапбраћају приградскпм линијскпм и 

ван-линијскпм сапбраћају. 

- Утврђује  услпве и издаје  пдпбреоа за привременп ппстављаое защтитних пграда и 

других кпмуналних пбјеката дуж сапбраћајних ппврщина, даје сагласнпсти за ппстављаое 

пгласнп рекламних панпа дуж сапбраћајних ппврщина;  Издаје  пдпбреоа и услпве за 

прекппаваое јавних ппврщина намијеоених за сапбраћај впзила и пјещака; Издаје  

пдпбреоа за пптпуну или дјелимишну забрану сапбраћаја и измјене режима сапбраћаја за 

вријеме извпђеоа радпва на сапбраћајници, Издаје пдпбреоа за кретаое мптпрних 

впзила у забраоеним зпнама;  Пдређује  аутпбуска  и такси стајалищта;  Дпнпси план 

линија,  расписује  и спрпвпди кпнкурс  за избпр превпзника и пбављаое јавнпг превпза 

путника у градскпм и приградскпм линијскпм сапбраћају;  Издаје  привременп пдпбреое  

другпм превпзнику за пбављаое јавнпг превпза путника у градскпм и приградскпм 

линијскпм сапбраћају за групу линија пд кпје је превпзник сам пдустап или кпја му је 

пдузета, Издаје  пдпбреое  за лпкацију и сапбраћајне услпве за привремена такси 

стајалищта,  Прати  стаое  изградое, пдржаваоа, кприщћеоа и защтите ппщтинских 

путева и кпмуналних пбјеката и предлаже  и предузима пдгпварајуће  мјера; Ушествује  у 

изради и припреми гпдищоих прпграма изградое и пдржаваоа сапбраћајне 

инфраструктуре; Ушествује у ппступку израде урбанистишких планпва у дијелу сапбраћајне 

инфраструктуре;  Врщи управни  надзпр над  субјекатима  кпјима је ппвјерена функција 

пбављаоа јавнпг превпза путника у градскпм и приградскпм превпзу путника и субјеката 



кпји врще ппслпве изградое, рекпнструкције и пдржаваоа ппщтинских и некатегприсаних 

путева.  

- Прати  реализацију  инвестиципних прпграма кпје инвестира ппщтина у пвпј пбласти;  

Припрема струшна мищљеоа и изјащоеоа пп иницијативама за пцјеоиваое уставнпсти и 

закпнитпсти ппщтинских прпписа и за аутентишна тумашеоа прпписа у пвпј пбласти; Прати 

и анализира ппдатке  у пбласти путева и друмскпг сапбраћаја и у тпм смислу сарађује са 

пдгпварајућим невладиним прганизацијама; Врщи и друге ппслпве у пвпј пбласти из 

надлежнпсти ппщтине. 

- Врщи  ппслпве кпји се пднпсе на: предлагаое аката кпји се пднпсе на импвинска права и 

пвлащћеоа кпје ппщтина врщи у ппгледу импвине кпја служи за пствариваое оених 

функција и впди евиденцију те импвине, ппкреће ппступак за упис права на 

неппкретнпстима, ппкреће ппступак пренпса права на грађевинскпм земљищту, даје 

ппдатаке прганима Ппщтине на пснпву евиденције кпју впди, припрема прпписе и врещи 

пбраду аката у вези са распплагаоем државнпм импвинпм из пквира пвлащћеоа Ппщтине 

(пдлуке, угпвпри, рјещеоа), даје мищљеоа на предлпге аката п распплагаоу државнпм 

импвинпм кпје припремају јавне службе шији је псниваш Ппщтина, припрема угпвпре п 

закупу градскпг грађевинскпг земљищта, припрема угпвпре п закупу ппљппривреднпг 

земљищта уз претхпднп прибављенп мищљеое Секретаријата за лпкалну управу, впди 

евиденције п свпјинскп-правним прпмјенама насталим пп пснпву тих аката и ппкреће 

ппступак за прпмјене уписа права на неппкретнпстима, ппкреће ппступак експрппријације 

схпднп Прпграму уређиваоа грађевинскпг земљищта и заступа ппщтину дп пкпншаоа 

ппступка, припрема предлпге пдлука п утврђиваоу ппщтег интереса за експрппријацију 

неппкретнпсти кпје се експрппријищу у циљу изградое пбјеката кпји су пд интереса за 

ппщтину, впди  ппступак и рјещава п прпдаји неизграђенпг грађевинскпг земљищта 

ранијих власника ради привпђеоа намјени пдређенпј плану; 

- Припрема и предузима мјере ради защтите импвинских права и интереса ппщтине, 

ушествује у идентификацији и защтити капитала Ппщтине у ппступцима трансфпрмације 

привредних субјеката, припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за Скупщтину 

и Предсједника ппщтине и друге ппслпве из надлежнпсти Ппщтине у пвпј пбласти.  

- Припрема и предузима мјере  ради защтите импвинских права и пвлащћеоа ппщтине;   

- Врщи ппслпве кпји се пднпсе на пбезбјеђиваое услпва за уређиваое, кприщћеое, 

унапређиваое и защтиту грађевинскпг земљищта; Припрема  средопрпшни  и 

једнпгпдищои  прпграм изградое, уређиваоа, кприщћеоа и защтите грађевинскпг 

земљищта. 

- Припрема  грађевинскп земљищте за изградоу и рекпнструкцију свих врста пбјеката и 

кпмуналнп ппремаое грађевинскпг земљищта (путеви, улице у насељу, укљушујући 

пјещашке прелазе, тргпве и јавна паркиралищта, пбјекте јавне расвјете, зелене ппврщине у 

насељу, паркпве, пјещашке стазе, травоаке, терене дјешијих игралищта, јавних градских 

пбјеката, кпмуналне пбјекте и инсталације дп прикљушка на урбанистишку парцелу и др), 

врщи правне финансијске, технишке, административнп струшне  ппслпве  за реализацију 

прпграма и прати  оихпву реализацију;  Врщи  ппслпве  на усклађиваоу прпграма 

уређиваоа грађевинскпг земљищта са планпвима развпја ппјединих дјелатнпсти; 



Предузима  мјере  защтите сппменика културе и защтите пбјеката прирпде кпји би мпгли 

бити угрпжени радпвима на припреми земљищта;  Врщи  ппслпве  у вези са рущеоем 

ппслпвних пбјеката и уређаја и уклаоаое материјала, кап и премјещтај ппстпјећих 

ппдземних и надземних инсталација;  Ппслпве изградое, рекпнструкције, пдржаваоа, 

защтите и кприщћеоа и управљаоа путевима кпји захватају ппдрушја ппсебне намјене уз 

претхпдну сагласнпст надлежнпг пргана државне управе. 

- Припрема ппзив за јавнп надметаое и спрпвпђеое ппступка уступаоа радпва за израду 

технишке дпкументације, извпђеое радпва на изградои, рекпнструкцији, редпвнпм и 

инвестиципнпм пдржаваоу путева пд лпкалнпг знашаја, прганизпваое струшне кпнтрпле 

квалитета изведених радпва; Прибавља пдпбреое за грађеое, пријем и предају на 

упптребу изграђених путева, припрема финансијску дпкументацију и прати утрпщак 

финансијских средстава; Впди базу ппдатака, евиденцију неппкретнпсти кпје припадају 

путевима лпкалнпг знашаја;  Впди  евиденције и базу  ппдатака п грађевинским парцелама; 

Пбавља и  друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти.  

- Припрема прпписе и друге акте  кпјима се стимулище пплитика развпја малих и средоих 

предузећа и предузетника. 

- Прати стаое, прикупља  и пбрађује ппдатаке  п иницијативама за развпј ппјединих 

привредних дјелатнпсти и оихпвпг знашаја за развпј предузетнищтва; Анализира и 

предлаже аранжмане  за укљушиваое привреднпг сектпра и услпва за дпдјељиваое 

кпнцесија;  Ушествује у реализацији државних мјера, стимулације развпја стратещких 

привредних града (ппљппривреде и туризма); Прикупља и пбрађује ппдатаке  у циљу 

сагледаваоа пптенцијала у пвим пбластима и оихпве валпризације;  Припрема прпграм 

активнпсти и нашин стимулисаоа предузетнишких иницијатива на лпкалнпм нивпу; 

Пстварује  сарадоу  и пружа инфпрмације  заинтереспваним субјектима за развпј 

предузетнищтва, а ппсебнп малим и средоим предузећима у циљу кприщћеоа ресурса и 

реализације планпва и прпграма у пвим пбластима; Ушествпвује у прпмпвисаоу и 

реализацији активнпсти за развпј туризма у ппщтини;  Предлаже  најбпље  предузетнике и 

привредна  друщтава за дпдјелу пдгпварајућих награда у пбласти туризма и 

ппљппривреде. 

- Издаје  пдпбреоа за пбављаое дјелатнпсти у прпдуженпм раднпм времену; Утврђује  

испуоенпст услпва за пбављаое аутп такси превпза и пбављаое јавнпг превпза мптпрним 

впзилима, кап и пбављаое превпза за сппствене пптребе. 

- Прати  стаое и предлаже  мјере  за ппдстицаое ппљппривреде, стпшарства и защтите биља 

и припрема прпписе из пве пбласти; Даје сагласнпст за прпмјену намјене ппљппривреднпг 

земљищта;  Рјещава пп захтјевима за привременп кприщћеое ппљппривереднпг 

земљищта у неппљппривредне сврхе; Издаје увјереоа индивидуалним прпизвпђашима п 

сппственпј прпизвпдои ппљппривредних прпизвпда; Предлаже и   ушествпвује у 

реализацији мјера за ппдстицај и развпј ппљппривредне прпизвпдое и стпшарства путем 

кредитнпг аранжмана и других стимулативних мјера;  Предлагже мјере за защтите 

ппљппривреднпг земљищта пд елементарних неппгпда;  Утврђује  и прати стаое  

ерпзивних ппдрушја на теритприји ппщтине и утврђује  мјере ерпзивне защтите;  Впди 

евиденцију  п старашким надпкнадама, пднпснп спцијалнпм пбезбјеђеоу старашких 



дпмаћинстава кпја се искљушивп баве ппљппривредпм;  Прикупља и евидентира ппдатке п 

ппљппривреднпм пптенцијалу ппщтине у приватнпм власнисщтву.  

- Издаје  впдппривредне  услпве, сагласнпсти и дпзвпле. 

- Издаје  пдпбреоа за пбављаое дјелатнпсти пружаоа туристишких услуга на купалищтима; 

Издаје пдпбреоа за пбављаое дјуелатнпсти пружаоа услуга рафтинга и сплавареоа; 

Издаје пдпбреоа за пбављаое дјелатнпсти пружаоа туристишких услуга изнајмљиваоа 

впзила.  

- Ушествује  у раду скупщтине лпкалне Туристишке прганизације и пстварује  пдгпварајућу 

сарадоу. 

- Рјещава у ппступку пп захтјевима за пдређиваое категприје угпститељских пбјеката из 

надлежнпсти лпкалне управе и впди  регистар тих пбјеката;  Пвјерава  коигу  жалби и 

цјенпвника за пружаое угпститељских и туристишких услуга; Врщи и друге ппслпве  у 

складу са закпнпм. 

- Сарађује  са невладиним прганизацијама ради реализације прпграма из пбласти за кпју је 

пснпвана. 

- Врщи  ппслпве  инспекцијскпг надзпра из надлежнпсти лпкалне сампуправе. 

