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 На основу члана 58. Закона о запосле-
нима 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 кри-
теријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локал-
не 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 ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 
88/2016), као и члана 7. Одлуке о градским 
управама Града Сремска Митровица („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“, број 
32/2020), по прибављеном мишљењу Основне 
организације синдиката градских управа број 
01/2021од 01.02.2021. године,Градско веће, на 
предлог начелника Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину Града Срем-
ска Митровица, на 14.седници одржаној дана             
08.02.2021. 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 сис-
тематизацији радних места у Градским уп-
равамаи Градском правобранилаштву града 
Сремска Митровица („Сл. лист града Срем-
ска Митровица“ бр. 32/2020)мења се члан 27. 
тако да сада гласи: 

 „Радна места у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину су следећа:

1. НАЧЕЛНИК

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

Опис посла: Начелник представља и заступа 
Градску управу, обезбеђује законито, ефикас-
но и стручно обављање послова из делокру-
га Градске управе, организује, обједињава и 
усмерава рад Градске управе, односно запос-
лених и постављених лица, даје упутства и 
смернице за рад унутрашњих организацио-
них 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 орга-
низационих јединица, и др. лица у складу са 
актом о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Градској управи, од-
лучује о правима, обавезама и одговорностима 
из рада и по основу рада запослених лица у 
Градској управи, стара се о обезбеђивању ма-
теријалних и других услова за ефикасан рад, 
непосредно руководи Службом за имовину, 
врши и друге послове у складу са законом, 
Статутом, одлукама Скупштине града, Град-
ског већа и Градоначелника.

Услови: завршен правни, економски факултет, 
односно други факултет из поља друштве-
но-хуманистичких наука,(стечено високо об-
разовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама, односно на студијама које су зако-
ном изједначене са тим студијама у погледу 
права која из њих произлазе), завршене Ин-
тердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне 
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студије са стеченим одговарајућим стручним, 
академским или научним називом, 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 зако-
нито, ефикасно и стручно обављање посло-
ва 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 руководио-
це унутрашњих организационих јединица, 
и др. лица у складу са актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Градској управи, одлучује о правима, обаве-
зама 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 дру-
ге послове у складу са законом, Статутом, 
одлукама Скупштине града, Градског већа и 
градоначелника, обавља послове руководио-
ца Службе јавних набавки, замењује начел-
ника у случају његове одсутности или спре-
чености да обавља своју дужност, обавља и 
друге послове по налогу начелника Градске 
управе и Градоначелника. 

Услови:завршен правни, економски факултет, 
односно други факултет из поља друштве-
но-хуманистичких наука,(стечено високо об-
разовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама, односно на студијама које су зако-
ном изједначене са тим студијама у погледу 
права која из њих произлазе), завршене Ин-
тердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне 
студије са стеченим одговарајућим стручним, 
академским или научним називом, положен 
државни стручни испит и најмање пет година 
радног искуства у струци.

3. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧ-
КОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ НА-
ЧЕЛНИКА

Звање: Виши референт                                                                          
Број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова пријема по-
ште за начелника  и запослене, припремање 
поште за експедицију, обрађивање и архиви-
рање 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, обављање мање 
сложених стручно-оперативних, администра-
тивних и њима сличних послова, као и других 
послова по налогу начелника  Градске управе.

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

4. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХ-
НИЧКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ 
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Звање: Виши референт                                                                          
Број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова пријема по-
ште за заменика начелника и запослене, при-
премање поште за експедицију, обрађивање и 
архивирање предмета заведених на заменика 
начелника, вођење евиденције присутности 
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на раду, сарађивање са архивом, писарницом, 
услужним центром и другим службама, из-
рада трансакција за зараде запослених, за-
казивање састанака за заменика начелника 
Градске управе, обављање мање сложених 
стручно-оперативних, административних и 
њима сличних послова, као и других послова 
по налогу начелника и заменика начелника 
Градске управе.

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

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

5. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА УПРА-
ВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Звање: Самостални саветник                                                              
број службеника: 1

Опис посла: Обављање пословаруковођења, 
организације и планирања рада Службе, пру-
жање стручних упутстава, координирање и 
надзирање рада запослених у Служби; ста-
рање се о законитом, правилном и благовре-
меном обављању послова у Служби; старање 
о стручном оспособљавању и усавршавању 
запослених, координирање и праћење уна-
пређења и управљање људским ресурсима; 
успостављање и развијање система оцењи-
вања рада службеника, припремање одговора, 
информација и извештаја из делокруга Служ-
бе, припремање Кадровског плана; праћење 
законске и подзаконске регулативе и других 
прописа;  сарадња са другим Службама у 
Градској управи, обављање  и других послова 
по налогу начелника Градске управе. Посло-
ве прикупљања, чувања и обраде података о 
запосленом врши се у складу са  прописом 
којим се уређује заштита података о личности.

Услови :високо образовање стечено на сту-
дијама 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 ЕСПБ) 
и 5година радног искуства у струци.

6. УНАПРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Звање: Саветник
број службеника:1

Опис посла: Обављање послова анализе оп-
иса послова и радних места у органима Града 
Сремска Митровица и њихово правилно раз-
врставање у звања; припрема нацрт правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места; обавља послове планирања 
и развоја кадрова; обавља  послове у вези 
са планирањем организационих промена у 
органима; учествује у припреми нацрта Ка-
дровског плана и прати његово спровођење 
у органима; учествује у успостављању и раз-
вијању система оцењивања рада службеника, 
континуирано прати постигнућа службени-
ка и  унапређивање мотивације службеника; 
врши анализу, процену и припрему предло-
га годишњег Програма посебног стручног 
усавршавања службеника и предлога финан-
сијског плана за његово извршавање; обавља 
организацију, реализацију и анализу ефеката 
интерног и екстерног стручног усавршавања; 
предлаже мере и активности у циљу развоја 
људских ресурса: припрема анализе, инфор-
мације и извештаје у области унапређења и 
развоја људских ресурса, обавља  и друге 
послове по налогу начелника Градске  упра-
ве и руководиоца Службе. Прикупљање, чу-
вање и обрада података о запосленом врши 
се у складу са  прописом којим се уређује 
заштита података о личности.
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Услови :високо образовање стечено на сту-
дијама 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 или 
Техничко-технолошких наука (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) и 3 године радног иску-
ства у струци.

