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 На основу члана 58. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.
закон, 86/2019 – др.закон), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места 
службеника у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 88/2016 
и 113/2017), Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места намештеника у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 88/2016), као и члана 7. Одлуке 
о градским управама Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 32/2020), 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

П Р А В И Л Н И К   
О   ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
 РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА
И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
Јул 2021.године

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ГУ И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

258.



Број 19 13. 08. 2021СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Укупан број радних места и запослених 
разврстаних по звањима:

по прибављеном мишљењу Основне 
организације синдиката градских управа, 
Градско веће, на предлог начелника 
Градске управе за опште и заједничке 
послове и имовину Града Сремска 
Митровица, на 29. седници одржаној дана  
13.08. 2021. године, усвојило је 

П Р А В И Л Н И К   

О   ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 
УРЕЂЕЊУ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА

У ГРАДСКИМ УПРАВАМА

И ГРАДСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

 У Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места у Градским управама и Градском 
правобранилаштву града Сремска 
Митровица („Сл. лист града Сремска 
Митровица“ бр. 32/2020, 2/2021, 4/2021, 
8/2021 и 10/2021) мења се члан 4. тако да 
сада гласи:
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Функционери – 

систематизована радна 

места

Помоћници Градоначелника

3 радна места

Службеник на положају – 

I група
8 радних места 8 службеника

Службеник на положају –

II група
8 радних места 8 службеника

Укупно: 16 16

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника

Самостални саветник 38 38

Саветник 52 70

Млађи саветник 25 28

Сарадник 7 7

Млађи сарадник 5 13

Виши референт 26 38

Референт 7 7

Млађи референт 2 3

Укупно: 162 радних места 204 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника

Прва врста радних места 0 0

Друга врста радних места 0 0

Трећа врста радних места 0 0

Четврта врста радних места 7 11

Пета врста радних места 2 4

Укупно: 9 радних места 15 намештеника

Кабинет Градоначелника

Функционери/ 

Службеници/Намештеници

Број 

радних 

места

Број 

функционера/службеника/намештеника

Помоћник градоначелника 1 3

Самостални саветник 0 0

Саветник 2 2

Млађи саветник 2 2

Сарадник 0 0

Млађи сарадник 0 0

Виши референт 0 0

Референт 2 2

Млађи референт 1 1

Прва врста радних места 0 0

Друга врста радних места 0 0

Трећа врста радних места 0 0

Четврта врста радних места 3 3

Пета врста радних места 0 0

Укупно 11 13
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Услови: стечено високо образовање 
на студијама другог степена (из 
научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука-
правне науке, економске науке) на 
основним академским студијамa, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ), или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног 
искуства у струци.

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

Звање: положај у II групи
број службеника: 1

Опис посла: Заменик начелника 
представља и заступа Градску управу, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
обављање послова из делокруга Градске 
управе, организује, обједињава и 
усмерава рад Градске управе, односно 
запослених и постављених лица, даје 
упутства и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе 
у складу са законом, Статутом и Одлуком 

Члан 2.

 Мења се члан 32. тако да сада 
гласи: 
 „Радна места у Градској управи за буџет 
и локални економски развој су следећа:

1. НАЧЕЛНИК      

Звање: положај у I групи
број службеника: 1
 
Опис посла: Начелник представља 
и заступа Градску управу, обезбеђује 
законито, ефикасно и стручно обављање 
послова из делокруга Градске управе, 
организује, обједињава и усмерава рад 
Градске управе, односно запослених 
и постављених лица, даје упутства 
и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе 
у складу са законом, Статутом и Одлуком 
о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица, и др. лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима из рада и по основу рада 
запослених лица у Градској управи, стара 
се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад, врши и друге 
послове у складу са законом, Статутом, 
одлукама Скупштине града, Градског 
већа и Градоначелника.
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3. АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Звање: Референт
број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова пријема 
поште за начелника  и запослене, 
припремање поште за експедицију, 
обрађивање и архивирање предмета, 
вођење евиденције присутности на раду, 
сарађивање са архивом, писарницом, 
услужним центром и другим службама, 
евидентира податкe о дневној, недељној 
и месечној присутности запослених 
на раду, израда трансакција за зараде 
запослених, оперативно припрема 
податкe за доношење планова годишњег 
одмора, одсуства и прековременог 
рада, прати и бележи поруке, упознаје и 
подсећа запослене на обавезе, умножава 
материјал, требује канцеларијски 
материјал, заказивање састанака за 
начелника Градске управе, обављање 
мање сложених стручно-оперативних, 
административних и њима сличних 
послова, као и других послова по налогу 
начелника  Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и три годинe радног 
искуства у струци.

  
       

о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица, и др. лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама 
и одговорностима из рада и по основу 
рада запослених лица у Градској управи, 
стара се о обезбеђивању материјалних 
и других услова за ефикасан рад, врши 
и друге послове у складу са законом, 
Статутом, одлукама Скупштине града, 
Градског већа и градоначелника,  
замењује начелника у случају његове 
одсутности или спречености да обавља 
своју дужност, обавља и друге послове 
по налогу начелника Градске управе и 
Градоначелника.
 
Услови: стечено високо образовање 
на студијама другог степена (из 
научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука-
правне науке, економске науке) на 
основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ), или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног 
искуства у струци.
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академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

6. ПОСЛОВИ ОПЕРАТЕРА НА ГИС- у   

Звање: Виши референт
број службеника: 1
 
Опис посла: Одговоран је за одржавање, 
сервисирање и контролу функционисања 
Географског информационог система; 
омогућавање доступности ГИС-а 
корисницима преко одговарајућих 
мрежа; давање техничких консултација 
корисницима за приступ, уноса података 
у базу ГИС-а, дизajн и oдржaвaњe 
рaчунaрa и лoкaлнe (LAN) мрeжe у 
oквиру грaдских упрaвa (oтклaњaњe 
свих сoфтвeрских прoблeмa, инстaлaциja 
oпeрaтивнoг систeмa пo пoтрeби, 
прeвeнтивни прeглeд рaчунaрa у циљу 
oткривaњa квaрa, пeриoдични тeст свих 
кoмпoнeнти у рaчунaру (RAM мeмoриja, 
HDD, нaпajaњe, CPU, мaтичнa плoчa...); 
пoдeшaвaњe рaчунaрa зa рaд у мрeжи, 
пoдeшaвaњe aнтивирус зaштитe нa свим 
рaчунaримa; oмoгућaвaњe приступa 
интeрнeту нa рaчунaримa нa кojимa je 
тo пoтрeбнo и сaвeтoвaњe o пoтрeбнoм 
сeрвису или нaдoгрaдњи рaчунaрa у 
оквиру градских управа и други послови 
по налогу начелника Градске управе или 

4-5. ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ   

Звање: Саветник 
број службеника: 2

Опис посла: Припрема стратешки 
и годишњи план интерне ревизије; 
припрема извештаје за послове које 
реализује у извештајном периоду; пружа 
стручну подршку у процени области 
ризика; дефинише предмет ревизије, 
развија критеријуме и анализира 
доказе и документовање процеса и 
процедура субјеката ревизије; спроводи 
ревизијске процедуре; врши ревизије 
система, ревизије успешности, ревизије 
информационих система, финансијске 
ревизије и ревизије усаглашености са 
прописима; утврђује узроке настанака 
слабости – утврђује последице и даје 
препоруке за отклањање слабости; 
обрађује и документује ревизорске налазе 
и препоруке; врши анализу и оцену 
квалитета адекватности, поузданости и 
ефективности у функционисању интерних 
контролних механизама, координира рад 
са Државном ревизорском институцијом. 
Обавља и друге послове по налогу 
градоначелника.
 
Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
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образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци.

8.  ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА   

Звање: Самостални саветник
број службеника : 1

Опис посла: Припрема општи акт о 
организацији рачуноводства и стара 
се о увођењу и функционисању 
рачуноводственог софтвера за вођење 
пословних књига; израђује финансијске 
извештаје (периодичне и годишње); 
израђује и потписује годишњи 
извештај о пословању (завршни рачун); 
проверава исправност финансијско 
рачуноводствених образаца; врши 
билансирање прихода и расхода; врши 
билансирање позиција биланса стања; води 
евиденције о реализованим финансијским 
плановима и контролише примену 
усвојеног контног плана; припрема и 
обрађује податке за финансијске прегледе 
и анализе, статистичке и остале извештаје 
везане за финансијско-материјално 

Градоначелника;

Услови: средње четворогодишње 
образовање и најмање пет година радног 
искуства у струци.
 

СЛУЖБА ТРЕЗОРА

7.  РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ТРЕЗОРА      

Звање: Самостални саветник   
број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за 
организацију рада Службе трезора, 
управља КРТ-ом и ликвидношћу буџета, 
прати прилив на КРТ и издатке буџета, 
врши пласман слободних средстава КРТ-
а,координира израду нацрта одлуке о 
консолидованом завршном рачуну града, 
учествује у припреми и извршењу буџета, 
контролише план извршења буџета, врши 
корекције и прослеђује кориговани план 
трезору; координира израду општих и 
појединачих аката у вези са финансијско 
рачуноводственим пословима и даје 
мишљење о њима; прати законске прописе 
и контролише спровођење наменског 
и економичног трошења финансијских 
средстава; обавља и друге послове по 
налогу начелника Градске управе.
 
Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
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9-10. ФИНАНСИЈСКО-
РАЧУНОВОДСТВЕНИ 
АНАЛИТИЧАР   

Звање: Саветник
број службеника : 2

Опис посла:  Планира, развија и унапређује 
методе и процедуре финансијских и 
рачуноводствених послова; учествује 
у процесу израде финансијских 
планова; прати приходе и расходе 
остварене у буџету КРТ-а, спроводи 
анализе, предлаже мере за унапређење 
финансијских и рачуноводствених питања 
из области делокруга рада; учествује у 
изради консолидованих, периодичних и 
годишњих извештаја буџета и осталих 
извештаја везаних за финансијско-
материјално пословање;води помоћне 
књиге и евиденције и усаглашава помоћне 
књиге са главном књигом, евидентира 
пословне промене, чува и архивира 
помоћне књиге и евиденције, одговоран 
је за праћење законских прописа и 
стручне литературе у вези финансијско 
материјалног пословања и примена истих 
и други послови по налогу руководиоца 
Службе или начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 

пословање; припрема податке, извештаје и 
информације о финансијском пословању; 
прати и усаглашава прелазне рачуне и 
пренос средстава по уплатним рачунима 
са надлежним државним органима; врши 
усаглашавање главне и помоћне књиге 
потраживања по основу принудне наплате; 
врши контролу књижења на контима 
главне књиге и усаглашавања преноса 
средстава између подрачуна, прилива и 
одлива средстава по изворима; даје налоге 
за потребе корекције књиговодственог 
стања; контролише усаглашеност 
помоћних књига са главном књигом; чува 
и архивира помоћне књиге и евиденције; 
сачињава и припрема документацију за 
усаглашавање потраживања и обавеза 
и други послови по налогу руководиоца 
Службе или начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци.

8
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студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

12.-13. ФИНАНСИЈСКO-
АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ 
ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА И 
ЛИКВИДАТУРА БЕЗГОТОВИНСКОГ 
ПЛАЋАЊА   
 
Звање: Саветник
број службеника : 2

Опис посла: Одговоран је за праћење 
и контролу извршења апропријација 
директних корисника буџета; даје предлоге 
и сагласности на измене апропријација 
директних корисника буџета у току године; 
одговоран је да главна књига трезора, 
као и помоћне књиге обезбеде тачност, 
ажурност, истинитост и законитост свих 
трансакција прихода и примања, расхода 
и издатака, стања и промена на имовини, 
обавезама и изворима за финансирање, 

академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

11.  ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ  

Звање: Саветник
број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за контролу 
свих трансакција која се тичу буџетских 
примања и издатака, израда кварталног 
плана директних буџетских корисника 
који немају финансијску службу и дневни 
унос захтева буџетских корисника у 
квартални план, евиденција и контрола 
захтева буџетских корисника ради 
утврђивања усклађености са донетом 
одлуком о буџету и кварталним планом, 
контрола документованости поднетих 
захтева за плаћање, исправности и 
законитости трансакција, контрола 
тачности економских класификација и 
оверавање свих трансакција и по потреби 
врши електронска плаћања; праћење 
законских прописа и стручне литературе 
у вези финансијско материјалног 
пословања и примена истих и други 
послови по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе управе.
 