- Врщи  ппслпве  кпји се пднпсе на кпмунални ред у пбластима:  паркираоа, деппнпваоа, 

птпада, снабдијеваоа впдпм, пдвпђеоа птпадних и атмпсферских впда, јавне шистпће, 

јавне расјвете, пдржаваоа  пијаца, паркпва, зелених ппврщина, сапбраћајних пзнака и 

сигнализације, сахраоиваоа, лпкалних путева, буке, раднпг времена, превпза путника у 

градскпм и приградскпм сапбраћају, аутп такси превпза, пружа инфпрмативне услуге 

грађанима , врщи и  друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине прпписаних закпнпм и 

пдлукпм скупщтине. 

- Ппступа пп преставкама и притужбама грађана и припрема пдгпвпре на исте. 

- Ппступа пп преставкама кпје државни пргани упућују Предсједнику ппщтине ради 

утврђиваоа шиоеница, пднпснп рјещава питаоа кпја су предмет тих преставки и 

притужби. 

- Пбавља  струшне  и административнп- технишке  ппслпве  за пптребе Скупщтине. 

- Пбавља  струшне  и административнп-технишке  ппслпве  за пптребе Главнпг 

администратпра; 

- Пбавља канцеларијскп ппслпваое (ппслпви писарнице и архиве, ппслпви пријема и 

дпставе ппщте и  друге ппслпве из пбласти канцеларијскпг ппслпваоа- Грађански бирп). 

- Врщи  струшне  и административнп- технишке  ппслпве  у вези са реализацијпм пдлука 

кпмисија надлежних за рјещаваое станмбених питаоа, псим за станпве дпдијељене 

лицима у стаоу спцијалне пптребе (пткуп станпва, пбрада угпвпра п закупу, куппвини 

станпва пп ппвпљнијим услпвима, пвјера угпвпра и др) и друге  ппслпве  у вези са 

наведеним. 

- Врщи  ппслпве  текућег инвестиципнпг пдржаваоа пбјеката у кпјима су смјещтени пргани 

лпкалне сампуправе и мјесне заједнице, ппслпве псигураоа службеника и импвине 

ппщтине. 

- Врщи ппслпве јавних набавки у складу са закпнпм. 



- Кпмунални ред у пбластима: Снабдијеваое впдпм, пдвпђеое птпадних и атмпсферских впда, 

јавне шистпће, превпза и деппнпваоа кпмуналнпг и другпг птпада, пдржаваоа кпмуналних 

пбјеката, пдржаваое пијаце, пдржаваое јавне расвјете, лпкалних путева и улица, сапбраћајних 

пзнака и сигнализације, паркираоа, превпза путника у градскпм и приградскпм линијскпм 

сапбраћају, аутп-такси превпза, ппстављаоа и изградои мпнтажних пбјеката привременпг 

карактера и ппмпћних пбјеката, пдржаваое стамбених и других пбјеката; 

- Защтита пд буке у живптнпј средини, упптреба симбпла и кпнтрпла раднпг времена; 

- Пружаое инфпрмативне услуге грађанима; 

- Сарађује са прганима управе надлежним за пбласт у кпјима врщи инспекцијски надзпр; 

- Припрема инфпрмативне и друге материјале из свпје надлежнпсти за Скупщтину и 

Предсједника; 

- Сарађује са невладиним прганизацијама у прпјектима ппбпљщаоа кпмуналне дисциплине у 

граду; 

- Врщи ппслпве у вези слпбпднпг приступа инфпрмацијама из свпг дјелпкруга; 

- Врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине прпписане закпнпм, пдлукума и прпписима 

Скупщтине ппщтине у пбласти кпмуналне дјелатнпсти.  

- Прганизпваое, планираое и реализацију инфпрмаципнпг система ппщтине Андријевица; 

- Прганизује функципнисаое службе инфпрматике за Скупщтину ппщтине, Предсједника, пргана 

управе ппщтине, јавна предузећа и устанпве шији је псниваш ппщтина у циљу усппстављаоа 

јединственпг инфпрмаципнпг система у Ппщтини; 

- Планира и ушествује у прпјектпваоу, имплементацији и реализацији инфпрмаципнпг система у 

ппщтини, кпнтрплище функципнисаое аутпматизпване пбраде ппдатака и предузима мјере на 

ппбпљщаоу и ппвећаоу ефикаснпсти система у цјелини пп дјелпвима, предлаже аутпматизацију 

ппслпва у  ппщтини, јавним предузећима и устанпвама, и у тпм смислу израђује прпјектне задатке 

и ушествује у изради прпјеката и реализацији инфпрмаципнпг система;   

- Израђује и реализује планпве пбуке и усаврщаваоа за кприщћеое инфпрмаципне технплпгије и 

система, израђује планпве за ппремаое, набавља ппему и предузима мјере за пдржаваое 

рашунарске и мрежне ппреме и средстава, стара се п функципнисаоу рашунских мрежа и размјени 

ппдатака у оима; 

- Прганизује и спрпвпди мјере ради защтите ппдатака,  

- Пбавља ппслпве кпјима се пбезбјеђује јавнпст и транспарентнпст рада пргана ппщтине и ушещће 

лпкалнпг станпвнищтва у врщеоу јавних ппслпва, впди и ажурира веб сајт Ппщтине, пбјављује 



нацрте аката кпје дпнпси Скупщтина и Предсједник ппщтине, пбјављује план и прпграм ушещћа 

лпкалнпг станпвнищтва у дпнпщеоу пдлука и других аката.  

- Врщи ппслпве пбезбјеђеоа защтите пбјеката у кпјима су смјещтени пргани ппщтине и других 

пбјеката у складу са прпписима, ппртирске ппслпве, ппслпве кпји се пднпсе на кприщћеое, 

пдржаваое и евиденцију службених впзила, ппмпћнп технишке ппслпве у вези са упптребпм и 

защтитпм заставе и грба ппщтине, ппслпве кппираоа и ппвезиваоа щтампаних материјала.  

- Ппслпве пдржаваоа хигијене службених прпстприја.  

 

 

1. НАШИН КППРДИНАЦИЈЕ ППСЛПВА, ПВЛАЩЋЕОА И ПДГПВПРНПСТИ 

Шлан 6 

Секретар представља Секретаријат и управља и рукпвпди оегпвим радпм и пдгпвпран је за 

закпнит и струшан рад.  

Шлан 7 

Ппслпви и задаци кпји су хитнпг карактера не мпгу се пдлагати, а у слушају пптребе мпгу бити 

заврщени прерасппдјелпм на друге службенике  и  намјещтенике у пквиру групе ппслпва.  

Службеници и намјещтеници су дужни да раде у тиму, збпг карактера ппслпва у ппису 

Секретаријата. 

Шлан 8 

Рад са странкама се пбавља у канцеларијама службеника кпји раде на управнпм ппступку у пквиру 

раднпг времена.  

Ппсебнп је битнп впдити рашуна п благпвременпм пријему странака, ажурнп рјещаваоу оихпвих 

захтјева у Закпну прпписанпмм рпку.  

 

2. КПЛЕГИЈУМ 

Шлан 9 

Кплегијум је струшнп савјетпдавнп тијелп Секретара кпје шине: Секретар, Сампстални савјетници, 

кап и службеници из групе пп ппзиву.  

Шлан 10 

Кплегијум разматра питаое из дјелпкруга Секретаријата, кап щтп су: Нацрт аката из надлежнпсти 

Секретаријата, питаоа кпја су у вези са функцикпнисаоем и унапређеоем унутращое 



прганизације и метпде рада Секретаријата, мищљеоа кпја се дају у вези са примјеоиваоем 

прпписа из дјелпкруга Секретаријата, предлпга за дпнпщеое, пднпснп измјене и дппуне Пдлука и 

других аката и друга питаоа пд знашаја за рад Секретаријата, извјещтај п раду Секретаријата.  

 

3. ПРПГРАМИРАОЕ РАДА 

Шлан 11 

Задаци и ппслпви из дјелпкруга Секретаријата изврщавају се према Прпграму рада, кпјег 

предлаже Секретар уз сагласнпст Предсједника ппщтине.  

Прпгрампм  рада утврђује се једнпгпдищоа активнпст Секретаријата, у складу са Прпгрампм рада 

Скупщтине ппщтине. 

Шлан 12 

Рад Секретаријата је јаван. 

Јавнпст рада пбезбјеђује се у сарадои  са Савјетникпм за инфпрмаципни систем, даваоем 

инфпрмација средствима јавнпг инфпрмисаоа, прекп веб сајта ппщтине, неппсредним пријемпм 

кпд Секретара, пмпгућаваоем увида у службене списе кпји се тишу пствариваоа права, пбавеза и 

правних интереса грађана и правних лица.  

П даваоу  инфпрмација и других ппдатака из Секретаријата кап и увида у службене списе,  

пдлушује Секретар у складу са закпнпм.  

 

4. ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ СЛУЖБЕНИК И НАМЈЕЩТЕНИКА 

Шлан 13 

Службеник, пднпснп намјещтеник пбавезан је да ппслпве врщи савјеснп, у складу са закпнпм, 

другим прпписима и правилима струке.  

Службеник пднпснп намјещтеник је пбавезан да се придржава прпписа п службенпј дужнпсти и да 

ппщтује правила службе.  

Шлан 14 

Службеник, пднпснп намјещтеник дисциплински је пдгпвпран за врщеое ппслпва у складу са 

закпнпм.  

 

 



Шлан 15 

Службеник је пбавезан да шува службену тајну утврђену Закпнпм и другим прпписима, без пбзира 

на нашин на кпји је сазнап.  

Секретар ппсебним рјещеоем пдеђује службеника за шуваое и упптребу пешата Секретаријата.  

 

5. УСЛПВИ ЗА ПБАВЉАОЕ УТВРЂЕНИХ ППСЛПВА И ЗАДАТАКА 

Шлан 16 

Ппд пптребним услпвима за пбављаое ппслпва и задатака ппдразумијевају се какп ппщти услпви 

прпписани Закпнпм и другим ппдзакпнским актима, такп и ппсебни услпви утврђени пвим 

Правилникпм.  

Шлан 17 

Ппсебни услпви у смислу пвпг Правилника су: 

1. Струшна спрема; 

2. Раднп искуствп; 

3. Пплпжен Струшни испитза рад у државним прганима; 

4. Ппзнаваое рада на рашунару 

Ппд струшнпм спремпм ппдразумијева се врста и степен щкплске спреме и пплпжен струшни испит 

за рад у државним прганима.  

Ппд радним искуствпм ппдразујмијева се рад прпведен на истим или слишним задацима и 

ппслпвима ппслије заврщене пдгпварајуће щкпле.  

Пбавезна прпвјера ппзнаваоа рада на рашунару.  

Шлан 18 

9. ПРГАНИЗАЦИКПНА ЩЕМА И БРПЈ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕЩТЕНИКА 

Ред. 
Бр. 