7. ПОСЛОВИ ПРОТИВПОЖАРНЕ 
ЗАШТИТЕ И ОДБРАНЕ И ПОСЛО-
ВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 
РАДУ  

Звање: Млађи саветник  
број службеника: 1

Опис посла: Обављање пословаприпреме 
седница Градског штаба за ванредне ситу-
ације, израђивање и ажурирње Процене уг-
рожености од елементарних непогода и Пла-
нова заштите и спасавања, предлагање мера 
за унапређење функционисања система за 
узбуњивање, учествовање у изради Акусти-
чне студије чујности, обавља стручне и ад-
министративне послове за Градски Штаб за 
ванредне ситуације, предузимањемера про-
тивпожарне заштите запослених у органима 
Града, вршење обуке запослених, старање о 
исправности противпожарних апарата, израђи-
вање одговарајућих планова функционисања 
противпожарне заштите као и одбране у миру, 
непосредне ратне опасности и рата. Израђи-
вање и ажурирањепланова одбране и пред-
лагање усвајања истих. Вођење евиденције и 
задужења о службеном наоружању. Вршење 
контроле и давање упутстава у планирању, 
избору, коришћењу и одржавању средстава 
за рад и опреме за личну заштиту на раду, 
учествовање у опремању и уређивању радног 
места у циљу обезбеђивања безбедносних и 
здравствених услова рада, организовање пре-
вентивног и периодичног испитивања радне 
околине, прегледање и испитивање опреме за 

рад, праћење и контролисање примене мера 
безбедности и здравља запослених на раду, 
припремање и спровођење оспособљавања 
запослених за безбедан и здрав рад, сарађи-
вање са службом медицине рада, вођење еви-
денције у области безбедности и здравља на 
раду, контролисање забране пушења, сачиња-
вање извештаја о повреди забране пушења у 
складу са законом и достављање начелнику 
Градске управе, обављање и других послова 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе. Прикупљање, чување и об-
рада података о запосленима врши у складу 
са  прописом којим се уређује заштита пода-
така о личности.

Услови за рад: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академ-
ске 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)и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ

8. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЈАВНИХ 
НАБАВКИ 

Звање: Самостални саветник                                                             
број службеника: 0

Опис посла: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, пру-
жање стручних упутстава, координирање и 
надзирања рад запослених у Служби; старање 
се о законитом, правилном и благовременом 
обављању послова у Служби; праћење закон-
ске и подзаконске регулативе и других пропи-
са; сарадња са другим Службама у Градској 
управи, пружање стручне помоћи градским 
управама у пословима јавних набавки из њи-
ховог делокруга, обављање  и других послова 
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по налогу начелника Градске  управе.

Услови :високо образовање стечено на сту-
дијама 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) и 5година рад-
ног искуства у струци.

9. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ I

Звање: Самостални саветник                                                              
број службеника: 1

Опис послова: Обављање послова јавних 
набавки за градске управе, службе и органе  
Града Сремска Митровица као наручиоце у 
смислу закона којим је уређена област јав-
них набавки, спровођење поступака јавних 
набавки; припремање одлука о покретању 
поступка јавних набавки; предлагање кри-
теријума за избор најповољније понуде; 
учествовање у припреми модела уговора; 
прикупљање понуда у координацији са Ко-
мисијом за јавне набавке; учествовање у раду 
Комисије за јавне набавке када је прописано 
да је члан службеник за јавне набавке; дос-
тављање обавештења о додели уговора о јав-
ним набавкама свим понуђачима; достављање 
буџетском кориснику примеркаа одлуке о 
покретању поступка, записника о отварању 
понуда, извештаја о стручној оцени понуда, 
извештаја о додели уговора и модела угово-
ра понуђача који је изабран; учествовање у 
припреми коначних уговора о јавним набав-
кама; објављивање аката на порталу јавних 
набавки; припремање кварталних извештаја 
о спроведеним поступцима Градске управе 
за опште и заједничке послове и имовину; 
комплетирање финансијске документације 
и достављање ликвидатури, учествовање у 
праћењу извршења угoвора јавних набавки 
ове управе; вођење евиденције о јавним на-
бавкама и вршење архивирања документа-

ције; обављање административно-техничких 
послова за Комисију; учествовање у припре-
ми Интерног акта Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину и пружање 
стручне помоћи у припреми Интерних аката 
других органа Града, припремање годишњих 
програма робних  резерви, спровођење ак-
тивности везаних за давање позајмица из за-
лиха градских робних резерви, као и других 
послова везаних за градске робне резерве и 
других послова по налогу руководиоца Служ-
бе и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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) и 5 година рад-
ног искуства у струци.