Услови: стечено високо образовање на 
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четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

14. ЛИКВИДАТОР 

Звање: Сарадник
број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за обављање 
послова пријема захтева за плаћање, 
проверу комплетности и исправности 
пропратне документације, оверености од 
стране овлашћеног лица,  као и проверу 
налога захтева у програму ликвидатуре 
за њихову исплату, те у складу са 
приоритетима безготовинско плаћање 
захтева са рачуна буџета; комплетиране 
захтеве са пресеком за плаћање прослеђује 
интерном контролору на проверу и 
потпис, врши праћење прилива, контролу 
расхода и праћење рокова доспелости 
обавеза по фактурама регистрованим 
у ЦРФ-у; врши рачунску и логичку 
контролу месечних извештаја, обрађује 
податке и израђује статистичке табеле; 
и други послови по налогу руководиоца 
службе или начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање 
на студијама првог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука - економске 
науке или технолошко техничке науке- 

што се односи и на помоћне књиге и 
евиденције; прати приходе и расходе 
и извештава о остварењу истих; 
учествује у састављању консолидованих, 
периодичних и годишњих извештаја 
буџета; даје сагласности на планове 
јавних набавки директних корисника 
буџета; праћење законских прописа и 
стручне литературе у вези финансијско 
материјалног пословања и примена 
истих; обавља послове евидентирања 
и припреме захтева за плаћање, врши 
рачунску, формалну и суштинску проверу 
материјално-финансијске документације 
и рачуноводствених исправа; припрема 
налоге за пренос средстава, води посебне 
помоћне евиденције захтева за плаћање 
и врши електронска плаћања; врши 
пренос података и документације из 
ликвидатуре у финансијско књиговодство 
уз комплетирање извода и документације 
на основу које је извршено плаћање; прати 
и евидентира исплате по закљученим 
уговорима и други финансијско 
материјални послови по налогу 
руководиоца Службе или начелника 
Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља Друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 

10
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Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

17. ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ
    
Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за вођење 
књига благајне, обрачун и исплату 
накнада одборницима, члановима 
Градског већа, радних тела Скупштине, 
комисија и исплату по уговорима о делу 
и другим уговорима; обрачун путних 
налога за службена путовања у земљи 
и иностранству, исплату путних рачуна 
и других готовинских плаћања; и други 
послови по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе.

Услови: средње четворогодишње 
образовање и најмање пет година радног 
искуства у струци.

организационе науке) на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци.

15.-16. ФИНАНСИЈСКО-
AНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ ЗА 
ПОТРЕБЕ ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА  

Звање: Саветник
број службеника: 2

Опис посла: Одговоран је за интерну 
контролу ажурности спровођења свих 
апропријација усвојених планова 
индиректних буџетских корисника, 
врши контролу захтева за плаћање, 
учествује у изради периодичних 
годишњих извештаја; праћење законских 
прописа и стручне литературе у вези 
финансијско материјалног пословања 
и примена истих;oбрачун и расподелу 
средстава индиректним буџетским 
корисницима на основу одобрених 
апропријација, дефинисање тромесечних 
и месечних квота, израда месечних 
информација о оствареним приходима и 
извршеним расходима буџета, учествује 
у изради консолидованих периодичних 
и годишњих извештаја и анализи истих; 
и други послови по налогу руководиоца 
Службе или начелника Градске управе
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СЛУЖБА БУЏЕТА И 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

20. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
БУЏЕТА И КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ   

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за 
организовање рада Службе буџета; 
координира поступак припреме нацрта 
одлуке о буџету, ребалансу и привременом 
финансирању; доноси упутство за 
припрему буџета; анализира захтеве за 
финансирање директних корисника и 
предлаже износе апропријација које се 
уносе у нацрт буџета; врши мониторинг 
и евалуацију финансијских планова по 
програмској методологији; праћење 
законских прописа и стручне литературе 
у вези финансијско материјалног 
пословања и примена истих; прати и 
анализира кретања у области привреде; 
координира сарадњу са организационим 
јединицама градске управе, надлежним 
установама и институцијама на градском, 
регионалном и републичком нивоу како 
би се усаглашеним мерама остварио бржи 
привредни развој града;  обавља и друге 
послове по налогу начелника Градске 
управе. 
 
Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 

18.-19. ПОСЛОВИ КЊИГОВОДСТВА 
(КЊИГОВОЂА КОНТИСТА) 

Звање: Виши референт
број службеника: 2

Опис посла: Одговоран је за преузимање 
документа за правдање (ликвидираних 
рачуна, требовања, документа  улаза и 
излаза материјала, набавке и отуђења 
средстава опреме, обрачуна зарада, 
извода из банке, целокупне документације 
готовинског промета - благајне, 
аналитичке документације), контирање и 
састављање налога на посебном обрасцу 
и на самом документу за правдање у виду 
простог или сложеног књиговодственог 
става, књижење на систему за АОП, 
и усклађивање стања са банком, 
благајном и аналитичким евиденцијама, 
вршење припреме за израду предлога 
периодичних и годишњих обрачуна, 
вођење аналитичких евиденција опреме, 
као и других евиденција за које се укаже 
потреба, обављање и других послова 
по налогу руководиоца Службе или 
начелника Градске управе. 

Услови: средње четворогодишње 
образовање и најмање пет година радног 
искуства у струци.

12
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статистичких података и информација 
од значаја за побољшање приступа 
пословним информацијама, развој 
привреде и смањење незапослености 
на територији града у сарадњи са 
Републичким заводом за статистику, 
Републичким геодетским заводом и 
другим органима и организацијама; 
пружа административно техничку помоћ. 
Обавља и друге послове у складу са 
законом и прописима Скупштине града 
и по налогу руководиоца Службе или 
начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука природних или 
техничко-технолошких 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 
и најмање три године радног искуства у 
струци.

образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци.

21. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА ЗА 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је да прати и 
анализира кретања у области привреде 
- преструктуирање привреде, власничку 
трансформацију, развој малих и средњих 
предузећа; сарађује са организационим 
јединицама градске управе, надлежним 
установама и институцијама на градском, 
регионалном и републичком нивоу како 
би се усаглашеним мерама остварио 
бржи привредни развој града; организује 
и учествује у организовању кампања за 
информисање јавности о значају нових 
инвестиционих улагања и промовисању 
концепта друштвено одговорног 
пословања према локалној заједници, 
заштити животне средине и филантропске 
активности; успоставља и одржава 
јединствени информациони систем 
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стаж или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 
1. ст. 1. и 2. Закона.“

23. ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА РАДА 
ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Прати пословање јавних 
предузећа, обавља аналитичке послове 
везане за рад јавних и јавно комуналних 
предузећа чији је оснивач град, сачињава 
мишљења на годишње и трогодишње 
програме пословања, контролише 
усклађеност годишњих и трогодишњих 
програма пословања са прописаном 
садржином, смерницама и елементима 
које за сваку годину утврђује Влада; 
прати и контролише приходе и расходе 
јавних предузећа, пословне приходе и 
расходе и друге вредносне показатеље 
пословања, сачињава информацију о 
степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма 
пословања јавних предузећа (тромесечни 
извештаји), информише Градско веће 
и информацију доставља надлежном 
министараству; сачињава информацију 
о годишњем финансијском извештају 
са извештајем овлашћеног ревизора и 
информише Градско веће; пpипрема 
предлоге аката којима се даје сагласност 
на годишње програме пословања јавних 

22. ПОСЛОВИ ЕКОНОМСКОГ 
РАЗВОЈА

Звање: Млађи саветник
број службеника: 1

Опис посла: Прати и анализира кретања 
у области привреде и припрема предлоге 
подстицајних мера привредног развоја, 
израђује делове програма развоја града 
у домену економског развоја, организује 
и учествује у организацији кампања за 
информисање јавности о значају нових 
инвестиционих улагања, сарађује са 
организационим јединицама Градске 
управе, надлежним установама и 
институцијама на градском, регионалном 
и републичком нивоу, како би се 
усаглашеним мерама остварио бржи 
привредни развој града. Формира и 
одржава базе података од значаја за 
привредни развој града, инвеститоре 
и инвестиционе локације, пројекте и 
стратешке планове економског развоја. 
Обавља и друге послове у складу са 
законом и прописима Скупштине 
града, по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању од најмање 
четири тодине, и завршен приправнички 

14
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24. ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ 
АНАЛИЗЕ  

Звање: Саветник
број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за припремање 
података за израду финансијских анализа, 
извештаја и пројеката, учествује у изради 
нацрта одлука, периодичних, годишњих 
извештаја и програма рада: разматра 
захтеве буџетских корисника у поступку 
израде буџета и захтеве за додатно 
обезбеђење средстава током буџетске 
године; прави извршење расхода у 
складу са Одлуком о буџету, стара се 
о поштовању буџетских процедура, 
планира и прати реализацију подстицаја 
јавних инвестиција и буџета; учествује 
у поступку обрачуна плата, накнада и 
других давања за запослене, ажурира базу 
података за потребе Регистра запослених; 
припрема одговоре на захтеве физичких 
односно правних лица; праћење законских 
прописа и стручне литературе у вези 
финансијско материјалног пословања и 
примена истих и други послови по налогу 
руководиоца Службе или начелника 
Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља Друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 

предузећа чији је оснивач град; једном 
годишње доставља министарству анализу 
пословања јавних предузећа са предузетим 
мерама за отклањање поремећаја у 
пословању јавног предузећа; врши 
месечну контролу обрачуна и исплате 
средстава за зараде; доставља надлежним 
министарствима месечни извештај о 
исплаћеним зарадама јавних предузећа 
чији је оснивач град; припрема предлоге 
решења о утврђивању цена ради давања 
сагласности; сачињава информације о 
кретању цена; прати прописе из области 
привреде, комуналних делатности и у 
области политике цена из надлежности 
града, остварује одговарајућу сарадњу 
са министарствима надлежним за цене у 
јавним предузећима; прати прописе, врши 
друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља Друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.
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начелника Градске управе. Прикупљање, 
чување и обрада података о запосленом 
врши се у складу са прописом којим се 
уређује заштита података о личности.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке, 
природних или техничких наука) на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци.

26. ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ПЛАТА И 
ИЗВЕШТАВАЊА II

Звање: Млађи саветник
број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за припрему и 
контролу исправности документације за 
обрачун зарада, накнада и других личних 
примања запослених, врши обрачун 
зарада; израду платних спискова и води 
евиденцију исплаћених зарада; саставља 
и подноси консолидоване извештаје о 
планираним и  извршеним расходима за 

академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

25. ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ПЛАТА И 
ИЗВЕШТАВАЊА I  

Звање: Саветник
број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за праћење 
и процену масе зарада у одлуци о 
буџету; врши контролу исправности 
документације за обрачун зарада, накнада 
и других личних примања запослених, 
врши обрачун и контролу зарада и 
других примања ангажованих лица; 
администрирање платних спискова и  
евиденцију исплаћених зарада; саставља 
и подноси консолидоване извештаје о 
планираним и  извршеним расходима за 
плате и статистичке извештаје и остале 
обрасце који се односе на зараде; врши 
обрачун и обуставу кредита и других 
обустава за запослене; издаје потврде 
о зарадама; припрема обрасце М4 и 
доставља надлежном органу; обавља 
послове Регистра запослених, изабраних, 
постављених и ангажованих лица у јавном 
сектору; праћење законских прописа 
и стручне литературе у вези обрачуна 
зарада и накнада и други послови 
по налогу руководиоца Службе или 

16
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27. ПОСЛОВИ ЕКОНОМАТА   

Звање: Намештеник: Четврта врста 
радних места
број намештеника : 1

Опис посла: Одговоран је за набавку, 
пријем и издавање канцеларијског и 
другог потрошног материјала за потребе 
Скупштине града, Стручне службе и 
Градских управа; вођење евиденција 
и задужења радника за ствари ситног 
инвентара и ХТЗ опреме, и други послови 
по налогу руководиоца Службе или 
начелника Градске управе.

Услови: средње четворогодишње 
образовање, најмање 1 година радног 
искуства у струци.

28. ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА И 
ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 
СТРАНКАМА У ОБЛАСТИ 
ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

Звање: Референт
број службеника:1

Опис посла: Одговоран је за обављање 
административних и техничких послова 
пријема и контроле исправности и 
комплетности примљених поднесака 
и прилога за потребе Агенције за 
привредне регистре  (пријем захтева за 
оснивање радњи, за све измене у вези 

плате и статистичке извештаје и остале 
обрасце који се односе на зараде; врши 
обрачун и обуставу кредита и других 
обустава за запослене; издаје потврде 
о зарадама; припрема обрасце М4 и 
доставља надлежном органу; обавља 
послове Регистра запослених, изабраних, 
постављених и ангажованих лица у 
јавном сектору и други послови по налогу 
руководиоца Службе или начелника 
Градске управе. Прикупљање, чување и 
обрада података о запосленом врши се 
у складу са прописом којим се уређује 
заштита података о личности.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука - економске науке) 
на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању од најмање четири 
тодине, положен државни стручни испит, 
најмање једна година радног искуства у 
струци.
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инфраструктуре у сеоским месним 
заједницама; учествује у праћењу радова 
који се изводе на инфраструктури и 
води евиденцију о изведеним радовима; 
обавља послове у вези са исходовањем 
и израдом инвестиционо-техничке 
документације за потребе изградње и 
одржавања инфраструктурних објеката 
у сеоским месним заједницама; врши 
утврђивање чињеница на терену; 
учествује у састављању извештаја 
о реализованим инфраструктурним 
пројектима на подручју сеоских месних 
заједница; одговоран је за законит, 
ефикасан и стручан рад; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе;

Услови: средње четворогодишње 
образовање техничког смера и најмање 
три године радног искуства у струци.

СЛУЖБА НАПЛАТЕ ПРИХОДА

30. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
НАПЛАТЕ ПРИХОДА И 
ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ 
- САМОСТАЛНИ ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР 
Звање: Самостални саветник                      
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је да организује и 
прати рад службе, учествује у утврђивању 
методологије рада у поступку утврђивања, 
наплате и контроле изворних прихода 

већ регистрованих радњи, захтеви за 
трајну одјаву, привремени престанак 
рада, постављање стручног пословође, 
отварање и затварање издвојене пословне 
јединице, извод из Регистра привредних 
субјеката); техничка обрада поднетих 
захтева, издавање странкама потврда о 
пријему поднете документације; стара се 
о наплати прописане административне 
таксе уз примљене поднеске; слање захтева 
у Агенцију и слање примљених писмена 
из Агенције подносиоцима захтева; 
издавање уверења о радњама за потребе 
странака и надлежних органа и вођење 
одговарајућих евиденција у Регистру; као 
и друге по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе;
 
Услови: средње образовање у 
четворогодишњем трајању и најмање три 
године радног искуства у струци.

29. ПОСЛОВИ КООРДИНИРАЊА 
УРЕЂЕЊА СЕОСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Звање: Референт
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за припремање 
података за потребе израде програма 
изградње и одржавања инфраструктурних 
објеката у сеоским месним заједницама; 
прима и евидентира захтеве за 
изградњу нове и одржавање постојеће 
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Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци, пет  година радног 
искуства у инспекцијском надзору.

31. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ 
КОНТРОЛЕ - САМОСТАЛНИ 
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР         
                                                                             
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за 
вршење контроле и оцене пореских 
пријавапоступку  канцеларијске контроле, 
за покретање поступка теренске контроле 
на основу налога, теренску контролу 
врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту 
у зависности од предмета контроле 
у складу са законом,обавља послове 
контроле законитости и правилности 
испуњавања пореских обавеза од стране 

Града Сремска Митровица, учествује у 
дефинисању захтева за израду софтвера за 
потребе утврђивања и наплате изворних 
прихода, пореског рачуноводства и 
извештавања, врши  припрему базе 
података за масовну обраду у поступку 
утврђивања локалних јавних прихода 
решењем, покреће процедуре за масовне 
обраде података, припрема извештаје у 
вези пореског књиговодства и израђује 
порески завршни рачун за локалне јавне 
приходе, сарађује са Пореском управом 
у складу са законом. Одговоран је за 
вршење контроле и оцене пореских 
пријавапоступку  канцеларијске контроле, 
за покретање поступка теренске контроле 
на основу налога, теренску контролу 
врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту 
у зависности од предмета контроле 
у складу са законом,обавља послове 
контроле законитости и правилности 
испуњавања пореских обавеза од стране 
пореских обвезникаи благовремености 
плаћања локалних јавних прихода, 
сачињава записник, разматра примедбе на 
записник и сачињава допунски записник 
о контроли, на основу записника о 
утврђеним неправилностима доноси 
пореска решење,  када у поступку контроле 
утврди да постоји основана сумња да 
је учињен порески прекршај подноси 
захтев за покретање порескопрекршајног 
поступка, води првостепени поступак по 
изјављеним жалбама, припрема решења 
по захтевима за отпис пореског дуга, за 
повраћај и прекњижавање средстава, 
обавља и друге послове по налогу 
начелника Градске управе. 
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од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци.

32. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ 
КОНТРОЛЕ -ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР
 
Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за вршење 
припреме годишњег плана контроле 
водећи рачуна о ефикасности наплате, 
одговоран је за вршење контроле и оцене 
пореских пријавапоступку  канцеларијске 
контроле, за покретање поступка теренске 
контроле на основу налога, теренску 
контролу врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле у складу 
са законом,обавља послове контроле 
законитости и правилности испуњавања 
пореских обавеза од стране пореских 
обвезникаи благовремености плаћања 
локалних јавних прихода,на основу 
записника о утврђеним неправилностима 
доноси пореска решења, води 
првостепени поступак по изјављеним 
жалбама, припрема решења по захтевима 
за отпис пореског дуга, проверава 
тачност, потпуност и усклађеност са 
законом, односно другим прописом 
података исказаних у пореској пријави и 

пореских обвезникаи благовремености 
плаћања локалних јавних прихода, 
сачињава записник, разматра примедбе на 
записник и сачињава допунски записник 
о контроли, на основу записника о 
утврђеним неправилностима доноси 
пореска решења, када у поступку контроле 
утврди да постоји основана сумња да 
је учињен порески прекршај подноси 
захтев за покретање порескопрекршајног 
поступка, води првостепени поступак 
по изјављеним жалбама, ажурира базу 
локалних пореских јавних прихода, 
припрема решења по захтевима за 
отпис пореског дуга, за повраћај и 
прекњижавање средстава, врши књижења 
на уплатним рачунима изворних прихода 
и евидентирање свих промена на 
рачунима (задужења на основу решења 
и раздужења на основу извода), врши 
проверу исправности књиговодствених 
докумената пре књижења, врши 
књижење Р-налога, припрема извештај у 
вези пореског књиговодства, учествује у 
изради пореског завршног рачуна, обавља 
и друге послове по налогу руководиоца 
Службе или начелника Градскеуправе. 
 
Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске или 
правне науке) на основним академским 
студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
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специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци.

33. ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ 
КОНТРОЛЕ - ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР II 

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за покретање 
поступка теренске контроле на основу 
налога, врши контролу законитости 
и правилности испуњавања пореских 
обавеза од стране пореских обвезника, 
теренску контролу врши у пословним 
просторијама пореских обвезника 
или на другом месту у зависности од 
предмета контроле у складу са законом, 
обавља послове контроле законитости 
и правилности обрачунавања и 
благовремености плаћања локалних 
јавних прихода. На основу записника 
о утврђеним неправилностима доноси 
пореска решења. Када у поступку контроле 
утврди да постоји основана сумња да 
је учињен порески прекршај подноси 
захтев за покретање порескопрекршајног 
поступка. обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе или 
начелника Градске управе. 

другим актима обвезника упоређивањем 
са подацима из пореског рачуноводства 
и других службених евиденција које 
води локална пореска управа, нарочито 
проверавајући математичку тачност, 
формалну исправност и потпуност 
пореске пријаве и других достављених 
аката; доноси закључак којим налаже 
пореском обвезнику отклањање грешке, 
односно допуну пријаве или другог акта, 
ажурира базу локалних пореских јавних 
прихода, врши проверу исправности 
књиговодствених докумената пре 
књижења, врши унос (књижење) 
исправних књиговодствених докумената, 
разматра и припрема одговарајући акт 
по захтеву за повраћај и прекњижавање 
средстава, врши контролу и спровођење 
ручних налога, припрема извештај у вези 
пореског књиговодства, учествује у изради 
пореског завршног рачуна, врши издавање 
пореских уверења о подацима из пореског 
књиговодства локалних јавних прихода, 
сачињава записник, разматра примедбе на 
записник и сачињава допунски записник 
о контроли; даје обавештења и саветује 
пореске обвезнике, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градскеуправе. 
 
Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-економске или 
правне науке) на основним академским 
студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
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јавних прихода;сачињава записник, 
разматра примедбе на записник и сачињава 
допунски записник о контроли; припрема 
нацрт решења за отклањање утврђених 
неправилности у поступку контроле, 
контролише подношење пореских пријава 
за утврђивање локалних јавних прихода 
решењем и учествује у изради нацрта 
пореског решења у теренској контроли; 
учествује у изради методолошких 
упутстава у вези теренске контроле; 
учествује у опредељивању захтева за 
израду, измену и допуну софтверских 
подршки за пореску контролу локалних 
јавних прихода, припрема извештаје у 
вези контроле локалних јавних прихода; 
даје обавештења и саветује пореске 
обвезнике, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе или 
начелника Градскеуправе. 
 
Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука- правне или 
економске науке) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање три године (у обиму од најмање 
240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци.

Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука- правне или 
економске науке) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци.

34. ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ 
КОНТРОЛЕ - ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР 

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за вршење 
припреме годишњег плана контроле 
водећи рачуна о ефикасности наплате; 
проверава законитост у раду и правилност 
испуњавања пореских обавеза од стране 
пореских обвезника; на основу налога 
за контролу врши теренску контролу 
у пословним просторијама пореског 
обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле; 
врши послове контроле законитости 
и правилности обрачунавања и 
благовремености плаћања локалних 
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обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле у складу 
са законом,обавља послове контроле 
законитости и правилности испуњавања 
пореских обавеза од стране пореских 
обвезникаи благовремености плаћања 
локалних јавних прихода, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе, обавља 
и друге послове по налогу руководиоца 
Службе или начелника Градске управе. 

Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-правне науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

35. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ 
КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ 
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА- 
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР
  
Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за покретање 
поступкаредовне и принудне наплате 
јавних прихода водећи рачуна о 
ефикасности наплате, учествује у 
припреми методолошког упутства 
којим се прописују процедуре наплате 
локалних јавних прихода, спровођење 
поступка принудне наплате, припрема 
и шаље опомену о врсти и износу 
локалних јавних прихода доспелих за 
наплату, предлаже начелнику Управе или 
руководиоцу Службе предмет принудне 
наплате, доноси решење о принудној 
наплати; у складу са законом и општим 
актима града врши увећање пореског 
дуга на дан почетка принудне наплате, 
спроводи принудну наплату локалних 
јавних прихода на новчаним средствима 
пореског обвезника и заради, односно 
накнади зараде, односно пензији, врши 
доставу решења о принудној наплати 
на извршење, установљава привремене 
мере обезбеђења пореског потраживања 
у принудној наплати; припрема аката о 
прекиду и обустави поступка принудне 
наплате, даје обавештења и саветује 
пореске обвезнике, одговоран је за 
покретање поступка теренске контроле на 
основу налога, теренску контролу врши 
у пословним просторијама пореских 
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споразуми, односно укинута решења, даје 
мишљење на захтев пореског обвезника 
који је закључио уговор о финансијском 
реструктурирању, врши попис покретних 
ствари и непокретности, подноси захтев 
надлежном суду за доношење решења за 
дозволу уласка у стан или друге просторије, 
прибавља доказ о непокретности које су 
својина пореског обвезника од катастра 
непокретности, подноси захтев за брисање 
залоге, односно хипотеке и обавештава 
банку и дужника пореског обвезника и 
пореског обвезника о престанку важења 
решења, врши процену пописаних 
ствари, саставља записник о извршеном 
попису и процени и одузима пописане 
покретне ствари, доноси закључак по 
приговору, обавештава потенцијалне 
власнике; учествује у одређивању 
почетне вредности непокретности, 
припрема решење о утврђеној почетној 
вредности непокретности, доноси 
решење по приговору, врши заплену 
непокретности која није уписана у 
одговарајући регистар, учествује у 
продаји непокретности, доноси закључак 
о одређивању начина продаје, припрема 
оглас о продаји непокретности, саставља 
записник о јавном надметању и току 
непосредне погодбе, припрема решење 
о продаји непокретности, припрема 
решење о преносу непокретности у 
својину града и доставља га пореском 
обвезнику и катастру непокретности, 
доставља доказ о намирењу катастру 
са налогом да се хипотека брише, 
обавештава надлежни орган да преузме 
непокретност у државину, пружа стручну 
помоћ пореским обвезницима одговоран 

36. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ 
КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ 
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА- 
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР – 
ИЗВРШИТЕЉ 