Назив раднпг мјеста – зваое  Ппсебни услпви Брпј 
извршилаца 

1 Секретар Секретаријата  VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, правни или екпнпмски 
факултет, 3 гпдине раднпг 
искуства на ппсл. рукпвпђ. и 
пплпжен стр. испит 

 
1 

2 Кппрдинатпр управних и ппщтих ппслпва VII/1, нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

 
1 



правни или екпнпмски факултет 
2 (двије) гпдине раднпг искуства 
на ппсл. рукпвп. пплпж. стр. 
испит 

3 Сампстални савјетник 1-  урбаниста VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, архитектпнски или 
грађевински фак, ппл. струшни 
испит, 5 гпд. раднпг искуства 

  1 

4 Сампстални савјетник 1 - за прпстпрнп 
планираое 

VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
– грађевински или Факултет 
прпстпрнпг планираоа, 
пплпжен струшни испит, 5 гпд. 
рад. искуства 

  
1 
 

5 Сампстални савјетник 1 – за 
инфпрмаципни систем 

VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
Електрп-технишки или Факултет 
за инфпрмаципне технплпгије, 
пплпжен струшни испист, 5 гпд. 
рад. искуства 

 
1 

6 Сампстални савјетник 1 – Защтитник 
импвинскп-правних интереса 

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

 
1 

7 Сампстални савјетник 1 –за радне пднпсе  VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
правни факултет, пплпжен 
струшни испит, 5 гпд. раднпг 
искуства 

 
1 

8 Сампстални савјетник 1  -за 
впдппривреду, стамбенп-кпмуналне 
ппслпве и бпрашкп-инвал. защтиту 

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

 
1 

9 Сампстални савјетник 1 -Службеник за 
јавне набавке  

VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
правни факултет, пплпжен 
струшни  испит, струшни испит за 
рад на ппслпвима јавних 
набавки, 5 гпд. раднпг искуства 

 
1 

10 Сампстални савјетник 1 за 
ппљппривреду, екплпгију и туризам 

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

 
1 



11 Инспектпр  1 -Кпмунални инспектпр VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а,правни факултет,  пплпжен 
струшни испит, 5 гпд. рад.иск.  

1 

12 Савјетник 1 -Кпмунални пплицајац VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 ЦСПК кредита, 
екпнпмиста за туризам, 
пплпжен струшни испит, 3 гпд. 
раднпг искуства 

1 

13 Сампстални референт-ппслпви пријема, 
експедиције и дистрибуције писмена 

IV  нивп  квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит, 3 
гпдине раднпг искуства, 
ппзнаваое рада на рашунару 

 
2 

14 Сампстални референт - администратпр IV  нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит, 3 
гпдине раднпг искуства, 
ппзнаваое рада на рашунару 

 
1 

15 Сампстални референт  - прганизатпр 
впзнпг парка  

IV нивп  квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а,  пплпжен струшни испит, 3 
гпдине раднпг искуства 

 
1 

16 Сампстални референт –дпстављаш и 
архивар 

 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а,  пплпжен струшни испит, 3 
гпдине раднпг искуства 

 
1 

17 Намјещтеник  - радник на пдржаваоу 
хигијене 

Нивп квалификације заврщенп 
пснпвнп пбразпваое  

2 

18 Савјетник 1 - матишар за рад у 
Грађанскпм бирпу  

VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 ЦСПК-a кредита 
пплитехнишкпг смјера,   пплпжен 
струшни испит, 3 гпд раднпг 
искуства, ппзнаваое рада на 
рашунару 

 
1 

19 Сампстални референт архивар за пријем 
захтјева и електрпнскп завпђеое ппщте  

IV нивп  квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит, 3 гпд 
раднпг искуства, ппзнаваое 
рада на рашунару 

 
2 

20 Вищи намјещтеник  –радник за 
пбезбјеђеоу  

 III или IV нивп  квалификације 
пбразпваоа 180 или 240 
кредита ЦСПК-а,    пплпжен 
струшни испит, 3 гпд раднпг 
искуства, ппзнаваое рада на 
рашунару 

 
1 

21 Шеф  Службе за финансије и јавне VII/1 квалификације пбразпваоа  



прихпде  240 кредита ЦСПК-а екпнпмскпг 
смјера, пплпжен струшни испит, 
3 гпд. раднпг искуства 

1 

22 Сампстални савјетник 1 – за трезпрскп 
ппслпваое  

VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
диплпмирани меначер, 
пплпжен струшни испит, 3 гпд. 
рад. искуства 

 
1 
 
 

 
 
23 

Сампстални савјетник 1 – за утврђиваое 
лпкалних прихпда, трезпрскп ппслпваое 
и предузетнищтвп  

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

 
1 

24 Савјетник 1- за ппслпве Бучета  VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 кредита ЦСПК-а 
екпнпмскпг смјера, пплпжен 
струшни испит, 3 гпд.  рад.иск. 

1 

25 Вищи савјетник 3 за трезпрскп 
ппслпваое   

VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
диплпмирани меначер, 
пплпжен струшни испит, 1 гпд.  
раднпг искуства  

1 

26 Шеф Пдсјека  за ппрезе и јавне прихпде  VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
Екпнпмски факултет, пплпжен 
струшни испит, 3 гпд. рад.иск.  

 
1 

27 Сампстални савјетник 1 - за разрез и  
кпнтрплу наплате лпкалних прихпда  

VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
правни факултет, пплпжен 
струшни испит, 5 гпд. рад.иск.  

 
2 

28 Савјетник 3 – за разрез и кпнтрплу 
наплате лпкалних прихпда  

VI  нивп квалификације 
пбразпваоа 180 кредита ЦСПК-а 
кпнтиненталнп впћарствп степен  
бешелпр, пплпжен струшни 
испит, 1 гпд. рад.иск. 

1 

29 Сампстални референт – за теренску 
наплату лпкалних прихпда  

IV нивп  квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, пплпжен струшни испит, 3 
гпдине раднпг искуства, ппз. 
рада на рашунару 

 
2 

    

    
 

 

 



Шлан 21 

10. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ППСЛПВА И РАДНИХ МЈСТА У СЕКРЕТАРИЈТУ ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ   

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

1 СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, 3 гпдине 
раднпг исикуства на ппслпвима 
рукпвпђеоа, пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва: Секретар Секретаријата рукпвпди Секретаријатпм и представља га; Стара се п 

закпнитпм, ефикаснпм и квалитетнпм врщеоу ппслпва; Прганизацији и унапређеоу рада;  

Пбезбјеђеоу јавнпсти у раду Секретаријата; Правилнпм кприщћеоу средстава за рад; Врщи 

надзпр над радпм службеника; Стара се п сарадои Секретаријата са другим прганима и 

прганизацијама;  Пдлушује п ппјединим питаоима рада из раднпг пднпса и другим интерним 

питаоима Секретаријата у складу са закпнпм; Стара се п предузимаоу и спрпвпђеоу мјера 

дисциплинске пдгпвпрнпсти службеника и намјещтеника и изрише дисциплинске мјере за 

ппвреде радне дужнпсти; Врщи ппслпве и задатке шлана Кплегијума Предсједника ппщтине; Врщи 

ппслпве и прати стаое из пбласти нпрмативнп-правне дјелатнпсти у припреми нацрта, предлпга 

нпрмативних аката кап и оихпве измјене у складу са закпнским прпписима; Припрема пдлуке, 

рјещеоа и друге акте на пснпву закпна и других нпрмативних аката; Стара се п припреми прпписа 

и других аката кпје му ппвјери Предсједник ппщтине; Ради прпграм рада Секретаријата (гпдищои, 

квартални и мјесешни); Ппднпси Предсједнику ппщтине и Главнпм администратпру извјещтај п 

раду Секретаријата и предлпге за рјещаваое пдређених питаоа из дјелпкруга рада Секретаријата;  

Прати и примјеоује прпписе из пбласти радних пднпса, Израђује нацрте пдлука и других аката 

кпје дпнпси Скупщтина из пбласти радних пднпса; Дпнпси рјещеоа п расппређиваоу службеника 

и намјещтеника, пбавља ппслпве расписиваоа јавнпг кпнкурса за пријем службеника и 

намјещтеника у радни пднпс; Дпставља пптребне пријаве и пбрасце Завпду за заппщљаваое; 

Стара се п впђеоу евиденције перспналних дпсијеа службеника и намјещтеника пргана лпкалне 

управе; Издаје увјереоа и друга акта из радних пднпса заппслених у прганима лпкалне управе; 

Прати пствариваое права лпкалних службеник и намјещтеника и припрема пдгпварајућа акта у 

вези са тим; Прати евиденцију присуства и пдсуства службеника и намјещтеника на ппслу и п тпме 

сашиоава извјещтаје; Прави план кприщћеоа гпдищоих пдмпра, впди евиденцију кприщћеоа 

гпдищоих пдмпра и пдсуства са ппсла пп свим пснпвама, за истп дпнпси пдгпварајућа рјещеоа и 

акта кпја дпставља надлежнпм пргану и Служби; Впди матишну коигу радника и шува дпсијее, 

Припрема анализе, извјещтаје и инфпрмације у пбласти службенишких пднпса и кадрпвске 

пплитике.                                                                                                                                                                       

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Предсједника и  Главнпг администратпра  и за свпј рад им је 

неппсреднп пдгпвпран.                                                                                                                                     

Секретара Секретаријата ппставља – именује и разрјещава Предсједник ппщтине.  



 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

2 КППРДИНАТПР УПРАВНИХ И ППЩТИХ 
ППСЛПВА 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, 2 гпдине 
раднпг искуства на ппслпвима 

рукпвпђеоа, пплпжен стр.испит 

 

Ппис ппслпва:  Кппрдинира рад Секретаријата и служби; Прати примјену нпрмативних аката 

прпписа и пдлука кпд пствартиваоа права грађана кпд пргана лпкалне управе; Пружа правну 

ппмпћ службеницима и даје правне савјете грађанима; Пбрађује материјале кпје му ппвјери 

Предсједник ппщтине,  Ппдпредсједник ппщтине ,Главни администратпр и Секретар 

Секретаријата; Стара се п спрпвпђеоу закпна и других прпписа из свпје надлежнпсти; Прати рад, 

прпушава стаое, предлаже и предузима мјере у јавним устанпвама шији је псниваш Ппщтина; Впди 

ппступак за утврђиваое услпва за псниваое и ппшетак  рада јавних устанпва у ппменутим 

дјелатнпстима, пднпснп мјера за престанак рада усљед неиспуоаваоа прпписаних услпва; 

Припрема за Скупщтину и оене пргане инфпрмације и извјещтаје из свпг дјелпкруга ппслпва; 

Пбавља и друге ппслпве кпји су му закпнпм и другим прпписима стављени у надлежнпсти;  

Ушествује на изради предлпга и прпграма за изградоу, рекпнструкцију и пдржаваое лпкалних и 

некатегприсаних путева и улица, уређеое грађевинскпг земљищта, пбјеката, впдпвпда и других 

кпмуналних пбјеката; Припрема планпве и прпграме струшнпг усаврщаваоа за пбуку службеника и 

намјещтеника; Сагледава и анализира пптребе пргана за усаврщаваоем и пбукпм кадра и 

пружаоу ппмпћи у реализацији пбуке и усаврщаваое кадрпва; Ради на изради прпјеката кпји се 

пднпсе на пбуку и псппспбљаваое приправника; Пружа струшну ппмпћ прганима лпкалне управе,  

струшним и другим службама ради утврђиваоа припритета пбуке; Пружа ппједине интерне пбуке 

у складу са Планпм пбуке; Припрема издаваое псубликација, брпщура и других инфпрмативнп-

едукативних материјала; Пстварује сарадоу са Заједницпм ппщтина Црне Гпре и Управпм за 

кадрпве ради израде и ажурираоа Плана пбуке, Ушествује на изради и ажурираоу акципних 

планпва;  Ушествује у изради извјещтаја и инфпрмација, анализа и других материјала за пптребе 

Скупщтине и других пргана; Прганизује, прати рад и ушествује у раду радних тијела – кпмисија. 

Даје струшна мищљеоа и ппмпћ службеницима кпји впде управне ппступке. 

Пдлушује пп захтјевима за слпбпдан приступ инфпрмацијама, схпднп ппсебнпм закпну. 

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Предсједника, Главнпг администратпра и  Секретара 

Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.  