10.-12. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НА-
БАВКЕ II

Звање: Саветник
број службеника: 3

Опис послова: Обављање послова јавних 
набавки за градске управе, службе и органе  
Града Сремска Митровица као наручиоце у 
смислу закона којим је уређена област јавних 
набавки, спровођење поступака јавних набав-
ки; припремање одлуке о покретању поступка 
јавних набавки; предлагање критеријума за 
избор најповољније понуде; учествовање у 
припреми модела уговора; прикупљање по-
нуде у координацији са Комисијом за јавне 
набавке; достављање обавештења о додели 
уговора о јавним набавкама свим понуђачима; 
достављање буџетском кориснику пример-
ка одлуке о покретању поступка, записни-
ка о отварању понуда, извештаја о стручној 
оцени понуда, извештаја о додели уговора 
и модела уговора понуђача који је изабран; 
учествовање у припреми коначних уговора о 



7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 02 08. 02. 2021.

јавним набавкама; вршење објављивања ака-
та на порталу јавних набавки; комплетирање 
финансијске документације и достављање 
ликвидатури; вођење евиденције о јавним 
набавкама и вршење архивирања документа-
ција; обављаер административно-техничких 
послова за Комисију;као и других послова 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке   академске 
студије,  специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајањуод 
најмање четири године у образовно научном 
пољу Друштвено – хуманистичких наука (у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 3 година рад-
ног искуства у струци

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ 

ВЕЋА

13. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА  

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Обавља пословеруковођења, 
организовања и планирања рада Службе, 
пружање стручних упутстава, координирње и 
надзирање рада запослених у Служби; стара 
се о законитом, правилном и благовременом 
обављању послова у Служби; прати законску 
и подзаконску регулативу, информише Гра-
доначелника о новинама које из тих прописа 
проистичу а односе се на локалну самоупра-
ву; сарађује са градским управама, Стручном 
службом Скупштине Града и другим организа-
ционим јединицама Градске управе, припрема 
анализе, одговоре, информације и извештаје 
у вези питања из надлежности Градоначел-
ника и Градског већа као и извештаје о раду 

Службе; координира рад на обављању струч-
них послова, нормативно-правних и других 
послова за Градоначелника и Градско веће; 
учествује у раду радног тела Већа за припре-
му предлога аката у другостепеном управном 
поступку за који је надлежно Градско веће; 
помаже Градоначелнику у давању иниција-
тива и предлагању начина решавања питања 
о којима одлучује Скупштина града; обавља 
и друге послове по налогу Градоначелника 
и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије)  
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно на-
учном пољу Друштвено-хуманистичких на-
ука- Правне науке (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) и 5 година радног искуства у струци.

14.КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ 
ВЕЋА 

Звање:Сарадник                                                                               
број службеника:   1

Опис посла: Израђује појединачна акта за 
која је овлашћен Градоначелник у области 
издавања пословног простора у закуп, поје-
диначних аката у вези образовања комисија и 
радних тела за послове који су у надлежнос-
ти Градоначелника, обавља пословепријема 
странака које се интересују за ток предмета 
који се односе на послове из  редовне надлеж-
ности Градоначелника и Градског већа; пружа 
помоћ странкама при састављању поднесака 
којим се оне обраћају Градоначелнику и Град-
ском већу; припрема и доставља обавештења 
Агенцији за борбу против корупције у вези 
ступања на функцију, реизбора или разрешења 
за чланове Градског већа, Градоначелника и 
лица која он поставља, заменика Градона-
челника као и службеника на положају (на-
челнике и заменике начелника), учествује у 
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припреми седница Градског већа; израђује 
отправке аката са седница Градског већа у 
складу са законом, обавља административне 
и техничке послове на обради и сређивању 
аката, предмета и документације вазане за 
активности Градоначелника и Градског већа; 
врши пријем и експедицију поште; обавља 
послове одлагања, чувања и архивирања до-
кументације; обавља евиденционе и докумен-
тационо-архивске послове од значаја за рад 
Градоначелника и Градског већа; прикпља 
податке од свих служби Градске управе о 
променама које су од значаја за ажурирање 
Информатора о раду органа Града Сремска 
Митровица, обавља и друге послове по налогу 
Градоначелника, начелника Градске управе и 
руководиоца Службе.

Услови:стечено високо образовање на ос-
новним академским студијама, основним 
струковним студијама,  у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова,  односно на студијама у 
трајању до три године у образовно научном 
пољу Друштвено-хуманистичких наука и 
најмање 3 године радног искуства у струци.

15. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДО-
НАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Звање: Виши референт
број службеника:   1

Опис посла: Обавља пословепријема стра-
нака које се непосредно обраћају Градона-
челнику и члановима Градског већа, припре-
ма радне и друге састанке Градоначелника 
и Градског већа, обавља административне 
послове, обавља и друге послове по налогу 
Градоначелника, начелника Градске управе 
и руководиоца Службе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању, друштвеног или 
техничког смера и 5 година радног искуства 
у струци.

СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА 
ГРАЂАНА

16. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ЛИЧ-
НА СТАЊА ГРАЂАНА

Звање: Самостални саветник
број службеника:   1

Опис посла: Обавља пословеруковођења, 
организује и планира рад Службе, пружа 
стручна упутства, координира и надзире рад 
запослених у Служби; стара се о законитом, 
правилном и благовременом обављању посло-
ва у Служби; стара се о унапређењу рада, 
побољшању ефикасности  и односа према 
грађанима и организацијама; припрема ана-
лизе, одговоре, информације и извештаје о 
раду Службе; организује и координира из-
раду аката из делокруга Службе; прати и 
проучава законску и подзаконску регулати-
ву из области у оквиру делокруга Службе, 
сарађује са другим одељењима у Градској 
управи, води управни поступак и израђује 
решења о накнадним уписима и исправкама 
грешке у матичним књигама, промени личног 
имена, склапању брака преко пуномоћника, 
организује рад месних канцеларија и обавља 
друге послове по налогу начелника.

