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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016 и 113/2017), члана 5. Уредбе о критеријумима

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 4.
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места

намештеника у аутономним покрајинама и јединицма локалне самоуправе (''Службени гласник

РС'' број 88/2016), члана 25. став 1. тачка 4. и члана 49. став 2. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 18/2018) и
Одлуке о уређењу и организацији правобранилаштва општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 17/14), Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе
општине Сокобања, дана 06.08.2018. године, усвојило је обједињени

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА и ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

 
 

 

  
 

  
   

Члан 1.

Овим Правилником врше се измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву, број
11-10/2018 од 07.06.2018

.године на следећи начин:

- У Одељењу за општу управу и друштвене делатности код  радног места под редним бројем 3
– Руководилац Одељења за општу управу и друштвене делатности мења се опис радног
места, тако да сада опис послова радног места под редним бројем 3 гласи : 
 

3. Руководилац Одељења за општу управу и 

друштвене делатности 
 

Звање: Самостални саветник број службеника: 1  

 



             
  
             
 
             
 
                 
  
          
           
 

   

  

   
 
  

  
             

 
Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом 
обављњу послова у Одељењу; прати и анализира стање у областима из делокруга Одељења и предлаже 

и планира мере за унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и 
других прописа из делокруга Одељења; прати рад саветодавних и радних тела из области друштвене 

делатности, установа чији је оснивач ЈЛС, спровођење пројеката из ових области, као и развоја 
интерсекторских услуга; координира рад на припреми  израде нацрта, односно предлога општих и 
других аката из делокруга Одељења; обједињава и припрема предлоге финансијских планова у 

поступку доношења одлуке о буџету и прати њено извршење; учествује у припреми плана јавних 
набавки; решава у првостепеном управном поступку високог нивоа сложености управне предмете из 

делокруга Одељења, учествује у својству известиоца на седницама органа општине; припрема 
извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду органа и стању и 

проблемима у друштвеној делатности; прати и одобрава објављивање информација од јавног значаја из 
области друштвених делатности; ; води управни поступак и одлучује у области личних стања грађана 
и бирачких спискова; врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово 

правилно разврставање у звања;  припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; обавља стручне 

послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт 
Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада 

службеника, систематско праћење постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника; 
врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања 
службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање; организује, реализује и врши 

анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања.  Прати прописе за које је надлежна 

локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама; врши израду 
нормативних и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће; 

даје правна мишљења Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу о законитости 

правних и других општих аката које доносе.  Припрема нацрте свих врста нормативних аката које 
доносе органи општине и њихова радна тела, припрема нацрте другостепених решења за потребе 

Општинског већа, стара се о законитости нацрта предлога општих и појединачних аката које доносе 

органи општине и њихова радна тела. Врши стручне и организационе послове за Скупштину општине, 
председника Општине и Општинско веће који се односе на: припрему седница (правно-техничку 

обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; одговара на одборничка питања, 

пружа стручну помоћ запосленима на техничко-административним пословима, врши стручне послове 
који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику 

општине, Скупштини општине и Општинском већу, врши стручне послове у вези захтева из области 
доступности информација. 

Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом 

односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних 

набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор 
најповољније понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде  у координацији са 

Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан 
службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим 

понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка, записник о 

отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел уговора 
понуђача који је изабран; учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора 

доставља буџетском кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и 

испитивање тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; 
прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама; комплетира 

финансијску документацију и доставља је ликвидатури; прати извршење јавних набавки у складу са 

закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у 
поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију; 
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За свој рад непосредно је одговоран Начелнику управе. 

 Мерила за разврставање радног места: 
 1) висок ниво сложености послова -  сложени послови у којима се стваралачки или 
применом нових метода у раду битно утиче на остваривање циљева рада уже унутрашње 
јединице у органу јединице локалне самоуправе; 
 2) висок ниво самосталности у раду - самосталност у раду и у одлучивању ограничена 
је једино општим усмерењима и општим упутствима руководиоца Одељења; 
 3) висок ниво одговорности  -  одговорност за послове и одлуке којима се битно утиче 
на остваривање циљева рада уже унутрашње јединице, што може да укључи одговорност за 
руковођење; 
 4) редовна пословна комуникација на високом нивоу - контакти унутар и изван органа, 
у којима је понекад потребно да се делотворно пренесу информације које служе остваривању 

циљева рада уже унутрашње јединице; 
 5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих примера из праксе у некој области које 

се стиче радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит 
као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки 
примене.   
 Стручна спрема: стечено високо образовање у области правних наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету. 
 Додатно знање/испити: положен државни стручни испит 
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 Радно искуство: Радно искуство у струци од најмање пет година 
 

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 

- У Одељењу за општу управу и друштвене делатности брише се радно место под редним бројем 4. 