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за израду 
планова редовне и принудне наплате, 
учествује у припреми методолошког 
упутства којим се прописују процедуре 
наплате локалних јавних прихода, 
спровођење поступка принудне наплате, 
врши увећање пореског дуга на дан 
почетка принудне наплате, прибавља 
информације о покретним стварима и 
потраживањима пореског обвезника, 
врши упис заложног права у регистре 
заложних права, у поступку одлучивања 
о одлагању плаћања дугованог пореза 
врши проверу датог средства обезбеђења 
принудне наплате и проверу вредности 
(износа) у односу на висину пореског 
дуга и даје предлог о избору предложених 
односно доступних средстава обезбеђења 
и проверава доказе пореског обвезника 
да је обезбедио одабрано средство 
обезбеђења, припрема предлог аката 
којима се поништава споразум, односно 
укида решење; и приступа наплати из 
датог средстава обезбеђења слањем 
обавештења пореском обвезнику или 
принудном наплатом; стара се о томе 
да се одбију евентуални захтеви за 
одлагање плаћања дугованог пореза 
обвезницима којима су поништени 

24
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37. ПОСЛОВИ НАПЛАТЕ 
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА-  
ИЗВРШИТЕЉ

Звање: Млађи саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за спровођење 
поступка принудне наплате, врши 
увећање пореског дуга на дан почетка 
принудне наплате, прибавља информације 
о покретним стварима и потраживањима 
пореског обвезника, врши упис заложног 
права у регистре заложних права, у 
поступку одлучивања о одлагању плаћања 
дугованог пореза врши проверу датог 
средства обезбеђења принудне наплате 
и проверу вредности (износа) у односу 
на висину пореског дуга и даје предлог о 
избору предложених односно доступних 
средстава обезбеђења и проверава доказе 
пореског обвезника да је обезбедио 
одабрано средство обезбеђења, припрема 
предлог аката којима се поништава 
споразум, односно укида решење; и 
приступа наплати из датог средстава 
обезбеђења слањем обавештења пореском 
обвезнику или принудном наплатом; 
стара се о томе да се одбију евентуални 
захтеви за одлагање плаћања дугованог 
пореза обвезницима којима су поништени 
споразуми, односно укинута решења, даје 
мишљење на захтев пореског обвезника 
који је закључио уговор о финансијском 
реструктурирању, врши попис покретних 
ствари и непокретности, подноси захтев 
надлежном суду за доношење решења за 
дозволу уласка у стан или друге просторије, 

је за покретање поступка теренске 
контроле на основу налога, теренску 
контролу врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле у складу 
са законом,обавља послове контроле 
законитости и правилности испуњавања 
пореских обавеза од стране пореских 
обвезникаи благовремености плаћања 
локалних јавних прихода, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-правне науке) 
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.
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пореских обавеза од стране пореских 
обвезникаи благовремености плаћања 
локалних јавних прихода, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука-правне науке) на 
основним академским студијама, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године 
(у обиму од најмање 240 ЕСПБ) или 
специјалистичким студијама на факултету 
и 1 година радног искуства у струци или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 
2. Закона.

38. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ 
КОНТРОЛЕ И УТВРЂИВАЊА 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ – ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР                     

Звање:Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за 
вршење контроле и оцене пореских 

прибавља доказ о непокретности које су 
својина пореског обвезника од катастра 
непокретности, подноси захтев за брисање 
залоге, односно хипотеке и обавештава 
банку и дужника пореског обвезника и 
пореског обвезника о престанку важења 
решења, врши процену пописаних 
ствари, саставља записник о извршеном 
попису и процени и одузима пописане 
покретне ствари, доноси закључак по 
приговору, обавештава потенцијалне 
власнике; учествује у одређивању 
почетне вредности непокретности, 
припрема решење о утврђеној почетној 
вредности непокретности, доноси 
решење по приговору, врши заплену 
непокретности која није уписана у 
одговарајући регистар, учествује у 
продаји непокретности, доноси закључак 
о одређивању начина продаје, припрема 
оглас о продаји непокретности, саставља 
записник о јавном надметању и току 
непосредне погодбе, припрема решење 
о продаји непокретности, припрема 
решење о преносу непокретности у 
својину града и доставља га пореском 
обвезнику и катастру непокретности, 
доставља доказ о намирењу катастру 
са налогом да се хипотека брише, 
обавештава надлежни орган да преузме 
непокретност у државину, пружа стручну 
помоћ пореским обвезницима одговоран 
је за покретање поступка теренске 
контроле на основу налога, теренску 
контролу врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле у складу 
са законом,обавља послове контроле 
законитости и правилности испуњавања 

26
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студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци.

39.-40. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ 
КОНТРОЛЕ И УТВРЂИВАЊА 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ – ПОРЕСКИ 
ИНСПЕКТОР      
    
Звање: Саветник
број службеника: 2

Опис посла: Одговоран је за 
вршење контроле и оцене пореских 
пријавапоступку  канцеларијске контроле, 
за покретање поступка теренске контроле 
на основу налога, теренску контролу 
врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле у складу 
са законом,обавља послове контроле 
законитости и правилности испуњавања 
пореских обавеза од стране пореских 
обвезникаи благовремености плаћања 
локалних јавних прихода,на основу 
записника о утврђеним неправилностима 
доноси пореска решења, води 
првостепени поступак по изјављеним 
жалбама, припрема решења по захтевима 
за отпис пореског дуга. Одговоран је да 
прима, обрађује и контролише пријаве 
за порез на имовину обвезника који не 
воде пословне књиге, одговоран је да 
позива пореске обвезнике да поднесу 
пореске пријаве по купопродајним 

пријавапоступку  канцеларијске контроле, 
за покретање поступка теренске контроле 
на основу налога, теренску контролу 
врши у пословним просторијама 
пореских обвезника или на другом месту у 
зависности од предмета контроле у складу 
са законом,обавља послове контроле 
законитости и правилности испуњавања 
пореских обавеза од стране пореских 
обвезникаи благовремености плаћања 
локалних јавних прихода,на основу 
записника о утврђеним неправилностима 
доноси пореска решења, води првостепени 
поступак по изјављеним жалбама, 
припрема решења по захтевима за отпис 
пореског дуга. Одговоран је да прима, 
обрађује и контролише пријаве за порез 
на имовину обвезника који воде пословне 
књиге, обавештава их о неправилностима 
у пореским пријавама и евидентира 
задужења на основу поднетих пријава, 
прима, обрађује и контролише измењене 
пореске пријаве и евидентира све измене 
задужења у току године, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
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41. ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

Звање: Сарадник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је да преузима 
податке  са е-шалтера које доставља јавни 
бележник, о овереним и потврђеним 
исправама о промету непокретности 
и донетим решењима о наслеђивању. 
Одговоран је да прима, обрађује и 
контролише пријаве за порез на имовину 
обвезника који не воде послвне књиге, у 
случајевима када је обвезник дужан да 
поднесе пореску пријаву. Одговоран је 
да позива пореске обвезнике да поднесу 
пореске пријаве у поступку легализације 
грађевинских овјеката, по решењима за 
употребу објеката,  по судским решењима 
и по купопродајним уговорима и 
решењима о наслеђивању који су оверени 
или донети до 01.01.2020. године. У 
базу  уноси податке из пореских пријава 
и ажурира и припрема базу података за 
грађевинске објекте, пољопривредно, 
шумско и грађевинско земљишт. за 
доношење решења о утврђивању пореза 
на имовину. У базу уноси нове пореске 
обвезнике и врши ажурирање адресних 
података код пореских обвезника и 
непокретности. Доноси појединачна 
решења о утврђивању пореза на имовину, 
припрема решења за достављање и 
води евиденцију о току достављања и 
појединачно уноси податак о датуму 

уговорима, оставинским решењима и 
решењима за употребу објеката, уноси 
податке из пореских пријава и ажурира 
и припрема базу података за грађевинске 
објекте, пољопривредно, шумско и 
грађевинско земљиште за доношење 
решења о утврђивању пореза на имовину, 
у базу уноси нове пореске обвезнике и 
врши ажурирање адресних података код 
пореских обвезника и непокретности, 
уноси просечне цене квадратног 
метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 
текућу годину из Одлуке о утврђивању 
просечних цена квадратног метра 
метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину, доноси 
појединачна решења о утврђивању пореза 
на имовину, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе или 
начелника Градске управе. 
 
Услови: Стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање 
тригодине радног искуства у струци.

28
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Службе и начелника Градске управе.
 
Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама 
на факултету, у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука и 1 
година радног искуства у струци или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 
2. Закона.

44. ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА И 
ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 
СТРАНКАМА 

Звање: Референт
број службеника 1

Опис посла: Одговоран је заобављање 
административних и техничких послова 
пријема и контроле исправности и 
комплетности примљених поднесака 
и прилога, даје упутстава и потребна 
обавештења странкама у вези са 
утврђивањем и испуњавањем пореских 
и других обавеза код органа града, стара 
се о наплати прописане административне 
таксе уз примљене поднеске, обавља 
послове пријема поште и класификације 

достављања решења, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе 
или начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање 
на студијама првог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука  на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године, најмање три године радног 
искуства у струци.

42-43. ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА 
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
И НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ДОБАРА

Звање: Млађи саветник
број службеника: 2

Опис посла: Одговоран је за ажурирање 
и припремање базе података за доношење 
решења о утврђивању локалних 
комуналних такса и накнада за коришћење 
јавних добра. Припрема решења о 
утврђивању локалних комуналних такса 
и накнада за коришћење јавних добара. 
Припрема решења за достављање и 
води евиденцију о току достављања и 
појединачно уноси податак о датуму 
достављања решења, даје обавештења 
и саветује пореске обвезнике. Обавља 
и друге послове по налогу руководиоца 
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пројекта, анализира и отклања постојеће 
неправилности у раду апликација у 
сарадњи са саветницима за информатику 
и програмирање, и други послови по 
налогу начелника Градске управе. 
 
Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-
математичких наука или друштвено-
хуманистичких наука) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци.

46. ПРОЈЕКТАНТ ИС  

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за увођење 
новог или иновирање постојећег 
информационог система, односно 
апликација, учествовање у припреми 
елемената система, снимању 
документације, креирању структуре 
података и др., креирање апликационих 
решења из области за коју је задужен, 

предмета за потребе органа града, пружа 
помоћ странкама при попуњавању 
одговарајућих образаца и захтева, 
обавља послове у складу са прописима 
о канцеларијском пословањуи друге по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе;
 
Услови: средње образовање у 
четворогодишњем трајању и најмање три 
године радног искуствау струци.

СЛУЖБА ИНФОРМАТИЧКИХ 
ПОСЛОВА

45. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ИНФОРМАТИЧКИХ ПОСЛОВА  

Звање:Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за организовање 
рада Службе, учествује у утврђивању 
информационих потреба и изради 
концепције информационих система, 
обезбеђује и стара се о интергритету 
података у информационом систему, 
утврђује потребе за набавком материјала 
за функционисање информатичке опреме, 
обавља најсложеније информатичке 
задатке и послове који захтевају 
самосталност и одговорност у раду 
система, израђује системске програме, 
одржава и контролише рад система, 
учествује у раду тимова за израду новог 
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47.  ИТ АДМИНИСТРАТОР /
СЕРВИСЕР      

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за увођење 
новог или иновирање постојећег 
информационог система, односно 
апликација, учествовање у припреми 
елемената система, снимању 
документације, креирању структуре 
података и др., креирање апликационих 
решења из области за коју је задужен, 
припрема и спровођење обраде у сарадњи са 
операторима и старање о чувању података, 
одговорност за рад и функционисање 
апликационих решења, припрема 
елемената оперативног рада корисника, 
учествује у изради информатичких 
подсистема на бази усвојених планова 
развоја; програмира апликативна решења 
у објектно-оријентисаним програмским 
језицима; пружа потребну подршку 
непосредним корисницима; стара се о 
обезбеђивању функционалног стања 
информационих подсистема; обавља 
послове одржавања и отклањања грешака 
у функционисању програма; вршење 
неопходне интервенције у складу са 
насталим потребама, и други послови по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градскеуправе.
 
Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-

припрема и спровођење одбраде у 
сарадњи са референтима и старање 
о чувању података, одговорност за 
рад и функционисање апликационих 
решења, припрема елемената 
оперативног рада корисника, вршење 
неопходне интервенције у складу са 
насталим потребама, ствара услове 
и омогућава повезивања са базом 
података јединственог информационог 
система; стара се о благовременом и 
ажурном уносу у базу података; пружа 
стручну помоћ корисницима; спроводи 
обуке за кориснике; припрема анализе, 
извештаје и информације у области рада 
јединственог информационог система 
и други послови по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на 
студијама другог степена (из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-
математичких наука или друштвено-
хуманистичких наука) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци.
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1. НАЧЕЛНИК 

Звање: положај у I групи    
број службеника на положају: 1

Опис посла: Начелник представља и 
заступа  Градску управу, обезбеђује 
законито, ефикасно и стручно обављање 
послова из делокруга Градске управе, 
организује, обједињава и усмерава рад 
Градске управе односно запослених 
и постављених лица, даје упутства 
и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина и извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе 
у складу са законом, статутом и Одлуком 
о градским управама, поставља и 
разрешаваруководиоце унутрашњих 
организационих јединица и др. Лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима из рада и по основу рада 
запослених лица у Градској управи, стара 
се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад, врши и друге 
послове у складу са законом, Статутом, 
одлукама Скупштине града, Градског 
већа и градоначелника.