 



Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

3 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
УРБАНИСТА 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
Архитектпнски или Грађевински 

факултет, 5 гпдина раднпг 
искуства, пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва:  Даје урбанистишку сагласнпст на технишку дпкументацију; Даје извпде из планских 

дпкумената; Рјещава пп захтјевима за издаваое рјещеоа п лпкацији пп урбанистишкп-технишким 

услпвима;  Грађевинске и упптребне дпзвпле за инфраструктурне пбјекте, впдпвпде, 

канализацију, ТТ инсталације, електрп-енергетске пбјекте, градске сапбраћајнице; Даје сагласнпст 

на прпјектну дпкументацију; Издаје упптребну дпзвплу за пбјекте или дјелпве пбјеката за кпје је 

издата грађевинска дпзвпла; Издаје рјещеоа п прганизпваоу технишкпг прегледа пбјекта; Ради на 

изради Елабпрата п ппстављаоу привремених пбјеката; Рјещава у управнпм ппступку пп 

захтјевима за ппдизаое пграда и јавних шесама; Утврђује услпве и рјещава у управнпм ппступку пп 

захтјевима за лпкацију  за стална паркиралищта; Утврђује услпве и пдређује лпкације за 

ппстављаое сппменика, сппмен пбиљежја и скулптура; Припрема извјещтај п стаоу уређеоа 

прпстпра, Инфпрмативне и друге струшне материјале за Скупщтину и Предсједника ппщтине, 

Израђује елабпрат п ппстављаоу привремених пбјеката; Утврђује услпве за ппстављаое 

привремених пбјеката, Рјещава пп захтјевима за издаваое пдпбреоа за лпкацију и пдпбреоа за 

ппстављаое привременисх пбјеката типа кипска; Врщи технишки преглед и издаје пдпбреоа за 

упптребу пвих пбјеката; Утврђује ппщте услпве и издаје пдпбреоа за привременп заузимаое 

јавних ппврщина ппстављаоем жардиоера и других кпмуналних пбјеката, дуж улица, јавних 

паркинга, гаража, такси станица и аутпбуских стајалищта; Издаје пдпбреое и услпве за 

раскппаваое јавних и зелених ппврщина; Врщи ппслпве кпји се пднпсе на пбезбјеђеоу услпва за 

уређиваое, кприщћеое, унапређиваое и защтиту градскпг грађевинскпг земљищта;  Припремаое 

средопрпшнпг и једнпгпдищоег прпграма изградое,уређиваоа, кприщћеоа и защтите 

грађевинскпг земљищта; Припремаое грађевинскпг земљищта за изградоу и рекпнструкцију свих 

врста пбјеката и кпмуналнп ппремаое грађевинскпг земљищта (путеви, улице у насељу, пјещашке 

прелазе, тргпве и јавна паркиралищта, пбјекте јавне расвјете, зелене ппврщине у насељу, 

кпмуналне пбјекте  и инсталације дп прикљушка на урбанистишку парцелу и др.);  Впди евиденцију 

назива и границе насеља, улица и тргпва и пдређиваое брпјева зграда.  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје пбразује Секретар Секретаријата; Пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

 

 

 



Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

4 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
ЗА ПРПСТПРНП ПЛАНИРАОЕ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Факултет прпстпрнпг 
планираоа, 5 гпдина раднпг 
искуства, пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва:  Припрема прпписе из пбласти планираоа и уређеоа прпстпра;  Прати стаое и 

впди дпкументаципне пснпве у циљу израде планских дпкумената и анализира спрпвпђеое 

дпкумената;  пбјављује, припрема ппслпве кпји се пднпсе на израду и дпнпщеое прпстпрнп 

урбанистишкпг плана ппщтине, детаљних урбанистишких планпва и урбанистишких прпјеката; 

Припрема прпграм планираоа и уређеоа; Чува прпстпрнп планску дпкументацију; Впди 

евиденцију захтјева и пптреба кприсника прпстпра; Впди евиденцију   п издатим услпвима за 

уређеое прпстпра, ппдатке п пбјектима кпји су изграђени супрптнп планским дпкументима и 

другим ппдацима знашајним за планираое и уређеое прпстпра и изградоу привремених 

пбјеката; Пдређује лпкацију за изградоу пбјеката на прпстприма на кпјима није предвиђенп 

дпнпщеое детаљних планпва;  

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу  Кппрдинатпра ,Секретара, и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

5 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
ЗА ИНФПРМАЦИПНИ СИСТЕМ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
Електрптехнишки или Факултет 

за инфпрмаципне технплпгије, 5 
гпдина раднпг искуства, 

пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва:   Прганизује, планира и реализује инфпрмаципни систем ппщтине; Стара се и 

прганизује функципнисаое Службе инфпрматике за пргане лпкалне управе, у циљу усппстављаоа 

јединственпг инфпрмаципнпг система; Врщи кпнтрплу функципнисаоа аутпматизпване пбраде 

ппдатака и предузима мјере ефикаснпсти инфпрмаципнпг система; Ради на изради и реализацији 

планпва пбуке и усаврщаваоа за кприщћеое инфпрмаципне технплпгије; Ради на изради 

реализације планпва за ппремаое, набављаое сппреме ис предузимаое мјера рашунарских 

система; Стара се п функципнисаоу рашунарских мрежа и размјене ппдатака у оима;  Прганизује и 

спрпвпди мјере ради защтите ппдатака; Пбавља ппслпве кпјима се пбезбјеђује јавнпст и 

транспарентнпст рада пргана ппщтине и ушещће лпкалнпг станпвнищтва у врщеоу јавних ппслпва; 

Впди и ажурира веб сајт Ппщтине, пбјављује нацрте аката кпје дпнпси Скупщтина и Предсједник 

ппщтине, пбјављује план и прпграм ушещћа лпкалнпг станпвнищтва у дпнпщеоу пдлука и других 



аката; Припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за Скупщтину и Предсједника 

ппщтине; Стара се п пдржаваоу рашунара, прганизује впђеое архиве на кпмпјутеру.  

 Врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти.  

Пбавља и друге ппслпве кпје му пдреди Кппрдинатпр и Секретар  и за свпј рад му је неппсреднп 

пдгпвпран. 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

6 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
ЗАЩТИТНИК ИМПВИНСКП-ПРАВНИХ 

ИНТЕРЕСА 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, 5 гпдина 
раднпг искуства, пплпжен 

стр.испит 

Ппис ппслпва:  Предлаже акте кпји се пднпса на импвинска права и пвлащћеоа кпје ппщтина 

врщи у ппгледу импвине кпји служе за пствариваое оених функција и впди евиденцију те 

импвине;  Ппкреће ппступак за упис права на неппкретнпстима; Ппкреће ппступак пренпса права 

на грађевинскпм земљищту; Даје ппдатке прганима ппщтине на пснпву евиденција кпје впди; 

Припрема прпписе и врщи пбраду ппдатака у вези са распплагаоем државнпм импвинпм из 

пквира пвлащћеоа ппщтине (пдлуке, угпвпри, рјещеоа); Даје мищљеоа на предлпг аката п 

распплагаоу државнпм импвинпм кпју припремају јавне службе шији је псниваш ппщтина; 

Припрема угпвпре п закупу грађевинскпг земљищта; Припрема угпвпре п закупу ппљппривреднпг 

земљищта уз претхпднп прибављенп мищљеое Секретаријата лпкалне управе; Впди евиденцију п 

свпјинскп-импвинским прпмјенама насталим пп пснпву тих аката и ппкреће ппступак за прпмјену 

уписа права на неппкретнпстима; Ппкреће ппступак експрппријације схпднп Прпграму уређиваоа 

грађевинскпг земљищта и заступа ппщтину дп пкпншаоа ппступка; Припрема предлпге пдлука п 

утврђиваоу ппщтег интереса за експрппријацију неппкретнпсти кпје се експрппријищу у циљу 

изградое пбјеката кпји су пд интереса за ппщтину; Впди ппступак и рјещава п прпдаји 

неизграђенпг грађевинскпг земљищта ранијих власника,  ради привпђеоа намјени пдређенпм 

плану; Припрема и предузима мјере ради защтите импвинских права и интереса ппщтине; 

Ушествује у идентификацији и защтити капитала ппщтине у ппступцима трансфпрмације 

привредних субјеката; Припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за Скупщтину и 

Предсједника ппщтине. 

Ппкреће, впди ппступак и заступа ппщтину из свих пбласти ради защтите импвинскп-правних 

интереса. Врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти.  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје прганизује Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

 



Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

7 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
ЗА РАД И РАДНЕ ПДНПСЕ  

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, 5 гпдина 
раднпг искуства, пплпжен 

стр.испит 

Ппис ппслпва: Прати и примјеоује прпписе из пбласти радних пднпса, израђује нацрте пдлука и 

других акатаљ кпје дпнпси Скупщтина из пбласти радних пднпса, дпнпси рјещеоа п 

расппређиваоу службеника и намјещтеника, пбавља ппслпве расписиваоа јавнпг кпнкурса за 

пријем службеника и намјещтеника у радни пднпс, дпставља пптребне пријаве и пбрасце Завпду 

за заппщљаваое, стара се п впђеоу евиденције перспналних дпсијеа службеника и намјещтеника 

пргана лпкалне управе, издаје увјереоа и друга акта из радних пднпса заппслених у прганима 

лпкалне управе, прати пствариваое права лпкалних службеника и намјещтеника и припрема 

пдгпварајућа акта у вези са тим, прати евиденцију присуства и пдсуства службеника и 

намјещтеника на ппслу и п тпме сашиоава извјещтаје, прави план кприщћеоа гпдищоих пдмпра, 

впди евиденцију кприщћеоа гпдищоих пдмпра и пдсуства са ппсла пп свим пснпвама, за истп 

дпнпси пдгпварајуће рјещеоа и акта кпја дпставља надлежнпм пргану и Служби, впди матишну 

коигу радника и шува дпсијее, припрема анализе, извјещтаје и инфпрмације у пбласти 

службенишких пднпса и кадрпвске пплитике.  

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Секретара Секретаријата, Главнпг администратпра и за свпј рад 

им је неппсреднп пдгпвпран.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

8 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
ЗА ВПДППРИВРЕДУ, СТАМБЕНП-

КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ И БПРАШКП-
ИНВАЛИДСКУ ЗАЩТИТУ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, 5 гпдина 
раднпг искуства, пплпжен 

стр.испит 

Ппис ппслпва:  Издаје впдне акте, впдппривредне услпве, впдппривредне сагласнпсти и 

впдппривредне дпзвпле, псим за пбјекте и радпве пд иснтереса за Државу; Впди катастар 

ппврщинских и ппдземних впда, катастар кприсника и загађиваша впда, катастар впдппривредних 

пбјеката и ппстрпјеоа; Издаје впдппривредне сагласнпсти за експлпатацију минералних 

сирпвина; Врщи израду нацрта пдлука и других прпписа из свпје надлежнпсти кпје су предмет 

разматраоа и усвајаоа пд стране Скупщтине. 



Рјещава п признаваоу права из бпрашкп-инвалидске защтите; Впди евиденцију п брпју кприсника 

и врсти тих права; Прати и ушествује у пбезбјеђиваоу услпва за пствариваое и унапређеое 

примарне здравствене защтите иницираоем, предлагаоем и планираоем мјера у пвпј пбласти 

кпје су пд неппсреднпг интереса за лпкалнп станпвнищтвп, предлаже заједнишке акције мпдела 

сарадое и пружаое спцијалних услуга старим и бплесним лицима. 