 
- У Одељењу за општу управу и друштвене делатности код радног места под редним бројем 6 – Матичар 

мења се опис радног места, тако да сада опис послова радног места под редним бројем 6 гласи 

: 
 

6. Maтичар  

Звање: Млађи саветник број службеника:1 

Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка 

матичних књига; чува изворник матичне књиге;  издаје извод из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; обавља матичне 

послове и одлучује у поступку у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 



смртовница; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; води бирачки 

списак бирача за територију општине, посебан бирачки списак националних мањина и врши 
редовно ажурирање бирачког списка по попису аката; израђује изводе из бирачког списка; 

припрема и обрађује податке за доношење решења из области вођења бирачких спискова као 
и чињенице о значаја за доношење решења о упису у бирачки списак или промену у бирачком 

списку од других органа и служби; издавање уверења за ученичке и студентске домове и 

кредите. 
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.            

Мерила за разврставање радног места:  

 1) средњи ниво сложености послова - прецизно одређени, али сложени послови у 

којима се применом  утврђених  метода рада, поступака или стручних техника пружа стручна 

подршка службеницима који раде у вишим звањима;  
 2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је редовним 

надзором руководиоца ињеговим  општим и појединачним упутствима за решавање 
сложенијих методолошких и процедуралних питања;  
           3) средњи ниво одговорности -  одговорност за правилну примену утврђених 

метода рада, поступака и стручних техника, што не укључује одговорност за руковођење; 
 4)  средњи ниво пословне комуникације - контакти унутар и изван органа, чија је сврха 

прикупљање или размена битних информација; 
 5) компетентност -  стечено високо образов ање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и, 
положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж и стечена  вештина да  се знања 

примене. 
 

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области друштвено-

хуманистичких наука правног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 

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

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.  

           Радно искуство: најмање једна године радног искуства у струци. 

 Испити и захтевана додатна знања: положен државни стручни испит, посебан испит 

за матичара, овлашћење за обављање послова матичара, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 
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- У Одељењу за општу управу и друштвене делатности код радног места под редним бројем 7 – Замник 

матичара мења се опис радног места, тако да сада опис послова радног места под редним бројем 

7 гласи : 

 

7. Заменик матичара  

Звање: Млађи саветник број службеника:1 

 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и 

састављањем смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига и обављање послова 

вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће 

регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у Централни систем за 

електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува 

изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним 

у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о формирању и чувању 

документације и матичне архиве; води бирачки списак бирача за територију општине, посебан 

бирачки списак националних мањина и врши редовно ажурирање бирачког списка по попису 

аката; израђује изводе из бирачког списка; припрема и обрађује податке за доношење решења 

из области вођења бирачких спискова као и чињенице о значаја за доношење решења о упису 

у бирачки списак или промену у бирачком списку од других органа и служби;  издавање 

уверења за ученичке и студентске домове и кредите. 

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења. 

  

Мерила за разврставање радног места: 

 1) средњи ниво сложености послова - прецизно одређени, али сложени послови у 

којима се применом  утврђених  метода рада, поступака или стручних техника пружа стручна 

подршка службеницима који раде у вишим звањима; 

 2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је редовним 

надзором руководиоца ињеговим  општим и појединачним упутствима за решавање 

сложенијих методолошких и процедуралних питања;  

           3) средњи ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених 

метода рада, поступака и стручних техника, што не укључује одговорност за руковођење; 

 4)  средњи ниво пословне комуникације - контакти унутар и изван органа, чија је сврха 

прикупљање или размена битних информација; 

5) компетентност - стечено високо образовање на студијама другог степена 

(дипломске академске студије -мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж и стечена  вештина да  се знања 

примене. 

          Стручна спрема: стечено високо образовање из научне области друштвено-

хуманистичких наука правног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 

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

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

           Радно искуство: најмање једна године радног искуства у струци. 

 Испити и захтевана додатна знања: положен државни стручни испит, посебан испит 

за матичара, овлашћење за обављање послова матичара, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

НАПОМЕНА: Матичари и заменици матичара, који на дан ступања на снагу овог Закона о 

матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/09) немају високо образовање стечено на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
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студије, 

 

специјалистичке 

 

струковне 

 

студије) 

 

у 

 

образовно-научном 

 

пољу 

 

Друштвено-

 

хуманистичких 

 

наука, 

 

односно 

 

на 

 

основним 

 

студијама 

 

у 

 

трајању 

 

од 

 

најмање 

 

четири 

 

године

 

друштвеног 

 

смера, 

 

настављају 

 

да 

 

обављају 

 

послове 

 

ако 

 

положе 

 

посебан 

 

стручни 

 

испит 

 

за

 

матичара

 

закључно са 28. 12. 2012. године, имају овлашћење за обављање послова матичара .

-

 

У Одељењу за  урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине

 

–

 

Одсек за урбанизам

 

и изградњу брише се радно место под редним бројем 43.

У свему осталом

 

Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској

 

управи 

 

општине 

 

Сокобања 

 

и 

 

Општинском 

 

правобранилаштву, 

 

број 

 

11-10/2018

 

од

 

07.06.2018.године

 

остаје не измењен.

Члан

 

2.
Ова

 

измена 

 

и 

 

допуна

 

Правилник 

 

ступа 

 

на 

 

снагу 

 

осмог 

 

дана 

 

од 

 

дана 

 

објављивања

 

у
Службеном  листу

 

општине Сокобања.
Правилник истовремено објавити и на огласној табли општине Сокобања.

Број:

 

011-8/2018
Датум:

 

08.06.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
               

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                             Исидор Крстић 
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