Услови:Високо образовање стечено на ос-
новним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним  студијама,  
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету у образовно 
научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука - Правне науке и најмање 5 година 
радног искуства.
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17.  УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
У ОБЛАСТИ ЛИЧНИХ СТАЊА 
ГРАЂАНА 

Звање: Саветник
број службеника:   1

Опис посла: Самостално и аналитички, у 
сарадњи са запосленима вишег звањаи уз 
повремени надзор непосредног руководио-
ца, обавља сложене послове у области лич-
них стања грађана, води управни поступак 
у области матичних књига и личних стања 
грађана; стара се о благовременој изради пр-
востепених решења о накнадним уписима и 
исправкама грешке у матичним књигама, о 
промени личног имена, као и других аката 
у области личних стања грађана, остварује 
сарадњу са надлежним државним и другим 
органима у земљи и иностранству у области 
личних стања грађана и обавља друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника.

Услови:Високо образовање стечено на ос-
новним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним  студијама,  
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету у образовно 
научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука - Правне науке и најмање 3 године 
радног искуства.

18. МАТИЧАР I - ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ  

Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Израђује кварталне  извештаје  
на основу Закона о матичним књигамаи дос-
тавља надлежном министарству и другим 
органима,  израђује годишње и месечне из-
вештаје о раду матичара, доставља податке 
по захтеву других органа о чињеницама о 

којима се води службена евиденција (матич-
не књиге рођених, венчаних, умрлих, књига 
држвљана),  врши надзор над вођењем ма-
тичних књига и обављањем послова вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих 
и књиге држављана; води одговарајуће ре-
гистре за матичне књиге; уноси податаке у 
Централни регистар матичних књига и књи-
га држављана; води и чува други примерак 
матичних књига и књига држављана (писани 
примерак);уписује накнадне промене у Цен-
трални регистар матичних књига и књига 
држављана и други примерак матичних књи-
га и књига држављана (писани примерак), 
води матични  деловодник; издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичнe пословe у 
вези са рођењем, закључењем брака; смрћу, 
стара се о формирању и чувању документације 
и матичне архиве,  и обавља друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника .

Услови :Високо образовање стечено на ос-
новним академским студијама у обиму од 
најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, 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 
најмање 5 година радног искуства у струци.

19. МАТИЧАР II

Звање: Саветник                                                                                  
број службеника:1

Опис посла: Учествује у утвђивању распореда 
рада матичара токо радног времена и током 
дежурстава, учествује припреми  месечних, 
кварталних  и  годишњих извештаја о раду 
матичара, врши надзор над вођењем посло-
ва матичних књига рођених, венчаних, умр-
лих и књиге држављана; води одговарајуће 
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регистре за матичне књиге; уноси податаке 
у Централни регистар матичних књига и 
књига држављана, води и чува други при-
мерaк матичних књига и књига држављана 
(писани примерак); уписује накнадне проме-
не у Централни регистар матичних књига и 
књига држављана, води матични деловодник, 
доставља податке по захтеву других органа о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција (матичне књиге рођених, венчаних, 
умрлих, књига држвљана), издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака, смрћу; 
стара се о формирању и чувању документације 
и матичне архиве, пружа техничку и другу 
помоћ у хуманитарним и другим организа-
цијама, пружа информације и стручну помоћ 
странкама при састављању поднесака којима 
се оне обраћају органима града, прима захтеве 
странака у области личних стања грађана, по-
зива странке и органе у вези са спровођењем 
решења у области личних стања, остварује 
контакт са надлежним министарствима и 
центрилма за социјални рад, и обавља дру-
ге послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника.

Услови : високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, у образовно научном 
пољу Друштвено-хуманистичких наука или 
Техничко-технолошких наука (у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ) и 3 године радног иску-
ства у струци.

20. MATИЧАР  III - ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ 

Звање: Млађи сарадник
број службеника: 1

Опис посла: обавља  послове вођења матич-
них књига рођених, венчаних, умрлих и књи-
ге држављана; води одговарајуће регистре за 
матичне књиге;  уноси податке у Централни 
регистар матичних књига и књига држављана; 
води и чува други примерак матичних књига 
и књига држављана (писани примерак);упи-
сује накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана и други 
примерак матичних књига и књига држављана 
(писани примерак), води матични деловодник, 
доставља податке по захтеву других органа о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција (матичне књиге рођених, венчаних, 
умрлих, књига држављана), издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичне послове у 
вези са рођењем, закључењем брака и смрћу; 
стара се о формирању и чувању документа-
ције и матичне архиве,пружа техничку помоћ 
хуманитарним и др. организацијама; пружа 
информације и стручну помоћ странкама  у 
састављању поднесака којима се оне обраћају 
органима града; прима захтеве странака у об-
ласти личних стања грађана и обавља друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника.

Услови: Стечено високо образовање на ос-
новним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године, у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.
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 21. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА I

Звање: Млађи саветник
број службеника:1

Опис посла: Доставља податке по захтеву 
других органа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција (матичне књиге рође-
них, венчаних, умрлих, књига држављана), 
врши надзор над вођењем матичних књи-
га и обављањем послова вођења матичних 
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; уноси податаке у Централни 
Регистар матичних књига и књига држављана; 
води и чува други примерак матичних књига 
и књига држављана (писани примерак); упи-
сује накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана, води 
матични деловодник, стара се о формирању 
и чувању документације и матичне архиве, 
издаје изводе из матичних књига и уверења 
о чињеницама уписаним у матичне књиге; 
издаје уверења о држављанству; обавља ма-
тичнe пословe у вези са рођењем, закључењем 
брака и смрћу, пружа информације и стручну 
помоћ странкама при састављању поднесака 
којима се они обраћају органима града, при-
ма захтеве странака у области личних стања 
грађана, обавља друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника.