Врщи примјену закпна п станпваоу и пдржаваоу стамбених зграда;  Ушествује Прати стаое 

пдржаваоа стамбених зграда и ппщтпваое правила кућнпг реда; Пбезбјеђује извпђеое хитних 

радпва у складу са закпнпм; Прати прганизпваое пргана у стамбеним зградама и предузима мјере 

за прганизпваое; Впди регистар власника стамбених зграда и оихпвих ппсебних дјелпва; Прати 

цијене закупнине и предлаже пдгпварајуће мјере ради унапређеоа стамбенпг фпнда; Пбавља 

струшне и административне ппслпве везане за дпнпщеое и реализацију свих пдлука кпмисија 

надлежних за рјещаваое стамбених питаоа службеника и намјещтеника, Врщи струшнп-

административне и технишке ппслпве у вези са реализацијпм пдлука кпмисија за рјещаваое 

стамбених питаоа, псим за станпве дпдијељене лицима  у стаоу спцијалне пптребе ( пткуп 

станпва, пбрада угпвпра п закупу, куппвина станпва ппд ппвпљних услпвима, пвјера угпвпра и др.) 

кап и друге ппслпве у вези са наведеним;  

Пбавља ппслпве пкп управљаоа кпмуналним птпадпм, израду  планпва и стратегија у складу са 

Закпнпм п кпмуналним птпадпм.  

Дпнпси рјещеоа пп службенпј дужнпсти и пп захтјеву странака п упису, брисаоу и прпмјенама у 

бирашкпм списку ппщтине Андријевица у првпстепенпм ппступку.  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје прганизује Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

9 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, 5 гпдина 
раднпг искуства, пплпжен 

струшни испит за ппслпве јавних 
набавки, пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва:  Припрема План јавних набавки; Припрема текст пдлуке п ппкретаоу ппступка 

јавне набавке, даје ппнуђашима тендерску дпкументацију, врщи струшнп-административне 

ппслпве у реализацији ппступка јавне набавке, спрпвпди и пдгпвпран је за ппступак јавне набавке, 

шува дпкументацију, впди евиденцију јавних набавки, припрема и дпставља извјещтаје п 



спрпведеним јавним набавкама Секретару,  Главнпм админситратпру, Предсједнику и другим 

надлежним прганима управљаоа,  и у свему ппступа у складу са Закпнпм п јавним набавкама; 

Впди регистар мјесних заједница, ушествује у изради прпграма развпја мјесних заједница, пбавља 

све административнп-технишке ппслпве везане за рад мјесне заједнице и оених пргана, впди 

записнике са свих састанака пргана МЗ, израђује нацрте пдлука, закљушака и других аката кпје 

дпнесе пргани мјесне заједнице, стара се п спрпвпђеоу сивх пдлука и закљушака кпји су дпнијети 

на нивпу Ппщтине или мјесне заједнице, а  везани су за тп ппдрушје, прати реализацију 

планираних активнпсти у мјесним заједницама, прганизаципне и струшне ппслпве кпји се пднпсе 

на ппступак избпра и разрјещеоа пргана мјесних заједница, прганизаципне и друге ппслпве кпји 

се пднпсе на пдржаваое јавних скуппва, трибина и укљушиваое грађана у прпцес пдлушиваоа, 

врщи и друге ппслпве из пбласти мјесних заједница; 

Сарађује са невладиним прганизацијама ради реализације прпграма из пбласти за кпје је 

пснпвана,   расписује јавни ппзив за расппдјелу средстава невладиним прганизацијама кпја су 

ппредијељена из Бучета ппщтине, ускладу са Закпнпм п невладиним прганизацијама и пдлукпм. 

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје прганизује Секретар Секретаријата,  пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив и расппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

10 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 
ЗА ППЉППРИВРЕДУ, ЕКПЛПГИЈУ И 

ТУРИЗАМ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Ппљппривредни факултет, 5 
гпдина раднпг искуства, 

пплпжен стр. испит 

Ппис ппслпва:  Прати стаое  и предлаже мјере за ппдстицаое ппљппривреде, стпшарства и 

защтите биља и припрема прпписе из пве пбласти; Предлаже мјере за сузбијаое ппљских щтета; 

Издаје увјереоа индивидуалним прпизвпђашима п сппственпј прпизвпдои ппљппривредних 

прпизвпда; Предлаже и ушествује у реализацији мјера за ппдстицај и развпј ппљппривредне 

прпизвпдое и стпшарства путем кредитних аранжмана и других стимулатиних мјера; Предлаже и 

прати реализацију агрп бучета у сарадои са другим субјектима; Предлаже мјере за защтиту 

ппљппривреднпг земљищта пд елементарних неппгпда; Утврђује и прати стаое ерпзивних 

ппдрушја на теритприји Ппщтине и утврђује мјере ерпзивне защтите; Впди евиденцију п старашким 

надпкнадама пднпснп спцијалнпм пбезбјеђеоу старашких дпмаћинстава кпја се искљушивп баве 

ппљппривредпм, прикупља и евидентира ппдатке п ппљппривреднпм пптенцијалу ппщтине у 

приватнпм власнищтву; Прати снабдјевенпст тржищта са сирпвинама и репрп-материјалпм за 

пптребе ппљппривреде и села у сарадои са ппљппривредним инспектпрпм и редпвнп 

инфпрмище надлежне у вези са тим; Сарађује са надлежним Министарствпм ппљппривреде и 

руралнпг развпја.  



Прати стаое, припрема прпписе и друге акте за израду Прпграма защтите живптне средине, пище 

извјещтај и инфпрмације за надлежне пргане и заинтереспване институције, предлаже и 

предузима мјере из свпје надлежнпсти у циљу пшуваоа и защтите живптне средине; Ради на 

защтити и пшуваоу екплпщке стабилнпсти прирпде мјеста, ппсебнп урбаних ппдрушја- јавних 

ппврщина, прпстпрних вриједнпсти културне бащтине; Предузима мјере за кпје је закпнпм и 

другим прпписима пвлащћен у сарадои са санитарнпм и кпмуналнпм инспекцијпм и другим 

заинтереспваним шинипцима те сампсталнп предузима мјере за санираое и защтиту живптне 

средине, предузима мјере  на унапређеоу стаоа живптне средине; Иницира да се 

уравнптеженим пднпсима прирпде и привреднпг развпја савременим технплпщким прпмјенама 

пшува, защтити и унаприједи шпвјекпва средина, те да се рекпнструкцијпм и изградопм пбјеката и 

технплпщким захватима не нарущи здрава живптна средина; Прати спрпвпђеое прпписаних мјера 

на пшуваоу живптне средине на пснпву Закпна п живптнпј средини; Ради на едукацији 

станпвнищтва; Издаје екплпщке сагласнпсти, Пбезбјеђује спрпвпђеое мјера превентивне 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима,  на јавним ппврщинама, у 

стамбеним пбјектима, средствима јавнпг сапбраћаја и др.; Утврђује услпве за рад на защтићеним 

пбјектима прирпде; Сарађује са институцијама и невладиним прганизацијама кпје се баве 

ппслпвима из пбласти защтите живптне средине и друге ппслпве у складу са закпнпм.  

Пбавља ппсплпве везане за туристишку прпмпцију и валпризацију туристишких пптенцијала 

ппщтине; Спрпвпди пплитику развпја туризма; Кппрдинира рад у вези прпмпције туризма; 

Предлаже прганизацијама, лпкалним удружеоима, Наципналнпј туристишкпј прганизацији у циљу 

унапређеоа туризма и туристишке ппнуде; Ппдстише и кппрдинира, културне, умјетнишке, забавне, 

сппртске и друге манифестације кпје дппринпсе пбпгаћиваоу туристишке ппнуде ппщтине 

Андријевица. 

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје прганизује Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

11 ИНСПКТПР 1  
КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР  

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-

а, правни факултет , 5 гпдина 
раднпг искуства, пплпжен 

стр.испит 

Ппис ппслпва: Врщи ппслпве инспекцијскпг надзпра кпјима се пбезбјеђује кпмунални ред у 

пбластима: снабдијеваоа впдпм, пдвпђеоа птпадних и атмпсферских впда, јавне шистпће, 

превпза и деппнпваоа кпмуналнпг и другпг птпада,пдржаваоа кпмуналних пбјеката, пдржаваое 

пијаце, пдржаваое грпбља и сахраоиваоа, пдржаваоа паркпва, зелених и других јавних 

ппврщина, пдржаваое јавне расвјете, лпкалних путева и улица, сапбраћајних пзнака и 

сигнализације, паркираоа, превпза путника у градскпм и приградскпм линијскпм сапбраћају, 



аутп-такси превпза, ппстављаоа и изградоу мпнтажних пбјеката привременпг карактера и 

ппмпћних пбјеката, пдржаваоа стамбених и других пбјеката; Врщи ппслпве инспекцијскпг 

надзпра кпјима се пбезбјеђује защтита пд буке у живптнпј средини, упптреба симбпла и кпнтрпла 

раднпг времена; Пружа инфпрмативне услуге грађанима;  Сарађује са прганима управе 

надлежним за пбласти у кпјима врщи инспекцијски надзпр; Припрема инфпрмативне и друге 

материјиале из свпје надлежнпсти за Скупщтину и Предсједника; Сарађује са невладиним 

прганизацијама у прпјектима ппбпљщаоа кпмуналне дисциплине у граду; активнпсти на 

пбезбјеђеоу услпва за снабдијеваое впдпм за пиће,пдвпђеое птпадних и атмпсферских впда, 

јавне шистпће, јавне расвјете, уређиваое и пдржаваое паркпва и других јавних ппврщина; 

Спрпвпди активнпсти на пдржаваоу и уређиваоу грпбља, прати реализацију инвестиципних 

прпграма у пвпј пбласти кпје финансира ппщтина;  Врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине 

прпписане закпнпм и прпписима Скупщтине ппщтине у пбласти кпмуналне дјелатнпсти.  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје прганизује Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Предсједника,  Ппдпредсједника ,Главнпг администгратпра  и Секретара 

Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

12 ИНСПЕКТПР 1 
КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР 

2 VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 кредита ЦСПК-
а, екпнпмиста туризма, 5 гпдина 

раднпг искуства, пплпжен 
стр.испит 

 
Ппис ппслпва: Врщи ппслпве кпмуналнпг надзпра кпјима се пбезбјеђује кпмунални ред у 
пбластима: снабдијеваоа впдпм, пдвпђеоа птпадних и атмпсферских впда, јавне шистпће, превпза 
и деппнпваоа кпмуналнпг и другпг птпада,пдржаваоа кпмуналних пбјеката, пдржаваое пијаце, 
пдржаваое грпбља и сахраоиваоа, пдржаваоа паркпва, зелених и других јавних ппврщина, 
пдржаваое јавне расвјете, лпкалних путева и улица, сапбраћајних пзнака и сигнализације, 
паркираоа, превпза путника у градскпм и приградскпм линијскпм сапбраћају, аутп-такси превпза, 
ппстављаоа и изградоу мпнтажних пбјеката привременпг карактера и ппмпћних пбјеката, 
пдржаваоа стамбених и других пбјеката; Врщи ппслпве кпмуналнпг  надзпра кпјима се пбезбјеђује 
защтита пд буке у живптнпј средини, упптреба симбпла и кпнтрпла раднпг времена; Пружа 
инфпрмативне услуге грађанима;  Сарађује са прганима управе надлежним за пбласти у кпјима 
врщи кпмунални  надзпр; Припрема инфпрмативне и друге материјиале из свпје надлежнпсти за 
Скупщтину и Предсједника; Сарађује са невладиним прганизацијама у прпјектима ппбпљщаоа 
кпмуналне дисциплине у граду; активнпсти на пбезбјеђеоу услпва за снабдијеваое впдпм за 
пиће,пдвпђеое птпадних и атмпсферских впда, јавне шистпће, јавне расвјете, уређиваое и 
пдржаваое паркпва и других јавних ппврщина; Спрпвпди активнпсти на пдржаваоу и уређиваоу 
грпбља, прати реализацију инвестиципних прпграма у пвпј пбласти кпје финансира ппщтина;  Врщи 
и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине прпписане закпнпм и прпписима Скупщтине ппщтине у 
пбласти кпмуналне дјелатнпсти.  
Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје прганизује Секретар Секретаријата, пбавља и друге 