Услови: завршен правни, економски, 
односно други факултет из поља 
друштвено хуманистичких наука 
(стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 

математичких наука или друштвено-
хуманистичких наука) на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци.“

Члан 3.

 Мења се члан 33. Правилника тако 
да сада гласи:

 Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 3. до 47. осим 
радног места подредним бројем 27 је 
положен државни стучни испит у складу 
са чланом 18. овог Правилника.
 Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 30. до 36.  и 38. 
до 40. је поред испита из става 1. овог 
члана и положен посебан стучни испит за 
инспектора.

Члан 4.

 Мења се члан 40. правилника тако 
да сада гласи:

 Радна места у Градској управи за 
образовање су следећа:

32
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и одговорностима из рада и по основу 
рада запослених лица у Градској управи, 
стара се о обезбеђивању материјалних 
и других услова за ефикасан рад, врши 
и друге послове у складу са законом, 
Статутом, одлукама Скупштине града, 
Градског већа и градоначелника, замењује 
начелника у случају његове одсутности 
или спречености да обавља своју дужност, 
врши и друге послове по налогу начелника 
Градске управе и градоначелника.

Услови: завршен правни, економски, 
односно други факултет из поља 
друштвено хуманистичких наука 
(стечено високо образовање 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, односно 
на студијама које су законом изједначене 
са тим студијама у погледу права која из 
њих произлазе), или други одговарајући 
факултет у односу на делокруг градске 
управе, положен државни стручни испит 
и најмање пет година радног искуства у 
струци,

специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама, односно 
на студијама које су законом изједначене 
са тим студијама у погледу права која из 
њих произлазе), или други одговарајући 
факултет у односу на делокруг градске 
управе, положен државни стручни испит  
и најмање пет година радног искуства у 
струци,

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Звање: положај у II групи   
               број службеника на положају: 1

Опис посла: Заменик начелника 
представља и заступа  Градску управу, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
обављање послова из делокруга Градске 
управе, организује, обједињава и 
усмерава рад Градске управе, односно 
запослених и постављених лица, даје 
упутства и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина и извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе у 
складу са законом, Статутом и Одлуком 
о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица и других лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама 
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основне школе; води првостепени 
управни поступак, израђује првостепене 
управне акте – поступак радип ризнавања 
права у вези стипендирања и кредитирања 
ученика и студената, израђује предлоге 
за прекршајне пријаве за одговорна 
лица због непохађања деце у припремни 
предшколски програм; прати реализацију 
права и услуга утврђених одлукама 
органа града из области образовања; 
надлежан је за праћење успостављања 
општинског савета родитеља и за учешће  
у  координацији ове системске активности 
на нивоу локалне самоуправе .припрема 
информације и извештаје о раду; обавља 
и друге по слове по налогу начелника 
Градске управе.
 
Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-
мастер,специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године у 
образоно научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука (у обимуоднајмање 
240 ЕСПБ)и најмање пет године радног 
искуства у струци. 

3. ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА И 
УНАПРЕЂЕЊА ДОСТУПНОСТИ, 
ЕФИКАСНОСТИ И КВАЛИТЕТА У 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Звање: Самостални саветник                                                      
број службеника: 1

Опис послова: Обављање аналитичко-
планских послова у области образовања; 
прати,  анализира стање, врши надзор и 
планира развој у области предшколског, 
основношколског, средњошколског 
образовања и образовања одраслих 
и предлаже мере за унапређење; 
прати, проучава и спроводи прописе 
из предшколског, основног, средњег 
образовања и образовања одраслих 
из надлежности јединице локалне 
самоуправе; прати стање и реализацију 
програма рада и развоја установа 
у области образовања и квалитета, 
ефикасности и досупности услуга које 
оне пружају; прикупља информације и 
израђује извештаје о утврђеном стању 
уз предлагање одговарајућих мера за 
побољшање квалитета и квантитета 
услуга и планира развој делатности у 
области образовања, односно спровођења 
утврђене политике у овој области; 
израђује информативно-аналитичке 
материјале за потребе органа града из 
области образовања; остварује сарадњу 
са установама и институцијама; врши 
надзор над спровођењем законских 
прописа и аката у тој области; припрема 
послове достављања спискова деце 
школама у вези уписа ђака у први разред 
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на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци.

5.ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈА II 

Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опи спосла: Учествовање у изради 
финансијског плана градске управе, 
праћење реализације финансијског 
плана градске управе, вршење контроле 
исправности и веродостојности 
рачуноводствених исправа у складу са 
важећим прописима, праћење реализације 
уговора закључених за потребе Градске 
управе, учествовање у припреми и 
усаглашавању података за периодичне и 
годишње извештаје о извршењу буџета, 
праћење утрошка средстава у односу на 
план, израђивање појединачних аката 
која доноси начелник Градске управе, 
обављање и других послова по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ 
ПОСЛОВИ У ОБРАЗОВАЊУ 

Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова израде 
нацрта нормативних аката које предлаже 
ова Градска управа у области образовања, 
обављање управно-правних послова 
учествовања у припреми појединачних 
управних аката и других појединачних 
аката предвиђених законом, статуом и 
општима актима у области образовања; 
припрема инструкције и упутства за 
припрему прописа у области образовања; 
прати и анализира прописе којима се 
уређују област образовања; учествује 
у изради нацрта решења у сложенијим 
предметима која доноси начелник Градске 
управе у области образовања; припрема 
мишљења и информације; пружа стручне 
помоћи запосленима у Градској управи у 
вођењу управних поступака и обављању 
других послова у области образовања; 
стара се о спровођењу одлука начелника 
Градске управе, обавља послове везане 
за Интерресорну комисију,одлучује о 
основаности захтева странака за пружање 
бесплатне правне помоћи као и друге 
послове по налогу начелника Градске 
управе. 

Услови: стечено високо образовање 
на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља Друштвено-
хуманистичких наука - правне науке 
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Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије),  
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у 
образовно научном пољу Друштвено – 
хуманистичких наука(у обиму од најмање 
240 ЕСПБ) завршен приправнички стаж 
или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из члана 
1. ст. 1. и 2. Закона.

8. АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 
Звање: Референт                                    
број службеника: 1

Опис посла: обавља пријем документације 
из делокруга рада; пријем, евидентирање 
и отпремање поште и вођење књиге за 
доставу поште, припрема и издавање 
свих врста стандардних потврда, 
уверења, докумената и извештаја; 
одлагање, чување и архивирање 
документације, комуникација и сарадња 
са Предшколском установом и основним и 
средњим школама, прикупљање података 
и информација, заказивање састанака, 
издавање уверења о приходима чланова 
породице за ученичке и студентске 
домове и друго, и други послови по 
налогу начелника Градске управе.

Услови: IV степен средње стручне 

(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 (четири) године у образовно 
научно пољу –друштвено-хуманистичких 
наука (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 
3 (три) године радног искуства у струци.

6.-7. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНТИРАЊА 
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА У 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Звање: Млађи саветник
Број службеника:2

Опис посла: Обављање послова 
прикупљања предлога финансијског 
плана у поступку доношења одлуке о 
буџету и евидентира његово извршење 
из надлежности управе ; упоређије 
релизацију усвојених финансијских 
планова директних и индиректних 
буџетских корисника и корисника који 
средства из буџета реализују у оквиру 
програма и пројеката од јавног интереса 
у наведеној области, као и наменско 
трошење средстава у овој области; 
упоређује тачност књиговодствених 
исправа на основу којих се подносе 
захтеви за плаћање одељењу надлежном 
за финансије, упоређује и евентуално 
предлаже корекцију преузетих обавеза са 
планом буџета; обавља и друге послове 
по налогу начелника Градске управе.
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Члан 5.

 Мења се члан 41.Правилника тако 
да сада гласи:
 „Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 3. до 9. је положен 
државни стучни испит у складу са чланом 
18. овог Правилника.“

Члан 6.

 Мења се члан 46. тако да сада 
гласи:
„Радна места у Градској управи за 
социјалну заштиту и заштиту животне 
средине су

1.НАЧЕЛНИК

Звање: положај у I групи    
број службеника на положају: 1

Опис посла:  Начелник представља 
и заступа Градску управу, обезбеђује 
законито, ефикасно и стручно обављање 
послова из делокруга Градске управе, 
организује, обједињава и усмерава рад 
Градске управе, односно запослених 
и постављених лица, даје упутства 
и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина и извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе у 
складу са законом, Статутом и Одлуком 

спреме, друштвеног, природног или 
техничког смера, три године радног 
искуства у струци
 

9. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ЗА 
ПОТРЕБЕ НАЧЕЛНИКА

Звање: Референт                                                                                 
број службеника: 1

Опис посла: обавља послове пријема 
поште за начелника, заменика начелника 
и запослене, припремање поште за 
експедицију, обрађивање и архивирање 
предмета заведених на начелника и 
заменика начелника, вођење евиденције 
присутности на раду, сарађивање са 
архивом, писарницом, услужним центром 
и другим службама, заказивање састанака 
за начелника и заменика начелника, 
обављање мање сложених стручно-
оперативних, административних и њима 
сличних послова и других послова по 
налогу начелника и заменика начелника.

Услови: IV степен  средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или 
техничког смера, три године радног 
искуства у струци
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обављање послова из делокруга Градске 
управе, организује, обједињава и 
усмерава рад Градске управе, односно 
запослених и постављених лица, даје 
упутства и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина и извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе у 
складу са законом, Статутом и Одлуком 
о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица и др. лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама 
и одговорностима из рада и по основу 
рада запослених лица у Градској управи, 
стара се о обезбеђивању материјалних 
и других услова за ефикасан рад, врши  
и друге послове у складу са законом, 
Статутом, одлукама Скупштине града, 
Градског већа и Градоначелника, 
замењује начелника у случају његове 
одсутности или спречености да обавља 
своју дужност, обавља и друге послове 
по налогу начелника Градске управе и 
Градоначелника.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена ( 
дипломске академске студије-мастер, 
специјалисатичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, у образовно 
научном пољу правне науке, економске 
науке и друге друштвено-хуманистичке 
науке (у обиму од најмање 240ЕСПБ), 
положен државни стручни испит  и 

о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица и др. лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима из рада и по основу рада 
запослених лица у Градској управи, стара 
се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад, врши  и друге 
послове у складу са законом, Статутом, 
одлукама Скупштине града, Градског 
већа и Градоначелника.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалисатичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, у образовно 
научном пољу Друштвено-хуманистичке 
науке- правне науке, економске науке и 
друге друштвено-хуманистичке науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ), положен 
државни стручни испит  и најмање 5 
година радног искуства у струци.

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

Звање: положај у II групи   
 број службеника на положају: 1

Опис посла:  Заменик начелника 
представља и заступа Градску управу, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
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специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у 
образовно научном пољу Друштвено 
-хуманистичких наука  - правне науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ) и 5 година 
радног искуства у струци. 

4-5. ФИНАНСИЈСКО 
МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Звање:  Саветник                                                                                    
број службеника:2

Опис посла: Прати стање квалитета 
услуга у области дечје заштите и предлаже 
одговарајуће мере за њихово унапређење, 
учествује у припреми Одлуке о буџету, 
припрема предлоге финансијских 
планова Управе и  планова распоређивања 
средстава буџетским корисницима у 
оквиру одобрених апропријација и 
квота, води рачуна о наменском трошењу 
буџетских средстава, прати реализацију 
финансијских планова, припрема план 
јавних набавки и његово усаглашавање са 
финансијским плановима, води управни 
поступак о праву на накнаду трошкова 
боравка у предшколској установи за децу 
са сметњама у развоју и инвалидитетом и 
децу без родитељског старања  и обавља 
друге послове по налогу начелника 
Градске управе.

најмање 5 година радног искуства у 
струци.

3. ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ  
ЗАШТИТЕ 

Звање: Самостални саветник                                                             
број службеника :1

Опис посла: Прати стања квалитета 
локалних услуга из области социјалне 
заштите и предлаже одговарајуће мере за 
њихово унапређење и развој, припрема 
предлоге општих и других аката за 
потребе Градоначелника, Градског већа 
и Скупштине града, води другостепени  
управни поступак о правима грађана 
из области социјалне заштите која су у 
надлежности Града, обавља стручне и 
административне послове за Лекарску 
комисију за преглед лица обухваћених 
законом о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих 
бораца  и Комисију за одлучивање о 
захтевима за финансијску помоћ деци и 
омладини оболелој од тешких болести,  
обавља управне,  аналитичке и друге 
стручне послове у области социјалне 
заштите, сачињава месечне и годишње 
извештаје везане за остваривање права у 
овој области  и друге послове по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
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специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно 
научном пољу Друштвено -хуманистичких 
наука  - правне или економске науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ), 1 година 
радног искуства у струци или најмање 
пет година проведених у радном односу 
код послодавца из чл. 1.ст. 1. и 2. Закона . 

7. ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Звање: Саветник                                                                        
број службеника: 1

Опис посла: Обавља стручне послове 
везане за збрињавање, повратак и 
интеграцију избеглица,  интерно 
расељених лица, миграната и повратника 
по основу споразума о реадмисији. 
Организује њихов прихват, привремени 
смештај и благовремено обезбеђивање 
социјалне сигурности и здравствене 
заштите, координирајући  рад са 
Комесаријатом, Црвеним крстом, 
Центром за социјални рад и градским 
службама.   Прати утрошак средстава 
обезбеђених за њихове потребе и стара се 
о равномерном и благовременом пружању 
помоћи пристиглој од других органа и 
организација из земље и иностранства.  
Води управни поступак, ажурира 
базу података, сачињава извештаје и 
информације за надлежне органе Града. 

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у 
образовно научном пољу Друштвено 
-хуманистичких наука - економске науке 
(у обиму од најмање 240ЕСПБ) и 3 године 
радног искуства у струци.

6. ПОСЛОВИ  НА УНАПРЕЂЕЊУ 
ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Звање: Млађи саветник                                                                    
број службеника: 1

Опис посла:   Прати стање и прописе у 
области социјалне и инвалидске заштите, 
води управни поступак о остваривању  
права  на бесплатно паркирање инвалида 
на територији града Сремска Митровица, 
припрема акте за потребе Градоначелника, 
Градског већа и Скупштине града који 
се тичу унапређења положаја особа 
са инвалидитетом, сарађује на изради 
пројеката у овој области,  сачињава и 
ажурира базе података,  припрема анализе 
и информације  и обавља друге послове 
по налогу  начелника Градске управе, .

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
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и градским прописима и обавља друге 
послове по налогу начелника  Градске 
управе. 

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно 
научном пољу Друштвено -хуманистичких 
наука - правне или економске науке, (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ) и 1 (једна) 
година радног искуства у струци или 
најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 
2. Закона.
  

9-10. ПОСЛОВИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА
Звање: Саветник                                                                                    
број службеника :2

Опис посла: Води управни поступак 
за признавање права на дечји додатак 
и поступак признавања права на дечји 
додатак по међународним конвенцијама. 
Сачињава месечне и годишње извештаје 
везане за остваривање права на дечји 
додатак, припрема и доставља податке 
за потребе начелника Градске управе, 
сачињава  обавештења за кориснике права 
или јавна гласила у вези остваривања 
права на дечји додатак и обавља друге 
послове по налогу начелника Градске 
управе.

Обавља и друге послове по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно 
научном пољу Друштвено -хуманистичких 
наука  - правне и економске  науке или 
Природноматематичких наука – биолошке 
науке, науке о заштити животне средине и 
3 године радног искуства у струци.

8. ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И 
ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ

Звање: Млађи саветник                                                               
број службеника :1

Опис посла: Обавља послове заштите 
права пацијената по поднетим 
приговорима, пружа потребне 
информације и савете у вези са правима 
пацијената и сачињава извештаје о 
тим пословима, обавља стручне и 
административне послове за Савет за 
здравље,  утврђује права на накнаду 
зараде за време породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге детета, 
утврђује право на родитељски додатак 
по републичком закону,  покрајинским 
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специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно 
научном пољу Друштвено -хуманистичких 
наука  - економске или правне науке,  (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ), 1 година 
радног искуства у струци или најмање 
пет година проведених у радном односу 
код послодавца из чл. 1.ст. 1. и 2. Закона . 

12. ПОСЛОВИ  БОРАЧКО - 
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Звање: Млађи саветник                                                                       
број службеника: 1

Опис посла:  Прати стање у области 
борачко инвалидске заштите, води 
управни поступак за признавање права 
бораца,  војних инвалида, цивилних 
инвалида рата и  чланова њихових 
породица, припрема предмете за лекарску 
комисију, сачињава месечне и годишње 
извештаје везане за остваривања права 
у области борачко инвалидске заштите,   
издаје  уверења корисницима и обавља 
друге послове по налогу  начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у 
образовно научном пољу Друштвено 
-хуманистичких наука  - правне науке 
(у обиму од најмање 240 240ЕСПБ), 3 
године радног искуства у струци. 

11. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
УТВРЂИВАЊА  ПРАВА 
ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНИХ 
КУПАЦА

Звање: Млађи саветник                                                                    
број службеника: 1

Опис посла: Води управни поступак 
за признавање статуса енергетски 
заштићеног купца електричне енергије 
или природног гаса, сачињава  и ажурира 
базу података, припрема месечне и 
годишње извештаје, припрема налоге 
за исплату  дотација невладиним 
организацијама, за реализацију пројеката 
из области социјалне заштите и заштите 
животне средине који се финансирају из 
буџета града  и обавља друге послове по 
налогу  начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
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хуманистичких наука- економске науке (у 
обиму од најмање 180ЕСПБ), три године  
радног искуства у струци или најмање 
пет година проведених у радном односу 
код послодавца из чл.1. ст.1. и 2. Закона..

14. ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНИ 
ПОСЛОВИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ

Звање: Сарадник                                                                                  
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове обрачуна 
борачког додатка и заосталих примања 
ратних војних инвалида и цивилних 
инвалида рата и обрачун помоћи породици 
у случају смрти корисника, издаје налоге 
за исплату решења о наслеђивању и 
налоге за издавање ортопедских помагала, 
пријављује и одјављује кориснике 
здравствене заштите, издаје уверења о 
животу и обавља друге послове по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у  
трајању од најмање три године, у 
образовно научном  пољу Друштвено - 
хуманистичких наука- педагошке науке (у 
обиму од најмање 180ЕСПБ), три године  
радног искуства у струци,  или најмање 
пет година проведених у радном односу 
код послодавца из чл.1. ст.1. и 2. Закона..

од најмање четири године у образовно 
научном пољу Друштвено -хуманистичких 
наука  - правне  или економске науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ), 1 година 
радног искуства у струци, или најмање 
пет година проведених у радном односу 
код послодавца из чл. 1.ст. 1. и 2. Закона .

13. ПОСЛОВИ ПРИКУПЉАЊА И 
ОБРАДЕ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ 
ПОРОДИЉСКИХ ПРАВА

Звање: Сарадник                                                                                  
број службеника: 1

Опис посла: Прикупља и уноси у 
апликацију Министарства, податке 
потребне за утврђивање просечних 
зарада породиља, неопходних за 
признавање права на накнаду зараде за 
време породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге  и одсуства са рада ради 
посебне неге детета.
Издаје уверења о исплаћеним зарадама  
и плаћеним доприносима,  корисницама 
које самостално обављају делатност, и за 
потребе Службе за запошљавање. Обавља 
и друге послове по налогу начелника  
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у  
трајању од најмање три године, у 
образовно научном  пољу Друштвено - 
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породица и обавља друге послове по 
налогу начелника  Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и 5 година радног 
искуства у струци.

17.ПОСЛОВИ ОБРАДЕ ПОДАТАКА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА НА ДЕЧЈИ 
ДОДАТАК

Звање: Виши референт                                                                          
број службеника: 1

Опис послова: Компјутерски обрађује 
захтеве корисника дечјег додатка, уноси и 
ажурира решења, коригује унете податке 
о кориснику права, обрађује  статистичке 
податке - периодично и годишње, књижи 
извршене исплате и обавља друге послове 
по налогу начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању, економског  
смера и 5 година радног искуства у 
струци.

15. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО 
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА

Звање: Виши референт                                                                          
број службеника: 1

Опис послова: Обавља административно–
техничке послове за потребе начелника 
Градске управе, организује његове 
састанке и обезбеђује комуникацију 
са институцијама и сарадницима, 
прима и шаље дневну пошту, факсове и 
мејлове, сређује и архивира пословну 
документацију и обавља друге послове 
по налогу начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању економског 
или техничког  смера и 5 година радног 
искуства у струци.

16.  АДМИНИСТРАТИВНО – 
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ БОРАЧКО 
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Звање: Виши референт                                                                          
број службеника: 1

Опис послова:  Сачињава и ажурира базу 
података о корисницима права из области 
борачко инвалидске заштите,  прибавља 
и уноси  промене везане за њихов статус 
и права која остварују, издаје уверења о 
примањима бораца,  војних инвалида, 
цивилних инвалида рата и њихових 
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складиштење, третман и одлагање 
интерног и неопасног отпада, издаје  
потврде и доставља Агенцији податке 
о издатим дозволама, организује  јавни 
увид, јавну презентацију и јавну расправу 
о студији за процену утицаја и студији 
затеченог стања пројеката на животну 
средину;  организује рад  техничке комисије 
за оцену студије о процени утицаја на 
животну средину; код поступака процене 
утицаја пред надлежним органима 
аутономне покрајине и министарства, 
учествује у поступку у својству 
заинтересованог органа; води јавну књигу 
о спроведеним поступцима процене 
утицаја пројеката на животну средину; 
предлаже мере и услове заштите животне 
средине у припреми израде просторних и 
урбанистичких планова; даје мишљење 
на одлуке о изради стратешке процене 
утицаја планова, програма и стратегија на 
животну средину; врши оцену извештаја 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Учествује у изради програма 
контроле ваздуха,  обавештава јавност и 
надлежне органе о годишњем квалитету 
ваздуха; сачињава предлог мера заштите 
од буке и организује мониторинг буке. 
Обавља и друге послове по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање у 
образовно-научном пољу Природно-
математичке науке – биолошке науке, 
науке о заштити животне средине или 
физичке науке, односно у образовно-
научном пољу Техничко технолошке 
науке – биотехничке науке (пољопривреда 
и шумарство) и технолошко инжењерство 

18. ПОСЛОВИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА

Звање: Виши референт                                                                          
број службеника: 1

Опис послова: Евидентира и електронски 
обрађује захтеве за признавање права на 
дечији и родитељски додатак и накнаду 
зараде за време породиљског одсуства, 
као и остале захтеве странака који се 
односе на остваривање права из делокруга 
рада Управе, обавља административно 
техничке послове у вези са остваривањем 
права на дечији и родитељски додатак 
и породиљске накнаде. Обавља и друге  
послове по налогу начелника  Градске 
управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању, економског 
или техничког  смера и 5 година радног 
искуства у струци.

19. ПОСЛОВИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Води управни поступак 
о захтевима за одлучивање о потреби 
процене утицаја пројеката на животну 
средину, спроводи поступак издавања 
дозвола за сакупљање, транспорт, 
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технолошке науке –  инжењерство 
заштите животне средине, на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири година (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и 1 (једна) година 
радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код 
послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

  
21. СТРУЧНИ И АНАЛИТИЧКИ 
ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Звање : Саветник                                                                                    
број службеника:1

Опис посла: Обавља послове праћења и 
анализе стања у области заштите животне 
средине, сачињава и ажурира базе 
података, израђује потребне извештаје, 
анализе, програме и информације, пружа 
стручно техничку помоћ у изради програма 
заштите животне средине, предлаже 
спровођење превентивних и санационих 
мера - дератизација, дезинфекција, 
дезинсекција и уништавање комараца, 
предлаже мере за спречавање настанка  и 
ширења заразних болести код животиња 
у сарадњи са републичким органима и 
субјектима у области ветерине, као и друге 
послове из области заштите животне 

на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири година (у обиму од најмање 
240ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци.

20. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Звање: млађи саветник                                                                 
број службеника : 1

Опис посла: Води управни поступак о 
процени утицаја пројеката на животну 
средину, организује праћење стања 
квалитета ваздуха, воде, земљишта и 
природних добара, старање о интеграцији 
утврђених мера заштите, унапређењу 
животне средине и  усаглашености са 
плановима развоја осталих делатности 
кроз систем дозвола, техничких и других 
стандарда  и норматива. Учествује у 
изради локалног и регионалног плана 
управљања отпадом, прати стање  и 
учествује у изради програма заштите 
животне средине и санационих плановаи. 
Обавља и друге послове по налога 
начелника Управе

Услови: стечено високо образовање 
у образовно-научном пољу  Техничко 
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Обавља и друге послове по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање 
у образовно-научном пољу  Техничко 
технолошке науке –  инжењерство 
заштите животне средине, на основним 
академским студијама, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири година (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и 1 (једна) година 
радног искуства у струци или најмање пет 
година проведених у радном односу код 
послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

23. ПОСЛОВИ  УНАПРЕЂЕЊА 
САРАДЊЕ СА НВО ИЗ ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Звање : Саветник                                                                                    
број службеника:1

Опис посла: Прати рад невладиног 
сектора  у области социјалне заштите  и 
заштите животне средине, сачињава и 
ажурира базе података о удружењима 
грађана која реализују пројекте из ових 
области, организује радионице и округле 
столове о писању пројеката, учествује у 
дефинисању услова Конкурса за доделу 
буџетских средстава за реализацију  

средине по налогу начелника Управе.

Услов: стечено високо образовање  у 
образовно научном пољу Техничко 
технолошке науке-биотехничке науке 
(пољопривреда и шумарство) или 
Природноматематичке науке – биолошке 
науке, науке о заштити животне средине,  
на основним академским студијама, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године (у обиму од најмање 
240ЕСПБ) или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци.

22. ПОСЛОВИ ИЗРАДЕ И 
ВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА 
ЗАГАЂИВАЧА

Звање : Млађи саветник                                                                              
број службеника:1

Опис посла: Обавља послове 
идентификовања потенцијалних 
загађивача ваздуха, воде и земљишта на 
територији града Сремска Митровица, 
сачињава и ажурира регистар  загађивача,  
о добијеним подацима благовремено 
информише Агенцију за заштиту 
животне средине и надлежне инспекције, 
сачињава извештаје, анализе и  програме 
и предлаже мере за спречавање загађења. 
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саобраћај, комуналне и инспекцијске 
послове су

1.НАЧЕЛНИК 

Звање: положај у I групи 
Број службеника на положају: 1

Опис посла: Начелник представља 
и заступа Градску управу, обезбеђује 
законито, ефикасно и стручно обављање 
послова из делокруга Градске управе, 
организује, обједињава и усмерава рад 
Градске управе, односно запослених 
и постављених лица, даје упутства 
и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе 
у складу са законом, Статутом и Одлуком 
о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица, и др. лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама 
и одговорностима из рада и по основу 
рада запослених лица у Градској управи, 
стара се о обезбеђивању материјалних 
и других услова за ефикасан рад, врши 
и друге послове у складу са законом, 
Статутом, одлукама Скупштине града, 
Градског већа и Градоначелника. Обавља 
и послове лица овлашћеног за вршење 
ннспекцијског надзора у складу са 

пројеката из области социјалне и заштите 
животне средине, води управни поступак 
за доделу средстава из буџета града и 
врши контролу,  мониторинг и евалуацију 
утрошка буџетских средстава. Обавља 
и друге послове по налога начелника 
Управе. 

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у 
образовно научном пољу Друштвено 
-хуманистичких наука  - правне науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ) и 3 године 
радног искуства у струци. 

Члан 7.

 Мења се члан 47.Правилника тако 
да сада гласи:
 „Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 3. до 23. је положен 
државни стучни испит у складу са чланом 
18. овог Правилника.“

Члан 8.

 Мења се члан 52. тако да сада 
гласи:

„Радна места у Градској управи за 
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упутства и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе 
у складу са законом, Статутом и Одлуком 
о градским управама, поставља и 
разрешава руководиоце унутрашњих 
организационих јединица, и др. лица 
у складу са актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима из рада и по основу рада 
запослених лица у Градској управи, стара 
се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад, врши и друге 
послове у складу са законом, Статутом, 
одлукама Скупштине града, Градског већа 
и градоначелника,  замењује начелника 
у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност, 
обавља послове руководиоца Службе 
за инспекцијске послове и послове 
просветног инспектора,обавља и друге 
послове по налогу начелника Градске 
управе и Градоначелника. 

Услови: завршен правни факултет, 
економски факултет односно други 
факултет из поља друштвено 
хуманистичких наука, или завршен 
одговарајући факултет из поља Техничко-
технолошке науке, (стечено високо 
образовање 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 

Законом о угоститељству.

Услови: завршен правни факултет, 
економски факултет односно други 
факултет из поља друштвено 
хуманистичких наука, или завршен 
одговарајући факултет из поља Техничко-
технолошке науке, (стечено високо 
образовање 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, односно на студијама које су 
законом изједначене са тим студијама у 
погледу права која из њих произлазе), или 
други одговарајући факултет у односу 
на делокруг градске управе, положен 
државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци.

2.ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Звање: положај у II групи 
Број службеника на положају: 1

Опис посла: Заменик начелника 
представља и заступа Градску управу, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
обављање послова из делокруга Градске 
управе, организује, обједињава и 
усмерава рад Градске управе, односно 
запослених и постављених лица, даје 
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давање мишљења о потребним мерама за 
ефикасан и успешан развој и активности 
из надлежности Градске управе, старање 
о спровођењу одлука начелника Градске 
управе, као и други послови по налогу 
начелника Градске управе.

Услови: 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 у образовно научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука – правне 
науке (у обиму од најмање 240ЕСПБ) и 5 
годинa радног искуства у струци.

4.-5. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈА I 

Звање: Саветник                                                                                
Број службеника:2

Опис посла: Обухватају учествовање 
у изради финансијског плана 
Градске управе, праћење реализације 
финансијског плана Градске управе, 
вршење контроле исправности и 
веродостојности рачуноводствених 
исправа у складу са важећим прописима, 
праћење реализације уговора закључених 
за потребе Градске управе, учествовање 
у припреми и усаглашавању података 
за периодичне и годишње извештаје 
о извршењу буџета, праћење утрошка 

четири године или специјалистичким 
студијама, односно на студијама које су 
законом изједначене са тим студијама у 
погледу права која из њих произлазе), или 
други одговарајући факултет у односу 
на делокруг градске управе, положен 
државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци.

3. НОРМАТИВНО ПРАВНИ 
ПОСЛОВИ 

Звање: Самостални саветник  
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове израде 
нацрта свих нормативних аката 
које предлаже ова Градска управа, 
координацију у поступку припреме нацрта 
аката из надлежности Градске управе, 
управно-правне послове учествовања у 
припреми појединачних управних аката и 
других појединачних аката предвиђених 
законом, статутом и општим актима, 
припремање инструкција и упутстава за 
припрему прописа, студијско-аналитичке 
послове, припремање извештаја, 
информација, праћења и анализе 
прописа којима се уређују области из 
надлежности Градске управе, израда 
нацрта решења у свим предметима 
која доноси начелник Градске управе, 
решавање у управном поступку, пружање 
стручне помоћи запосленима у Градској 
управи у вођењу управног поступка и 
обављању других послова, предлагање и 
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учествовање у праћењу реализације 
уговора закључених за потребе Градске 
управе, учествовање у припреми и 
усаглашавању података за периодичне и 
годишње извештаје о извршењу буџета, 
учестовање у израђивању појединачних 
аката која доноси Начелник управе, 
обављање и других послова по налогу 
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 (четири) године у образовно 
научно пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошкихнаука или 
Природно математичких наука или у 
научном пољу интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и транс-
дисциплинарних (ИМТ) и двопредметне 
студије (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 
завршен приправнички стаж или најмање 
пет година проведених у радном односу 
код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. 
Закона.“

средстава у односу на план, израђивање 
појединачних аката која доноси Начелник 
управе, обављање и других послова по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 (четири) године у образовно 
научно пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошких наука 
или Природно математичких наукаили 
у научном пољу интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и транс-
дисциплинарних (ИМТ) и двопредметне 
студије (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 
3 (три) године радног искуства у струци.

6. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈА II 

Звање: Млађи саветник                                                                     
Број службеника: 1

Опис посла: Обухватају учествовање у 
изради финансијског плана Градске управе, 
учествовање у праћењу реализације 
финансијског плана Градске управе, 
учествовање у контроли исправности 
и веродостојности рачуноводствених 
исправа у складу са важећим прописима, 
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I СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

8.ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА 
СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 

Звање: Самостални саветник                  
 Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове 
руковођења, организовања и планирања 
рада Службе, давање стручних упутстава 
запосленима у примени прописа у 
области изградње објеката, у комуналној 
области, учествовање у изради општих 
и појединачних аката из делокруга 
рада Службе, припремање извештаја и 
информација и друге послове по налогу 
начелника и заменика начелника Градске 
управе. Руководилац инспекцијске 
службе обавља и послове просветног 
инспектора.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске 
студије)  по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
најмање пет година радног искуства 
на пословима инспекцијског надзора, 
односно у области која је под надзором те 
инспекције.

7. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ    
    
Звање: Виши референт                                                                           
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема 
поште за начелника, заменика начелника 
и запослене, припрему поште за 
експедицију, обрађивање и архивирање 
предмета заведених на начелника, 
вођење евиденције присутности на раду, 
сарађивање са архивом, писарницом, 
услужним центром и другим службама, 
израда трансакција за зараде запослених, 
заказивање састанака за начелника 
Градске управе, мање сложене стручно-
оперативне, административне и њима 
сличне послове, као и дуге послове по 
налогу начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и 5 година радног 
искуства у струци.
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12.ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ 
САОБРАЋАЈА 

Звање:Самостални саветник                   
Број службеника:0

Опис посла: Обавља послове надзора 
над обављањем послова локалног превоза 
поверених законом: ванлинијског превоза 
путника, линијског и ванлинијског превоза 
ствари, превоза за сопствене потребе 
лица и ствари и ауто-такси превоза као и 
обављање послова из изворног делокруга 
града који су му стављени у надлежност 
одлукама Скупштине града и других 
послова по налогу руководиоца Службе и 
начелника Управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена, 
(дипломско-академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године у образовно научном 
пољу техничко-технолошке науке-
саобраћајно инжењерство (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ) и 5 година радног 
искуства у струци.

9.-11. ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ИНСПЕКТОРА       

Звање: Самостални саветник                                                             
Број службеника: 3

Опис посла: Обавља послове надзора над 
применом прописа у области изградње 
објеката и предузимање мера у складу 
са овлашћењима утврђеним законом и 
другим прописима, градским одлукама 
у овој области, израђивање периодичних 
и годишњих планова рада, извештавање 
непосредног руководиоца о стању на 
терену, учествовање у изради градских 
одлука из ове области, и друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: 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 у образовно 
научном пољу техничко-технолошких 
наука – грађевинско инжењерство 
или архитектура (у обиму од најмање 
240ЕСПБ) и 5 година радног искуства у 
струци.
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и шумарство) и технолошко инжењерство 
(у обиму од најмање 240ЕСПБ) и 5 година 
радног искуства у струци.

14. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ II

Звање: Млађи саветник                                                          
Број службеника: 1

Опис посла: води поступак и предузима 
поједине радње, без права на изрицање 
управних мера, у оквиру послова надзора 
над спровођењем прописа из области 
заштите животне средине, старање о 
унапређењу и заштити животне средине 
у складу са овлашћењима прописаним 
законом, остваривање потребне сарадње 
са сродним органима и организацијама, 
предлагање мера за решавање појединих 
питања из ове области, посебно из 
области заштите ваздуха, заштите вода, 
заштите природних добара, биљног и 
животињског света, као и заштите од 
буке,  обавља и друге  послове по налогу 
начелника и заменика начелника.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године у образовно-научном 
пољу природно-математичке  науке – 

13. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ I

Звање: Самостални саветник                                                          
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове надзора 
над спровођењем прописа из области 
заштите животне средине, старање о 
унапређењу и заштити животне средине 
у складу са овлашћењима прописаних 
законом, предлагање мера за решавање 
појединих питања из ове области, 
посебно из области заштите ваздуха, 
заштите вода, заштите природних добара, 
биљног и животињског света као и 
заштите од претеране буке, остваривање 
потребне сарадње са сродним органима 
и организацијама, предузимање мера 
у складу са овлашћењима утврђених 
законом у изради појединачних аката 
и решења из области заштите животне 
средине и други послови по налогу 
руководиоца Службе и начелника Управе. 

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године у образовно-научном 
пољу природно-математичке науке – 
биолошке науке, науке о заштити животне 
средине, физичке науке, или у образовно-
научном пољу техничко-технолошке 
науке – биотехничке науке (пољопривреда 
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специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 (четири) године у образовно 
научно пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошких наука 
или Природно математичких наукаили 
у научном пољу интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и транс-
дисциплинарних (ИМТ) и двопредметне 
студије(у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 
3 (три) године радног искуства у струци.