Услови: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, у образовно научном 
пољу Друштвено-хуманистичких наука или 
Техничко технолошких наука и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

22. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА II

Звање: Сарадник
број службеника: 1

Опис посла: Oбавља послове вођења  ма-
тичних књига рођених, венчаних, умрлих и 
књиге држављана; води одговарајуће регистре 
за матичне књиге; уноси податке из матич-
них књига у Централни регистар матичних 
књига (први примерак) и књига држављана; 
води и чува други примерак  матичних  књига 
и књига држављана (писани примерак);упи-
сује накнадне промене у Централни регис-
тар матичних књига и књига држављана и 
води матични деловодник; издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге и књиге државља-
на, издаје уверења о држављанству; обавља 
матичне послове у вези са рођењем, закљу-
чењем брака, смрћу; стара се о формирању 
и чувању документације и матичне архиве,  
пружа техничку и другу помоћ хуманитарним 
и д.организацијама, обавља послове инфор-
мисања странака и пружања стручне помоћи 
странкама при састављању поднесака којима 
се оне обраћају органима града, прима захтеве 
странака из области личних стања грађана, 
обавља друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника.

Услови:високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука и најмање 
3 године радног искуства у струци.

23.-29. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА III

Звање: Млађи сарадник
број службеника: 7

Опис посла: обавља послове вођења  матич-
них књига рођених, венчаних, умрлих и књи-
ге држављана; води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; уноси податке у Централни 
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регистар матичних књига и књига државља-
на; води и чува други примерак матичних 
књига и књига држављана (писани приме-
рак);уписује накнадне промене у Централни 
регистар матичних књига и књига држављана 
и други примерак матичних књига и књига 
држављана( писани примерак), води матични 
деловодник, издаје изводе из матичних књига 
и уверења о чињеницама уписаним у мати-
чне књиге; издаје уверења о држављанству; 
обавља матичне послове у вези са рођењем, 
закључењем брака и смрћу; стара се о фор-
мирању и чувању документације и матичне 
архиве, пружа информације и стручну помоћ 
странкама  у састављању поднесака којима се 
оне обраћају органима града; прима захтеве 
странака у области личних стања грађана и 
обавља друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника.

Услови:  високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наукаи завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

30. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА I – ПОСЛО-
ВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

Звање: Млађи саветник
број службеника:1

Опис посла: Доставља податке по захтеву 
других органа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција (матичне књиге рође-
них, венчаних, умрлих, књига држављана), 
врши надзор над вођењем матичних књи-
га и обављањем послова вођења матичних 
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре за 
матичне књиге; уноси податаке у Централни 
Регистар матичних књига и књига држављана; 
води и чува други примерак матичних књига 

и књига држављана (писани примерак); упи-
сује накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана, води 
матични деловодник, стара се о формирању 
и чувању документације и матичне архиве, 
издаје изводе из матичних књига и уверења 
о чињеницама уписаним у матичне књиге; 
издаје уверења о држављанству; обавља ма-
тичнe пословe у вези са рођењем, закључењем 
брака и смрћу, пружа информације и стручну 
помоћ странкама при састављању поднесака 
којима се они обраћају органима града, при-
ма захтеве странака у области личних стања 
грађана, обавља друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника.

Услови: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, у образовно научном 
пољу Друштвено-хуманистичких наука или 
Техничко технолошких наука и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

31.-33. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА III- 
ПОСЛОВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

Звање: Млађи сарадник
број службеника: 3

Опис посла: обавља  послове вођења матич-
них књига рођених, венчаних, умрлих и књи-
ге држављана; води одговарајуће регистре за 
матичне књиге;  уноси податке у Централни 
регистар матичних књига и књига државља-
на; води и чува други примерак матичних 
књига и књига држављана (писани приме-
рак);уписује накнадне промене у Централни 
регистар матичних књига и књига држављана 
и други примерак матичних књига и књига 
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држављана (писани примерак), води матични 
деловодник, издаје изводе из матичних књига 
и уверења о чињеницама уписаним у мати-
чне књиге; издаје уверења о држављанству; 
обавља матичне послове у вези са рођењем, 
закључењем брака и смрћу; стара се о фор-
мирању и чувању документације и матичне 
архиве, пружа техничку помоћ хуманитарним 
и др. организацијама; пружа информације 
и стручну помоћ странкама  у састављању 
поднесака којима се оне обраћају органима 
града; обавља друге послове по налогу руко-
водиоца Службе и начелника.

Услови: високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године, у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука и завршен 
приправнички стажили најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

34.ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА БИРАЧ-
КОГ СПИСКА I

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Води и ажурира Јединствени 
бирачки списак и Посебан бирачки списак 
израђује решења о променама у Јединстве-
ном бирачком списку и Посебном бирачком 
списку, о упису и брисању из бирачког списка, 
издаје потврде о изборном праву, уверења о 
упису у  Јединствени бирачки списак и По-
себан бирачки списак, уверења  да грађанин 
није уписан у бирачки списак, обавља са-
радњу са министарством и другим органима, 
доставља потребне извештаје руководиоцу 
Службе и обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника. 

Услови: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, у образовно научном 
пољу Друштвено-хуманистичких наука и 3 
године радног искуства у струци.

35. ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА БИРАЧ-
КОГ СПИСКА II 

Звање: Млађи саветник
број службеника: 1

Опис посла: Води и ажурира Јединствени 
бирачки списак и Посебан бирачки списак 
израђује решења о променама у Јединстве-
ном бирачком списку и Посебном бирачком 
списку, о упису и брисању из бирачког списка, 
издаје потврде о изборном праву, уверења о 
упису у  Јединствени бирачки списак и По-
себан бирачки списак, уверења  да грађанин  
није уписан у бирачки списак, обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника . 

Услови: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

36. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ 
ПОСЛОВИ БИРАЧКОГ СПИСКА

Звање: Виши референт
број службеника:1

Опис посла: обављаадминистративне и 
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техничке послове припреме, обраде и уноса 
података у систем за АОП ради ажурирања 
Јединственог бирачког списка и Посебног 
бирачког списка; обавља послове у вези са 
спровођењем решења о упису, брисању, из-
мени, допуни и исправци грешке у бази Је-
динствног бирачког списка и Посебног би-
рачког списка по службеној дужности или 
на захтев странака - до закључења бирачког 
списка; издаје извод из бирачког списка и 
обавештења за потребе личног изјашњавања 
грађана; издаје уверења о изборном и бирач-
ком праву; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника.

Услови: средње образовање у четворого-
дишњем трајању и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ 
И ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

37. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ И 
ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И 
ПОСЛОВИ ВОЂЕЊA ДЕЛОВОД-
НИКА И ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЕЛЕК-
ТРОНСКИМ ПУТЕМ 

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, ко-
ординира и надзире рад запослених у Служби; 
стара се о законитом, правилном и благовре-
меном обављању послова у Служби;  прати 
законску и подзаконску регулативу и друге 
прописе;  сарађује са другим Службама у Град-
ској управи, пружа стручну помоћ градским 
управама, прима ковертирану пошту,прегле-
да,отвараи сигнирана организационе јединице, 
одређује класификацију примљених предмета, 
води поверљиве и строго поверљиве  дело-
воднике за  органе управе, води евиденције 
о печатима и штамбиљима, извештава о кре-
тању предмета управног поступка и израђује 

и друге извештаје из делокруга рада пријемне 
канцеларије иписарнице, врши надзоро при-
мени прописа о канцеларијском пословању, 
израђује предлоге решења овођењу пописа 
аката и предлог решења о утврђивању ознака 
органа и организационих јединица и израђује 
предлог решења о одређивању система вођења 
основне евиденције, контролише рад архиве 
и доставне службе, обавља послове вођења 
деловодника-завођење предмета у електрон-
ском облику,примање захтева електронским 
путем,вођење портала Е управе; штампање 
омота и формирање предмета према врсти 
предмета; завођење у основну евиденцију 
захтева примљених од странака, захтева 
приспелих поштом и примљених усмено од 
референата; завођење предмета за Скупшти-
ну, Градоначелника, Градско веће и  Градске-
управе;повезивање приспелих аката који већ 
имају евидентиран основни број, скенирање 
примљених захтева и аката, завођење свих 
конкурса које расписују Градске управе и 
примање конкурсне документације; стављање 
предмета у рок и вађење предмета из рока; 
давање информације о кретању предмета 
на захтев странака и референата,издавање 
Уверења о породичном стању за употребу у 
иностранству и други послови у складу са 
прописима о канцеларијском пословању,по 
налогу начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајањудруштвеног смера, 5 
година радног искуства у струци. 

38.-39. ПРИЈЕМ, ЕКСПЕДИЦИЈА ПО-
ШТЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ АКАТА 

Звање: Виши референт 
број службеника  2

Опис посла: Обавља административне и тех-
ничке послове преузимања службене поште, 
разврставање примљене поште која се не за-
води по оранизационим јединицама; разврста-
вање заведених предмета по оранизационим 
јединицама, разврставање заведених предмета 
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по организационим јединицама и завођење 
у интерне доставне књиге; вођење роковни-
ка предмета; завођење препоручене поште у 
књигу препорука; вођење књиге примљене по-
ште на личност и функцију; вођење пријемне 
књиге лист и поштарине;  вођење пријемне 
књиге лист по уговору (вредносна пошта); 
разврставање поште за отпрему (обичну и 
препоручену); технички послови разврста-
вања поште за отпрему, ковертирање и адре-
сирање поште за отпрему и увођење у књигу 
експедоване поште, вођење доставне књиге 
примљених часописа и књига, вођење књиге 
рачуна, евиденција пост експрес пошиљака, 
отпремање поште преко интерних доставља-
ча и други послови у складу са прописима о 
канцеларијском пословању по налогу руко-
водиоца Службе и начелника Управе.                                                                                                                                      

Услови: стечено средње образовање у четво-
рогодишњем трајању и најмање пет година 
радног искуства у струци.

40.-41. ПОСЛОВИ АРХИВЕ  

Звање: Виши референт
број службеника: 2

Опис посла: Прима завршене предмете за 
архиву, скенира завршене предмете дос-
тављене за архивирање, архивира предмете 
у основној евиденцији у електронској форми, 
разврстава предмете по класификацијама, по 
року чувања, по години отварања предмета и 
улаже у фасцикле. Вади предмете из архиве 
ради давања на увид странкама и референ-
тима, издаје преписе докумената на захтев 
странака, издаје архивиране предмете на 
реверс референтима, распоређује службене 
листове и осталу штампу и води књиге за 
доставу службених листова, води архивску 
књигу у коју се уписује сав регистратурски 
материјал и архивска грађа, врши препис ар-
хивске књиге и сваке године доставља надлеж-
ном органу. Надлежном органу сваке године 
доставља архивску грађу и регистратурски 
материјал на трајно чување по протоку рока 

од 30 година, врши излучивање безвредног 
регистратурског материјала коме је истекао 
рок чувања једном годишње. Врши техничке 
припреме за седнице Скупштине Града, сни-
ма их и снимљени материјал предаје Служби 
за послове Скупштине Града, обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца службе и 
начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању и 5 година радног 
искуства у струци.  