ппслпве пп налпгу Предсједника,  Ппдпредсједника ,Главнпг администгратпра  и Секретара 
Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.  
 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

13 САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ- 
ППСЛПВИ ПРИЈЕМА И ДИСТРИБУЦИЈЕ 

ПИСМЕНА  

2 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, дактилпграфски курс Ia класа, 

3 гпдине раднпг искуства, 
ппзнаваое рада на рашунару, 

пплпжен струшни испит 

Ппис ппслпва: Пбавља ппслпве прганизације и кпнтрпле дпставе писмена и другпг щтампанпг 

материјала за пптребе пргана лпкалне сампуправе, свакпдневнп прганизује дистрибуције писмена 

између Грађанскпг бирпа и кприсника путем ппщтанскпг предузећа, пбавља ппслпве пперативе 

технишке и дактилпграфске ппслпве за пптребе Секретаријата и Скупщтине, врщи интерну дпставу 

ппщте, кап и друге асдминистративне ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата 

и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

14 САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ-
АДМИНИСТРАТПР 

1 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-

а, 3 гпдине раднпг искуства, 
пплпжен струшни испит 

Ппис ппслпва:  Пбавља ппслпве кппираоа и слагаоа скупщтинских материјала, впђеое 

дјелпвпдника Скупщтине, преузима и предаје ппщту из Грађанскпг бирпа за пптребе Скупщтине, 

ради препис тпнскпг записа са сједница Скупщтине, врщи дпставу скупщтинских материјала 

пдбпрницима и друге ппслпве пп налпгу Секретара Скупщтине, Кппрдинатпра и Секретара 

Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.   

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

15 САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ- 
ПРГАНИЗАТПР ВПЗНПГ ПАРКА 

1 IV нивп квалификације 
пбразпваоа240 кредита ЦСПК-а 

3 гпдине раднпг искуства, , 
пплпжен струшни испит 



Ппис ппслпва:  Управља путнишким мптпрним впзилпм за пптребе Предсједника ппщтине, 

Предсједника Скупщтине, Главнпг администратпра и Секретаријата лпкалне управе, стара се п 

пдржаваоу, регистрацији и технишкпј исправнпсти мптпрнпг впзила кпјим га задуже.  

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 Кппрдинатпра  и секретара Секретариијата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.   

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

16 САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ- 
ДПСТАВЉАШ И АРХИВАР 

1 IV нивп кфалификације 
пбразпваоа,240 кредита ЦСПК-

а, 3 гпдине раднпг искуства, , 
пплпжен струшни испит 

Ппис ппслпва:  Врщи преузимаое ппщте у Грађанскпм бирпу  и предаје је на ппщту;  Врщи 

преузимаое ппщте и ппщиљки са ппщте и дпставља их Секретаријату; Врщи дпставу ппзива,  

материјала и других ппщиљки пргана лпкалне управе и службеника; Умнпжава и кппира 

материјале; Ппставља панпе и лијепи плакате;  Врщи пправке инвентара и ппреме у згради 

ппщтине.  

Чува и архивира заврщене предмете пргана лпкалне сампуправе дп оихпвпг предаваоа 

Државнпм архиву; Впди и устрпјава архивску коигу пргана лпкалне сампуправе; У складу са 

Закпнпм п архивскпј грађи врщи излушиваое безвриједнпг регистратпрскпг материјала и исти 

унищтава; На писмени захтјев надлежнпг правнпг или физишкпг лица даје предмете или акте на 

упптребу уз реверс на рпк кпји није дужи пд 10 дана уз сагласнпст Секретара.  

Пбавља и  друге ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра  и секретара Секретаријата и за свпј рад им је 

неппсреднп пдгпвпран.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

17 НАМЈЕЩТЕНИК –РАДНИК НА 
ПДРЖАВАОУ  ХИГИЈЕНЕ 

2 Нивп квалификацијe заврщенп 
 Пснпвнп 

пбразпваоe 

Ппис ппслпва: Врщи ппслпве  пдржаваое шистпће у прпстпријама зграде лпкалне управе и тп: 

канцеларијама, ппмпћним прпстпријама, хпдницима, сали, степеницама, хплу, санитарним 



прпстпријама, изнпси смеће из канцеларија, Стара се п раципналнпм кприщћеоу средстава за 

шищћеое и пдржаваое, пбавља и друге ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и  Секретара 

Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп пдгпвпран.  

 

ГРАЂАНСКИ БИРП 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

18 САВЈЕТНИК 1  - 
МАТИШАР ЗА РАД У ГРАЂАНСКПМ 

БИРПУ  

1 VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 кредита ЦСПК-а 

пплитехнишкпг смјера, 
ппзнаваое рада на рашунару,  3 

гпдине раднпг искуства, 
пплпжен стр. испит 

Ппис ппслпва:  Рукпвпди, прганизује, пбједиоава и усмјерава рад намјещтеника у Грађанскпм 

бирпу; Пбезбјеђује и пдгпвпран је за закпнитп, благпвременп, ефикаснп и квалитетнп пбављаое 

ппслпва из надлежнпсти Грађанскпг бирпа; Заступа и представља Грађевински бирп; сашиоава 

гпдищои прпграм рада Грађанскпг бирпа и стара се оегпвпј реализацији; Сашиоава извјещтај п 

раду Грађанскпг бирпа; Кппрдинира рад пријемнпг дијела- коига дјелпвпдника и уписника, 

архиве и дпставне службе; Врщи надзпр над оихпвим радпм; Пбезбјеђује защтиту и шуваое 

пбрађених и архивираних ппдатака у Грађанскпм бирпу, Стара се и пдгпвпран је за кивалитетнп и 

благпвременп пбављаое ппслпва у складу са Уредбпм и упутствпм п изврщаваоу Уредбе п 

канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе,  у прганизпваоу ппслпва дужан је да се 

придржава смјерница и преппрука Секретара Секретаријата; Пружа инфпрмације странкама п 

свим правима кпја се мпгу пстварити у пквиру служби лпкалне управе;  

Пбавља административнп технишке ппслпве у вези закљушеоа брака и вјеншаоа и издаје извпде 

из матишне коиге вјеншаних пп захтјеву странке.  

Врщи пвјеру, пптписа (пунпмпћја, изјаве, сагласнпсти, гарантна писма), пвјере преписа 

(фптпкппија), впди коигу пвјера; Издаје увјереоа п кућнпј заједници пп захтјеву странака, а на 

пснпву изјава свједпка; издаје увјереоа п шиоеницама п кпјима впди службену евиденцију; 

Издаје   увјереоа п ппрпдишнпм стаоу и п издржаваоу лица за кприснике нпвшаних примаоа из 

инпстртанства; Архивира матишне коиге рпђених, умрлих и коиге држављана дп 2009. Гпдине и 

из истих издаје увјереоа и друге неппхпдне дпказе искљушивп за пптребе МУП-а.  

Сашиоава извјещтаје п статистишким и демпграфским ппдацима.  

Према пптреби пбавља ппслпве на издаваоу радних коижица. 

Пбавља административнп-технишке ппслпве и задатке у вези са бирашким спискпвима , пдгпвара 

за ташнпст и ажурнпст бирашкпг списка, впди евиденцију п грађанима кпји имају бирашкп правп, 



издаје увјереоа п бирашкпм праву, ппступа пп захтјеву странке на пснпву рјещеоа надлежнпг 

пргана, ажурира ппдатке дпбијене пд пргана кпји впде пдгпварајуће службене евиденције п 

грађанима, врщи свакпдневне прпмјене у бирашкпм списку у смислу редпвнпг ажурираоа истпг 

кпјим се фактишкп стаое бираша и ппдатака п оима правнп усаглащава,  уписиваоем  или 

брисаоем из евиденције кап и прпмјенпм ппјединих ппдатака (имена, презимена, матишних 

брпјева, адреса станпваоа, исправка щтампарских грещака) на пдгпварајућа бирашка мјеста. 

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Кпрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад му је 

неппсреднп пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

19 САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ- 
АРХИВАР ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЈЕВА И 
ЕЛЕКТРПНСКП ЗАВПЂЕОЕ ППЩТЕ 

2 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а    

3 гпдине раднпг искуства, 
ппзнаваое рада на рашунару, 

пплпжен струшни испит 

Ппис ппслпва:  Издаје странкама све врсте пбразаца захтјева за ппступаое пред прганима 

лпкалне управе, врщи пријем  свих захтјева пд грађана, систематизује захтјеве, врщи пптврду 

пријема ппднесака стављаоем птисака прпписанпг пријемнпг щтамбиља; Врщи разврставаое 

предмета (на акте управнпг ппступка и пстале акте); Даје инфпрмације п пствариваоу права пред 

прганима лпкалне управе; Врщи унпс заведених захтјева у интерну дпставну коигу; Прати и 

региструје кретаое предмета управнпг ппступка; Врщи развпђеое аката; Врщи упис аката у коигу 

ппщте, интерне дпставне коиге. 

Стара се п шуваоу и упптреби пешата.  

Спрпвпди ппступак пвјере и издаваое радних коижица и уписа квалификација, прпмјену 

презимена у радним коижицама и издаваое дупликата; Впди регистар п издатим радним 

коижицама и Регистар п унијетим измјенама и дппунама у радним коижицама.  

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је 

неппсреднп пдгпвпран.  

 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

20 ВИЩИ НАМЈЕЩТЕНИК – РАДНИК НА 
ПБЕЗБЈЕЂЕОУ 

1 III или  IV нивп квалификације 
пбразпваоа, 1 гпдина раднпг 
искуства, , пплпжен струшни 

испит 



Ппис ппслпва:  Врщи ппслпве пбезбјеђеоа и защтите пбјеката у кпјима су смјещтени пргани 

ппщтине, службених прпстприја и впди евиденцију п набавкама рпбе и коигу рашуна, задужеоа 

службеника за пптрпщни материјал и ппему кпја се требује, врщи кпнтрплу задружеоа и 

пптрпщое пића и напитака у бифеу.  

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Кппрдинатпра и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је 

неппсреднп пдгпвпран. 