18.-19. ПОСЛОВИ НАДЗОРНИКА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Звање: Виши референт                                                                    
Број службеника: 2

Опис посла: Обавља послове поступања 
по налогу надлежног инспектора, по 
потреби одлазак на терен са надлежним 
инспектором, свакодневни обилазак 
терена и извештавање о стању на терену 
надлежног инспектора  и други послови 
по налогу инспектора, руководиоца 
Службе и начелника Управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и 5 година радног 
искуства у струци.

биолошке науке, науке о заштити животне 
средине (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 
завршен приправнички стаж или најмање 
5 година проведених у радном односу 
код послодавца из члана 1. став 1. и 2. 
Закона.“

15-17. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ 
ИНСПЕКТОРА 

Звање: Саветник 
Број службеника: 3

Опис посла: Обавља послове 
надзора у једноставнијим предметима 
над применом прописа у области 
комуналне делатности (пречишћавање 
и дистрибуција воде, пречишћавање 
и одвођење атмосферских и отпадних 
вода, производња и снабдевање паром 
и топлом водом, одржавање чистоће, 
уређење и одржавање паркова, зелених 
и рекреационих површина, уређење и 
одржавање гробља и др.), предузимање 
мера прописаних законом и градских 
одлукама, покретање одговарајућих 
поступака пред другим надлежним 
органима, издавање прекршајног налога 
за прекршаје утврђене градским одлукама 
и друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
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21.ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове контроле 
поступања установе у погледу примене 
закона, других прописа и општих аката, 
осим контроле која се односи на стручно-
педагошку проверу рада установе; врши 
контролу испуњености услова за почетак 
рада установе, као и за проширење 
делатности, предузима мере ради 
остваривања права и обавеза ученика 
и родитеља, наставника, васпитача 
или стручног сарадника и директора; 
контролише поступак уписа и поништава 
га ако је спроведен супротно закону; 
контролише испуњеност прописаних 
услова за спровођење испита; врши 
преглед прописане евиденције коју води 
установа; утврђује чињенице у поступку 
поништавања јавних исправа које издаје 
школа; налаже отклањање неправилности 
и недостатака; наређује извршавање 
прописане мере уколико није извршена; 
забрањује спровођење радњи у установи 
које су супротне закону; подноси пријаву 
надлежном органу за учињено кривично 
дело или привредни преступ, односно 
подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка;  обавештава други орган о 
потреби предузимања мера за које је 
надлежан; припрема информације и 
извештаје о раду; обавља и друге послове 
по налогу начелника Градске управе
 
Услови: високо образовање стечено 

20. АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПОСЛОВИ У СЛУЖБИ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Звање:Виши референт                                                                     
Број службеника:   1

Опис посла: Обавља послове пријема 
странака и давања обавештења у вези 
права и обавеза, пријем поднесака, 
указивање странкама на недостатке у 
поднесцима, обавештавање странака о 
роковима решавања по захтевима, послове 
пријема поднесака, аката и документације 
у оквиру обједињене процедуре, завођење 
предмета у електронском и писаном 
облику, формирање предмета према 
врсти предмета, повезивање приспелих 
аката која имају број евидентиран у 
картотеци, давање месечних прегледа 
кретања предмета по организационим 
јединицама, скенирање предмета, пријем 
поште од достављача предузећа, установа 
и других организација, по потреби 
обављање послова техничког секретара 
и друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и 5 година  радног 
искуства у струци.
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пољу Друштвено-хуманистичке науке 
– област правне науке или из области 
физичког васпитања и спорта (у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године 
радног искуства у струци“.

 
II СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ

23. НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ 

Звање:  Самостални саветник                                                               
Број службеника: 1

Опис посла:  Обавља послове 
руковођења, организовања и планирања 
рада Службе, обезбеђује законито, 
ефикасно истручно обављање послова 
из делокруга радакомуналне милиције, 
даје стручна упутства и налоге за рад 
комуналној милицији, стара се оњиховој 
пуној запослености, координира 
сарадњу комуналне милиције и градских 
инспекција, припрема посебне извештаје 
и обавља и друге послове по налогу 
начелника градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије),  
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно 
научном пољу друштвено-хуманистичких 

на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске 
студије)  по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним 
студијама у рајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 
2005. годинеи најмање пет година радног 
искуства уструци.

22. СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР

Звање: Саветник                                                                                    
број службеника: 1

Опис посла: Обављање свих послова 
инспекцијског надзора у области спорта 
на територији града, односно свих 
спортских делатности и спортских 
активности предвиђених Законом о спорту 
и подзаконским актима донетим на основу 
њега, обавља и послове лица овлашћеног 
за вршење инспекцијског надзора у 
склад са Законом о угоститељству, и 
друге послове по налогу начелника и 
руководиоца Службе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године у образовно научном 
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30. АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПОСЛОВИ У СЛУЖБИ 
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

Звање: Виши референт                                                                         
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема 
странака и давања обавештења у вези 
права и обавеза, пријем поднесака, 
указивање странкама на недостатке у 
поднесцима, обавештавање странака о 
роковима решавања по захтевима, послове 
пријема поднесака, аката и документације 
у оквиру обједињене процедуре, завођење 
предмета у електронском и писаном 
облику, формирање предмета према 
врсти предмета, повезивање приспелих 
аката која имају број евидентиран у 
картотеци, давање месечних прегледа 
кретања предмета по организационим 
јединицама, скенирање предмета, пријем 
поште од достављача предузећа, установа 
и других организација и друге послове по 
налогу начелника комуналне полиције и 
начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и 5 година  радног 
искуства у струци.

наука-област правне науке (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ) и 5 година радног 
искуства у струци.

24.-29. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ 
МИЛИЦИОНАРА 

Звање:  Виши референт                                                                  
Број службеника:  6

Опис посла: Обавља послове одржавања 
комуналног и другог законом уређеног 
реда од значаја за комуналну делатност, 
вршење контроле над применом закона и 
других прописа и општих аката из области 
комуналне и других делатности из 
надлежности града, остваривање надзора 
у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају у складу са законом 
и прописима града, заштиту животне 
средине, културних добара, локалних 
путева, улица и других јавних објеката 
од значаја за град, подршку спровођења 
прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у граду, очување 
градских добара и извршавање других 
задатака из надлежности града, изрицање 
мандатне казне када је за то овлашћена 
прописима града и обавља друге послове 
по налогу начелника комуналне милиције 
и начелника градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четверогодишњем трајању друштвеног 
или техничког смера и 5 година радног 
искуства у струци.
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32. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈА СЛУЖБЕ СА 
САОБРАЋАЈ

Звање: Саветник                                                                                
Број службеника:1

Опис посла: Обухватају вршење 
контроле исправности и веродостојности 
рачуноводствених исправа у складу са 
важећим прописима, праћење реализације 
уговора o јавно-приватном партнерству у 
области градског и приградског превоза и 
одржавања путева и улица, учествовање 
у припреми и усаглашавању података 
за периодичне и годишње извештаје 
о извршењу буџета, праћење утрошка 
средстава у односу на план, израђивање 
појединачних аката која доноси Начелник 
управе, обављање и других послова по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 (четири) године у образовно 
научно пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошких наука 
или Природно математичких наукаили 
у научном пољу интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и транс-
дисциплинарних (ИМТ) и двопредметне 
студије(у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 
3 (три) године радног искуства у струци

III СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ

31. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА 
СЛУЖБЕ ЗА САОБРАЋАЈ    

Звање: Самостални саветник                                                             
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, 
давање стручних упутстава запосленима 
у примени прописа у области  саобраћаја 
и  у комуналној области, учествовање 
у изради општих и појединачних аката 
из делокруга рада Службе, припремање 
извештаја и информација, обавља послове 
саобраћајног инспектора и друге послове 
по налогу начелника Градске управе. 

Услови: високо образовање стечено 
на студијама другог степена, 
(дипломско-академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године у образовно 
научном пољу техничко-технолошке 
науке-саобраћајно инжењерство или у 
образовно научном пољу друштвено-
хуманистичких наука(у обиму од најмање 
240ЕСПБ) и 5 година радног искуства у 
струци.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број:110-12/2021-III
Дана: 13.08.2021. године                                                                
Сремска Митровица           

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА                                                        
Светлана Миловановић, с.р.

Члан 9.

 Мења се члан 53. правилника тако 
да сада гласи
 
 Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 3. до 32. је положен 
државни стучни испит у складу са чланом 
18. овог Правилника.

 Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 8. до 17. и 21., 22. и 
31. је поред испита из става 1. овог члана 
и положен испит за инспектора.

Члан 10.

 У свему осталом Правилник остаје 
неизмењен.

Члан 11.

 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Сремска 
Митровица“
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сада представља неизграђено земљиште у 
јавној својини Града Сремска Митровица.

2.Након ступања на снагу овог Решења, 
Републички геодетски завод – Служба 
за катастар непокретности Сремска 
Митровица, спровешће у катастру 
непокретности укњижбу на начин да ће 
на парцели број 1303  уписаној у лист 
непокретности број 1335 к.о. Манђелос 
брисати укњижбу јавно грађевинско 
земљиште – јавног добра у општој 
употреби и као  намену исте уписати 
грађевинско земљиште у јавној својини 
Града Сремска Митровица.

3. Ова Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 5. Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 
и 105/2014), је утврђено да се намена 
ствари у јавној својини одређује законом 
или одлуком надлежног органа донетом 
на основу закона, односно другог прописа 
или општег акта. 
 Планом детаљне регулације 
стамбеног блока између улица 
Фрушкогорске  и Пинкијеве у к.о. 
Манђелос (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 28/2020) укида се 
својство јавног добра у општој употреби 
– улице и јавног грађевинског земљишта 
на катастарској парцели број 1303 к.о. 
Манђелос, обзиром да иста у нарави не 

259.
 На основу члана 5. и 10. став 2. 
Закона о јавној својини („Сл.гласник 
РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др.закон, 108/2016,113/2017 
и 95/2018), Одлуке о доношењу 
Генералног урбанистичког плана Града 
Сремска Митровица (“Сл. Лист Града 
Сремска Митровица” број 4/2015), 
Одлуке о доношењу Плана детаљне 
регулације стамбеног блока између 
улица Фрушкогорске  и Пинкијеве у к.о. 
Манђелос (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 28/2020) члана 64. 
став 1. тачка 2. Статута Града Сремска 
Митровица  („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 
5/2019-испр.) и члана 42. Пословника 
о раду Градског већа Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 6/2021) 
Градско веће Града Сремска Митровица 
је, на својој 29. седници одржаној дана 
13.08.2021.године, донело:

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА У 
ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – ЈАВНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку 
спровођења планског акта, на  парцели 
број 1303  уписаној у лист непокретности 
број 1335 к.о. Манђелос, трајно престала 
намена јавног грађевинског земљишта, те 
јој се УКИДА својство  добра у општој 
употреби – јавно грађевинско земљиште и 
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представља улицу. Укидањем   својства 
јавног добра у општој употреби – улице 
врши се и промена намене земљишта из 
јавног грађевинског земљишта у остало 
грађевинско земљиште у јавној својини 
Града Сремска Митровица.
 Чланом 64. став 1. тачка 2. Статута 
Града Сремска Митровица  („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, 
број 3/2019 и 5/2019-испр.) утврђена 
је надлежност Градског већа Града 
Сремска Митровица да непосредно 
извршава и стара се о извршавању 
одлука и других аката Скупштине града 
– у конкретном случају План детаљне 
регулације стамбеног блока између 
улица Фрушкогорске  и Пинкијеве у к.о. 
Манђелос (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 28/2020)
 Имајући у виду да наведено, донета 
је одлука као у диспозитиву.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 463-197/2021-III
Дана, 13.08.2021. год.
Сремска Митровица
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
Светлана Миловановић,с.р.
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ИЗДАВАЧ: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
 Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13 * 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА  МИЛОШ МИШКОВИЋ * 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК  Тања Танасијевић Цвјетковић *

ТЕЛЕФОН:  022/610-156  ФАКС:  022/610-556 *  
e-mail: sekretarsg@sremskamitrovica.org.rs * 

ПРИПРЕМА И ШТАМПА:  ДОО КОЛОР ПРИНТ, ЛАЋАРАК ТЕЛ.: 022/671-377

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

258. ПРАВИЛНИК О   ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
 О  УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
 РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА И ГРАДСКОМ 
 ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

259. РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА У ОПШТОЈ 
 УПОТРЕБИ – ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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