42.-43. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ПОДНЕ-
САКА И ПРУЖАЊЕ ИНФОРМА-
ЦИЈА СТРАНКАМА  

Звање: Млађи референт 
број службеника: 2

Опис посла: Обављаадминистративне и тех-
ничке послове пријема поднесака и контроле 
исправности и комплетности примљених по-
днесака и прилога; даје упутстава и потребна 
обавештења странкама у вези са остваривањем 
њихових права  код органа града; пружа помоћ 
странкама при попуњавању одговарајућих 
образаца и захтева, саставља захтеве стран-
кама када нема прописаног обрасца,стара се 
о наплати прописане административне так-
се уз примљене поднеске; врши скенирање 
примљених аката, и обавља друге послове 
у складу са прописима о канцеларијском 
пословању, обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Службе и начелника Управе.

Услови: средње образовање у четворого-
дишњем трајањуи завршен приправнички стаж.

44-45. ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ ДОСТАВЕ 

Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места
број намештеника: 2

Опис послова: Врши интерну доставу аката, 
решења и других писмена за потребе Град-
ских управа, води свакодневне евиденције о 
задужењима са поштом кроз књигу и разду-
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жењима поште-доставница кроз књигу, врши 
сравњивање са експедитором, обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца службе и 
начелника Градске управе. 

Услови: стечено средње обазовање у трого-
дишњем трајању, са или без искуства.

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ

46. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ОДР-
ЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ

Звање: Самостални саветник                                                          
број службеника: 1

Опис послова: Обављање послова руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, пру-
жа стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у служби; стара се о закони-
том, правилном и благовременом обављању 
послова у служби; координира послове везане 
за планирање, припрему и реализацију раз-
војних пројеката и капиталних инвестиција 
у областима из делокруга службе, остварује 
сарадњу и координира рад  Службе са радом 
других Служби Градске управе; обавља и друге 
послове по налогу начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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-технолошке науке- дипло-
мирани инжењер грађевине, (у обиму од нај-
мање 240ЕСПБ), 5 година радног искуства у 
струци, важећа лиценца Инжењерске коморе 
Србијеу области грађевинског инжењерства.    

47. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПУТЕВА 

Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове који се од-
носе на планирање, изградњу, реконструк-
цију и одржавање путева и саобраћајница и 
унапређење организације рада у области пу-
тева; прати реализацију програма у области 
изградње и реконструкције путева; припрема 
анализе, извештаје и информације из свог де-
локруга;учествује у пројектовању објеката из 
своје области; учествује у раду комисије за 
технички преглед објеката, прикупља потреб-
ну документацију и сагласности за изградњу 
инвестиционих објеката из своје области; 
обрађује документацију поднету за технички 
преглед објеката; врши утврђивање чињеница 
на тререну; учествује у састављању пројект-
них задатака и у консултацијама у току из-
раде инвестиционо техничке докуемнтације; 
обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Службе и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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-технолошке науке-дипломи-
рани инжењер грађевине - саобраћајно кон-
структивног одсека, одсека путеви и желез-
нице или одсека за саобраћајнице или мастер 
инжењер грађевине - саобраћајно конструк-
тивног одсека, одсека путеви и железнице 
или одсека за саобраћајнице (у обиму од нај-
мање 240ЕСПБ), 5  година радног искуства у 
струци, важећа лиценца Инжењерске коморе 
Србије у области грађевинског инжењерства.    
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48. ПОСЛОВИ НА ИЗГРАДЊИ И ОДР-
ЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ  

Зва ње: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове припремања 
анализа, извештаја, информација и других 
стручних и аналитичких материјала на ос-
нову одговарајућих података у циљу утврђи-
вања чињеничног стања у делокругу области. 
Учествује у изради инвестиционо техничке 
документације; учествује у пројектовању 
објеката из области хидротехнике. Одгово-
ран је за послове  надзора над изградњом и 
одржавањем комуналне инфраструктуре из 
своје области; врши стручни надзор над из-
градњом инвестиционих објеката; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Службе 
и начелника Градске управе.

Усл ови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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-технолошке науке- дипло-
мирани инжењер грађевине, (у обиму од нај-
мање 240ЕСПБ), 5 година радног искуства у 
струци, важећа лиценца Инжењерске коморе 
Србијеу области грађевинског инжењерства.   

49. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА I

Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове одржавања 
зелених јавних површина, паркова, дрвореда, 
градске плаже, учествује у припремању из-
вештаја и информација о утврђеним програ-
мима рада, доставља извештаје  реализацији 
задатих активности, учествује у изради дуго-
рочних, средњерочних планова, годишњих 
програма и финансијских планова Градске 

управе, врши стручни надзор из области одр-
жавања и неговања зелених површина, врши 
стручни надзор над уређењем и одржавањем 
градске плаже; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године на Интердисци-
плинарним, Мултудисциплинарним, Тран-
сдисциплинарним (ИМТ) и двопредметним 
студијима - дипломирани инжењер пејсажне 
архитектуре или мастер инжењер пејсажне 
архитектуре (у обиму од најмање 240ЕСПБ)
или у области техничко-технолошких наука, 
3  године радног искуства у струци.  