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХПДЕ 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

21 ЩЕФ СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ 
ПРИХПДЕ 

1 VII-1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

екпнпмскпг смјера,  3 гпдине 
раднпг искуства на ппслпвима 

рукпвпђеоа, пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва: Рукпвпди радпм службе; Припрема, планира и израђује Нацрт Бучета ппщтине; 

Припрема извјещтаје п реализацији фискалне пплитике за текућу гпдину и предлаже смјернице на 

пснпву кпјих се планирају прихпди и издаци за наредну гпдину, кпје утврђује Предсједник 

ппщтине; Израђује струшнп упутствп п циљевима и смјерницама пптрпщашких јединица ради 

припремаоа Бучета; Прпписује базу, садржај и фпрму захтјева за дпдјелу бучетских средстава, 

Израђује Нацрт пдлуке п привременпм финансираоу; Прати кприщћеое пдпбрених средстава 

пптрпщашким јединицама; Дпставља ппдатке респрнпм Министарству п прихпдима, издацима и 

бучетскпм задужеоу; Припрема извјещтаје за Скупщтину п кприщћеоу средстава сталне бучетске 

резерве; Даје предлпг за дпнпщеое пдлуке п улагаоима у складу са утврђенпм инвестиципнпм 

пплитикпм; Врщи ппслпве пкп задуживаоа ппщтине издаваоем хартија пд вриједнпсти или 

узимаоем зајмпва; Припрема Пдлуку п увпђеоу сампдппринпса (ппщтинскпг и мјеснпг); Управља 

кпнсплидпваним рашунпм Трезпра кап и ппдрашунима и другим рашунима и впди евиденцију п 

ппстпјећем дугу ппщтине; Припрема заврщни рашун Бучета ппщтине; Пдпбрава птвараое 

ппдрашуна и ближе пдређује нашин кприщћеоа свих рашуна; Впди главну коигу Трезпра и 

ппмпћне коиге; Пбавља финансијскп планираое и управља гптпвинским средствима; Врщи 

кпнтрплу издатака и изврщеое Бучета; Управља дугпм и анализпм задуженпсти; Бучетскп 

рашунпвпдствп  и извјещтаваое; Управљаое финансијским инфпрмаципним системпм;  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје фпрмира Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Предсједника и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

 



Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

22 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1  - ЗА 
ТРЕЗПРСКП ППСЛПВАОЕ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-
а, диплпмирани екпнпмиста,   3 

гпдине раднпг искуства, 
пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва: Управља кпнсплидпваним рашунпм Трезпра кап и ппдрашунима и другим рашунима 

и впди евиденцију п ппстпјећем дугу ппщтине; Пдпбрава птвараое ппд- рашуна и ближе пдређује 

нашин кприщћеоа свих рашуна; Впди главну коигу Трезпра и ппмпћне коиге; Пбавља финансијскп 

планираое и управља гптпвинским средствима; Врщи кпнтрплу издатака и изврщеое Бучета; 

Управља дугпм и анализпм задуженпсти; Бучетскп рашунпвпдствп и извјещтаваое; Управљаое 

финансијским инфпрмаципним системпм; Впди евиденцију п пријавама ппреза на лишна примоа 

и пријаве кприсника Бучета за плаћаое из Трезпра; пбавља ппслпве трезпрскпг ппслпваоа пп 

пснпву прихпда и пп налпгу Шефа Службе; Врщи пбрашун и исплату зарада и накнада лпкалних 

службеника и намјещтеника; Врщи исплату дневница и друге исплате; Впди коигу благајне и 

благајнишке извјещтаје;  Впди административне и друге забране за кредитна задужеоа 

службеника и намјещтеника; Стара се п благајнишкпм максимуму и впди коиге хартија пд 

вриједнпсти; Врщи наплату лпкалних прихпда; Врщи пбрашун и исплату накнада за рад пдбпрника 

и шланпва радних тијела Скупщтине пп налпгу Предсједника; Впди картице за материјанп 

коигпвпдствп и усаглащава стаое материјалнпг коигпвпдства са финансијским; Пбавља уплату 

рашуна кпји се пднпсе на услуге Ппщтини; Припрема дпкументацију за службена путпваоа (путне 

налпге и др.). 

Врщи дпставу статистишких ппдатака из пбласти Рашунпвпдства, финансија и Бучета за МПНСТАТ 

Црне Гпре. 

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје фпрмира Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа Службе и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

23 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1  - ЗА 
УТВРЂИВАОЕ ЛПКАЛНИХ ПРИХПДА, 

ТРЕЗПРСКП ППСЛПВАОЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 
степен, Екпнпмски факултет,  5 

гпдина раднпг искуства, 
пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва: Пбавља трезпрскп ппслпваое у дијелу расхпда; Врщи утврђиваое накнаде за закуп 

грађевинскпг земљищта (привремени пбјекти); Дпнпси рјещеоа п утврђиваоу пбавеза пп пснпву 

лпкалних јавних прихпда у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима; Анализира степен и ефекте 



пстварених прихпда; припрема перипдишне извјещтаје и инфпрмације п степену реализације 

лпкалних јавних прихпда; Пбезбјеђује ташнп и ажурнп впђеое евиденције свих наплаћених 

лпкалних јавних прихпда; Врщи аналитишкп коижеое задужеоа и уплате лпкалних јавних 

прихпда; Впди аналитишку евиденцију закупа грађевинскпг земљищта; Пбезбјеђује евиденцију п 

нпвим закупцима грађевинскпг земљищта кап и прпмјене п старим закупцима; Ушествује у изради 

рјещеоа за закуп грађевинскпг земљищта; Стара се п благпвременпј дпстави рјещеоа и врщи 

усаглащаваое висине накнаде п закупцима, накпн улпжених жалби; Предузима мјере наплате 

лпкалних јавних прихпда (хипптека, залпга, забрана пренпса нпвшаних средстава пбвезника, 

наплата дугпваоа из импвине пбвезника, предлагаое издаваоа привремене мјере забране 

распплагаоа импвинпм); Врщи утврђиваое наплате и кпнтрплу лпкалних јавних прихпда 

(приреза, такса и накнада) Ушествује у припреми прпписа кпјима се утврђују кпмуналне таксе;  

Припрема инфпрмативне и друге материјале за Скупщтину и Предсједника ппщтине, врщи и друге 

ппслпве из пве пбласти. 

Припрема прпписе и друге акте кпјима се стимулище пплитика развпја малих и средоих 

предузећа и предузетника (ппреска пплитика, ппреске стппе, плакщице, пслпбађаое пд плаћаоа 

и др);  Утврђује услпве за пбављаое привредне дјелатнпсти без кприщћеоа ппслпвне прпстприје; 

Врщи ппслпве кпји се пднпсе на издаваое пдпбреоа за пбављаое угпститељске дјелатнпсти 

(дпнпщеое рјещеоа), Впди Регистар предузетника, Дпнпси рјещеоа п брисаоу из регистра 

предузетника; Рјещава у ппступку пп захтјевима за пдређиваое категприје угпститељских пбјеката 

из надлежнпсти лпкалне управе и впди регистар тих пбјеката, Пвјерава коиге жалби и цјенпвника 

за пружаое угпститељских и туристишких услуга; Дпнпси план линија и расписује и спрпвпди 

кпнкурс за избпр превпзика и пбављаое јавнпг превпза путника у градскпм и приградскпм 

линијскпм сапбраћају, издаје  привремена пдпбреоа другпм превпзнику за пбављаое јавнпг 

превпза путника у градскпм и приградскпм линијскпм сапбраћају за групу линија пд кпје је 

превпзник сам пдустап или кпја му је пдузета; Утврђује испуоенпст услпва за пбављаое аутп-

такси превпза , кап и пбављаое превпза за сппствене пптребе.   

 Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје фпрмира Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа Службе и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

24 ВИЩИ  САВЈЕТНИК 3 - ЗА ТРЕЗПРСКП 
ППСЛПВАОЕ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-

а, диплпмирани меначер,  1 
гпдина раднпг искуства, 

пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва: Пбрађује захтјеве припсјеле за плаћаое и птклаоа евентуалне несагласнпсти; врщи 

кпнтрплу да ли су ппднијети захтјеви пптписани пд стране службеника за пвјераваое и 

пдпбраваое; впди и пдржава главну коигу трезпра и пдгпварајуће ппмпћне коиге пп пптреби; 



пбезбјеђује да се сва плаћаоа ефикаснп региструју и пбраде у главнпј коизи; врщи 

услаглащаваое ппдатака из главне коиге трезпра са извјещтајима банака п насталим прпмјенама; 

врщи исписиваое пбразаца за фирманскп плаћаое са Бучета и стара се да благпвременп буду 

пптписани и предати банкама;  врщи свакпдневнп сравоеое уплата са извпдима банака; 

припрема и усаглащава коигпвпдствене ппдатке за израду перипдишних пбрашуна и Заврщнпг 

рашуна за Бучет, пбрашунава и фактурище Дирекцији за импвину пбавезе пп угпвпру;  впди 

евиденцију пптрпщое гприва за мптпрна впзила; впди евиденцију и врщи коижеое пптрпщнпг 

материјала; пдгпвпран је за ажурнп впђеое коигпвпдства и ликвидатуре; Пдгпвпран је за шуваое 

и архивираое коигпвпдствене дпкументације, пбавља и друге ппслпве пп налпгу Шефа Службе и 

Секретара Секретаријата.  

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

25 САВЈЕТНИК 1  
ЗА ППСЛПВЕ БУЧЕТА 

1 VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 кредита ЦСПК-а 

диплпмирани меначер,  3 
гпдине раднпг искуства, 

пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва: Припрема нацрт и предлпг Пдлуке п Бучету ппщтине; прати спрпвпђеољаБучета 

ппщтине пп извприма средстава и намјенама; припрема Пдлуку п привременпм финансираоу; 

ушествује у изради извјещтаја п Заврщнпм рашуну Бучета ппщтине; врщи израду извјещтаја за 

пптребе Министарства финансија и других пргана и стара се п оихпвпј благпвременпј дпстави; 

припремаое финансијских и екпнпмских предвиђаоа и прпцјена кпје се пднпсе на прихпде и 

расхпде (3-5 гпдина); припремаое гпдищоих инструкција и смјерница бучета кап и бучетскпг 

календара за гпдищои бучетски прпцес; ревидираое и анализу захтјева за бучет дпстављених пд 

стране пптрпщашких јединица пднпснп бучетских кприсника; припремаое текућег и капиталнпг 

бучета кпји се дпставља на разматраое предсједнику ппщтине;пипремаое бучетских ставки/ 

раздјела пп класификацији; врщи надзпр над изврщеоемпрпграма пптрпщашких јединица и 

неппсреднп кпнтактира са пптрпщашким јединицама; припремаое и презентираое перипдишних 

извјещтаја п надзпру бучета за предсједника ппщтине и Скупщтине ппщтине; припремаое измјена 

и дппуна бучета, пднпснп пренпса пп ставкама да би се изврщип ребаланс бучета; стара се на 

разне нашине да бучет буде дпступан јавнпсти; изврщаваое псталих ппслпва пп налпгу Шефа 

Службе и Секретара. 

 

 

 

 

 



ПДСЈЕК ЗА ППРЕЗЕ И ЈАВНЕ ПРИХПДЕ 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

26 ЩЕФ ПДСЈЕКА ЗА  ППРЕЗЕ И ЈАВНЕ 
ПРИХПДЕ 

1 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-

а, Екпнпмски факултет,  3 гпдине 
раднпг искуства, пплпжен 

стр.испит 

 

Ппис ппслпва: Рукпвпди радпм Пдсјека и кппрдинира рад неппсредних изврщилаца у свпм 

Пдсјеку, даје струшна упутства за раципналнп, струшнп и цјелисхпднп изврщеое утврђене ппреске 

пплитике са циљем ефикаснијег финансираоа лпкалне управе; Врщи утврђиваое  врсте и висине 

јавних прихпда, у складу са закпнским и ппдзакпнским прпписима; Врщи анализу степена и 

ефеката пстварених прихпда у сарадои са Службпм за финансије, у циљу дефинисаоа 

пдгпварајуће фискалне пплитике; Впђеое регистра ппреских пбвезника и редпвнп усаглащаваое 

стаоа регистра са регистрпм неппкретнпсти кпји впди државни прган за некретнине; Дпставпм 

рјещеоа из Управе за некретнине врщи прпмјене – пренпс власнищтва у ппрескпј евиденцији и 

редпвнп усаглащава стаое регистра са регистрпм неппкретнпсти (земљищте и пбјекти) кпји впди 

Републишки прган за некретнине; Впди ппрескп коигпвпдствп - врщи коижеое пп дпстављеним 

извпдима из банке за ппрезе на неппкретнпсти; Прпписује  пблик и садржаја ппреске пријаве; 

Предузима мјере наплате лпкалних јавних прихпда, схпднп Закпну п ппрескпј администрацији и 

другим прпписима; Врщи кпнтрплу лпкалних јавних прихпда и дпнпси рјещеоа п предузимаоу 

мјера инспекцијскпг надзпра у складу са закпнпм; Припрема перипдишне извјещтаје и 

инфпрмације п степену реализације лпкалних јавних прихпда; Пбезбјеђује функципналнпст 

јединственпг инфпрмаципнпг система за пбласт лпкалних јавних прихпда; Пбезбјеђује ташнпст и 

ажурнпст  впђеоа евиденције лпкалних јавних прихпда – ппреза; Припрема пдлуке и друга акта  

из свпје надлежнпсти кпје усваја Скупщтина Ппщтине,  дпнпси Предсједник Ппщтине и 

Секретаријат лпкалне управе; Припрема струшнп мищљеое пп иницијативама за пцјеоиваое 

уставнпсти и закпнитпсти ппщтинских прпписа и аутентишних тумашеоа ппщтинских прпписа у 

пвим пбластима; Врщи и друге ппслпве из свпје надлежнпсти у складу са закпнпм.  

Предузима мјере наплате лпкалних јавних прихпда (хипптека, залпга, забрана пренпса нпвшаних 

средстава прекп рашуна пбвезника, наплате ппреске пбавезе из нпвшаних средстава пбвезника, 

наплата дугпваоа из импвине пбвезника, предлагаое издаваоа привремене мјере забране 

распплагаоа импвинпм).  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје фпрмира Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа Службе и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран. 



Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

27 САМПСТАЛНИ САВЈЕТНИК 1 ЗА РАЗРЕЗ И 
КПНТРПЛУ НАПЛАТЕ ЛПКАЛНИХ 

ПРИХПДА 

2 VII/1 нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-а 

Правни факултет, пплпжен 
струшни испит, 5 гпд.  раднпг 

искуства 

 

Ппис ппслпва: Врщи кпнтрплу наплате лпкалних прихпда и впди регистар ппреских пбвезника пп 

истим пснпвима; Предузима мјере инспекцијскпг надзпра пп пснпву наплате лпкалних прихпда; 

Заступа ппщтину у сппрпвима пп пснпву пптраживаоа пд лпкалних прихпда; Припрема и ажурира 

дпкументацију п хипптекама и залпжнпм праву на неппкретнпсти и дпнпси закљушке п хипптеци 

за ппреске пбвезнике кпји имају вищегпдищоа дугпваоа; Рјещава пп жалбама странака за висину 

ппреза за пбјекте;  Ушествује у раду Кпмисије за утврђиваое шиоенишнпг стаоа пбјекта кпји се 

пднпсе на старпст и ппврщину стамбенпг пбјекта;   Спрпвпди ппступак принудне наплате  уз 

претхпднп дпстављену пппмену. 

Припрема прпписе и друге акте из пбласти спцијалне дјешије защтите; Впди ппступке за 

рјещаваое стамбених питаоа лица у стаоу спцијалне пптребе; Прати намјенскп кприщћеое 

станпва дпдијељених лицима у стаоу спцијалне пптребе; Дпнпси рјещеое п престанку тпг права и 

ппкреће ппступак за исељеое; Впди регистар дпдијељених станпва за лица у стаоу спцијалне 

пптребе; Стара се п пствариваоу пблика  дјешије защтите  кпје прппище ппщтина.  

Впди евидендцију п дпдијељеним станпвима расељеним и избјеглим лицима и неппсреднп 

сарађује са Кпмесаријатпм за избјегла и расељена лица.  

Припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за Скупщтину и Предсједника Ппщтине; 

врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти.  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје фпрмира Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа Пдсјека  и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран. 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

28 САВЈЕТНИК 3 -ЗА РАЗРЕЗ И КПНТРПЛУ 
НАПЛАТЕ ЛПКАЛНИХ ПРИХПДА 

1 VI нивп квалификације 
пбразпваоа 180 кредита ЦСПК-а 
смјер кпнтиненталнп впћарствп 

степен бешелпр, пплпжен 
струшни испит, 1 гпд.  раднпг 

искуства 



 

Ппис ппслпва: Врщи кпнтрплу наплате лпкалних прихпда и впди регистар ппреских пбвезника пп 

истим пснпвима; Предузима мјере инспекцијскпг надзпра пп пснпву наплате лпкалних прихпда; 

Заступа ппщтину у сппрпвима пп пснпву пптраживаоа пд лпкалних прихпда; Припрема и ажурира 

дпкументацију п хипптекама и залпжнпм праву на неппкретнпсти и дпнпси закљушке п хипптеци 

за ппреске пбвезнике кпји имају вищегпдищоа дугпваоа; Рјещава пп жалбама странака за висину 

ппреза за пбјекте;  Ушествује у раду Кпмисије за утврђиваое шиоенишнпг стаоа пбјекта кпји се 

пднпсе на старпст и ппврщину стамбенпг пбјекта;   Спрпвпди ппступак принудне наплате  уз 

претхпднп дпстављену пппмену. 

Припрема инфпрмативне и друге струшне материјале за Скупщтину и Предсједника Ппщтине; 

врщи и друге ппслпве из надлежнпсти ппщтине у пвпј пбласти.  

Ушествује у раду радних група и кпмисија кпје фпрмира Секретар Секретаријата, пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу Шефа Пдсјека  и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је неппсреднп 

пдгпвпран. 

Ред. 
Бр. 

Назив ирасппред ппслпва Брпј 
изврщилаца 

Ппсебни услпви: 
Шкплска спрема 
Раднп искуствп 
Струшни испит 

29 САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ –ЗА ТЕРЕНСКУ 
НАПЛАТУ ЛПКАЛНИХ ПРИХПДА  

2 IV нивп квалификације 
пбразпваоа 240 кредита ЦСПК-

а,  3 гпдине раднпг искуства, 
пплпжен стр.испит 

Ппис ппслпва:  Врщи дпставу рјещеоа ппреским пбвезницима  и врщи гптпвинску наплату ппреза;  

Врщи принудну наплату прихпда пп рјещеоима (закљушцима) п принуднпј наплати и у тпм 

ппступку врщи пленидбу и прпдају ппкретне и неппкретне импвине ппреских дужника; Впди 

евиденције наплаћених прихпда из ппреза на неппкретнпсти кпје наплаћује и друге ппслпве из 

свпје надлежнпсти у складу са Закпнпм п ппрескпј администрацији. Пбавља ппслпве  на издаваоу 

ппреских увјереоа за ппреске пбвезнике (да ли се налазе или не налазе у ппрескпј евиденцији); 

Ради на ажурираоу враћених дпставница и  на архивираоу истих са рјещеоима п ппрезу на 

неппкретнпст.   

Впде регистар ппреских пбвезника и редпвнп усаглащавају стаое регистра са регистрпм 

неппкретнпсти кпји впди Државни прган за некретнине; Раде у прпграму за земљищте и пбјекте, 

дају странкама ппдатке п гпдищоем задужеоу и претхпднпм дугу и прфмјенама на пснпву 

ппщтинских прпписа; Раде на щтампаоу и разврставаоу рјещеоа; Ушествују у ппступцима 

принудне наплате и дпнпщеоа закљушака п залпжнпм праву – хипптеке,  ради пбезбјеђиваоа 

ппреских пптраживаоа  схпднп Закпну п ппрескпј администрацији; Припрема мјесешне извјещтаје 

Шефу службе. 

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу Шефа Пдсјека и Секретара Секретаријата и за свпј рад им је 

неппсреднп пдгпвпран. 



    

 

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 22 

Расппређиваое службеника и намјещтеника у пргану лпкалне управе изврщиће се у рпку пд 15 

дана пд дана ступаоа на снагу пвпг Правилника. Нерасппређеним службеницима и 

намјещтеницима припадају права и пбавезе кпје су утврђене ппщтим прпписима п раду.  

Шлан 23 

У ппгледу правнпг статуса,  дисциплинске пдгпвпрнпсти и пцјеоиваоа рада службеника и 

намјещтеника у прганима лпкалне управе, схпднп се примјеоују пдредбе Закпна п државним 

службеницима и намјещтеницима укпликп Закпнпм п лпкалнпј сампуправи није другашије 

пдређенп.  

Шлан 24 

Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Ппщтине. 

Шлан 25 

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

систематизацији радних мјеста у Секретаријату лпкалне управе брпј 032-51/2014-0455 пд 

03.04.2014. гпдине.  

Брпј: 032-17/2016-0455/1 

Андријевица, 29.01.2016. гпдине,         

                                                                                                                             С е к р е т а р к а,  

                                                                                                                               Гприца Зпоић 

 

 

 

 

 

 



 

 

Црна Гпра 

ППЩТИНА АНДРИЕЈВИЦА 

Секретаријат лпкплне управе 

Брпј: 032-17/2016-0455/1 

Андријевица, 29.01.2016. гпдине,  

 

 

ГЛАВНПМ АДМИНИСТРАТПРУ 

П в д ј е  

 

У складу са шланпм 15 Пдлуке п прганизацији иннашину рада лпкалне сампуправе (``Службени 

лист ЦГ``, брпј 31/13 – ппщтински прпписи), дпстављам Вам Правилник п унутращопј прганизацији 

и систематизацији радних мејста у Секретаријату лпкалне сампуправе, ради даваоа мищљеоа на 

исти, кап и Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у Кабинету 

Предсједника ппщтине. 

 

 

С е к р е т а р к а,  

Гприца Зпоић 

 

 

 

 

 

 



 

 

Црна Гпра 

ППЩТИНА АНДРИЕЈВИЦА 

Главни администратпр 

Брпј:  

Андријевица, 02.02.2016. гпдине,  

 

 

На пснпву шлана 74 Закпна п лпкалнпј сампуправи, шлана 74 Статута ппщтинеАндријевица 

(``Солужбени лист РЦГ``, брпј 21/04 и ``Службени лист ЦГ``, брпј 42/06, 02/11 – ппщтински 

прпписи), Главни администратпр ппщтине Андријевица, д а ј е  

 

М И Ш Љ Е О Е  

Да је Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату 

лпкалне сампуправе брпј 032-17/2016-0455 пд 29.01.2016.  и Правилник п унутращопј 

прганизацији и систематизацији радних мјеста гпдине  у Кабинету Предсједника ппщтине брпј 

031-12/2016-0455 пд 29.01.2016.гпдине, у складу са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи, Статутпм 

ппщтине Андријевица и другим закпнским и ппдзакпнским актима везаним за пву пбласт.  

 

 

 

ГЛАВНИ АДМИНИСТРАТПР 

Небпјща Лекић  

 

 

 

 



 

 

Црна Гпра 

ППЩТИНА АНДРИЕЈВИЦА 

Предсједник ппштине  

Брпј:  

Андријевица, 02.02.2016. гпдине,  

 

 

 

Даје се сагласнпст на Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у 

Секретаријату лпкалне сампуправе ппщтине Андријевица, брпј 032-17/2016-0455 пд 29.01.2016. 

гпдине. 

 

 

 

П р е д с ј е д н и к  

 

Срђан Мащпвић 

 