50. ПОСЛОВИ САНИТАРНИХ МЕРА 
ОДРЖАВАЊА И УКЛАЊАЊАВИ-
ШЕГОДИШЊИХ СТАБАЛА

Звање: Mлађи саветник    
број службеника: 1

Опис посла:  Обавља послове спровођења 
санитарних мера одржавања и уклањања ви-
шегодишњих стабала, прави годишње пла-
нове неге и одржавања дрворедних садница 
на територији града, обавља евидентирање 
захтева грађана и прослеђује исте на реали-
зацију, обавља и друге послове по налогу  
начелника Градске управе.

Усло ви: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно науч-
ном пољу Техничко-тенолошких наука или 
Природно-математичких наука (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ), завршен приправнички 
стаж или најмање пет година проведених у 
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радном односу код послодавца из члана 1. 
ст. 1. и 2. Закона. 

51. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА II

Звање: Mлађи саветник    
број службеника: 1

Опис посла:  Учествује у обављању послова 
одржавања зелених јавних површина, паркова, 
дрвореда, градске плаже, учествује у припре-
мању извештаја и информација о утврђеним 
програмима рада, доставља извештаје  ре-
ализацији задатих активности, учествује у 
изради дугорочних, средњерочних планова, 
годишњих програма и финансијских плано-
ва Градске управе, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно науч-
ном пољу Техничко-тенолошких наука или 
Природно-математичких наука (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ), завршен приправнички 
стаж или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из члана 1. 
ст. 1. и 2. Закона. 

52. ПОСЛОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА И 
ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗ-
ВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ 

Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове стручног над-
зора над изградњом инвестиционих објеката; 
учествује у раду комисије за технички преглед 
објеката; врши пријаву штете осигураних 
објеката из свог делокруга рада; прикупља 
потребну документацију и сагласности за из-
градњу инвестиционих објеката из своје об-

ласти; врши утврђивање чињеница на терену;  
учествује у састављању пројектних задатака 
и консултацијама у току израде инвестицио-
но техничке документације; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у пољу техничко 
технолошких наука-дипломирани инжењер 
машинства (у обиму од најмање 240ЕСПБ), 
3  године радног искуства у струци,    

53. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА И ИЗ-
ГРАДЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове одржавања 
јавне расвете и електро инсталација на пе-
шачком мосту и предлаже и спроводи мере 
за обезбеђење њихове функционалности, 
врши коначан обрачун изведених радова на 
редовном одржавању јавне расвете и утрош-
ку електричне енергије на јавној расвети и 
семафорима, учествује у изради дугорочних, 
средњорочних планова, годишњих програ-
ма и финансијских планова Градске управе, 
учествује у поступку јавних набавки из свог 
делокруга рада, обавља послове пријема и 
обраде захтева грађана и прослеђује исте на 
реализацију, обавља и друге послове по на-
логу начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању, електро смера, 5 године 
радног искуства у струци, 
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54. АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕХНИЧ-
КИ ПОСЛОВИ У СЛУЖБИ ЗА ОДР-
ЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ 

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове на при-
бављању инвестиционо-техничке докумен-
тације; подноси све захтеве у обједињеној 
процедури кроз Централни информациони 
систем за електронско поступање везане за 
инвестиционо техничку документацију, из-
градњу објеката и употребу објеката; врши 
обрачун доприноса за уређивање грађевин-
ског земљишта у оквиру обједињене проце-
дуре кроз Централни информациони систем 
за електронско поступање; прима захтеве и 
обрађује документацију потребну за технич-
ки преглед објеката; учествује у поступку 
јавних набавки из свог делокруга рада; води 
интерну архиву техничке документације; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању, друштвеног ии технич-
ког смера, 5 година радног искуства у струци.  

55. ПОСЛОВИ НА ИЗГРАДЊИ И ОДР-
ЖАВАЊУ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУ-
РЕ

Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове припремања 
и реализације развојних пројеката и капи-
талних инвестиција у области јавне инфра-
структуре, припремања анализа, извештаја, 
информација и других стручних и аналитичких 
материјала на основу одговарајућих података 
у циљу утврђивања чињеничног стања у де-
локругу области. Учествује у изради инвес-
тиционо техничке документације; учествује 
у пројектовању објеката из области изградње 
инфраструктуре. Одговоран је за послове  

надзора над изградњом и одржавањем ко-
муналне инфраструктуре из своје области; 
врши стручни надзор над изградњом инвес-
тиционих објеката; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије),  у образовно научном пољу-технич-
ко-технолошке науке (у обиму од најмање 
240ЕСПБ), најмање 5 година радног иску-
ства у струци, важећа лиценца Инжењерске 
коморе Србије Србијеу области грађевинског 
инжењерства.  

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

56. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА СЛУЖ-
БЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послава: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, пру-
жа стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у служби; стара се о закони-
том, правилном и благовременом обављању 
послова у служби; координира послове везане 
за планирање, припрему и реализацију раз-
војних пројеката и капиталних инвестиција 
у области јавне инфраструктуре, остварује 
сарадњу и координира рад  службе са радом 
других служби Градске управе; обавља и друге 
послове по налогу начелника Градске управе.

Услови:високо образовање стечено насту-
дијама 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 
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пољу Друштвено -хуманистичких наука – 
економске или агроекономске науке (у оби-
му од најмање 240ЕСПБ) и 5 годинарадног 
искуства у струци.

57. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ 
ПОСЛОВИ 

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове праћења фи-
нансијске реализације пројеката; учествује 
у припремама за израду Плана капиталних 
инвестиција Управе. Саставља књиговод-
ствене исправе; обавља послове из области 
рачуноводства. Одговоран је за праћење 
законских прописа и стручне литературе у 
вези финансијско-материјалног пословања. 
Обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Службе и  начелника Градске управе.

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

58. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБ-
ЛАСТИ JAВНИХ ПРИХОДА

Звање: Сарадник
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове евиденције 
и праћења наплате потраживања по основу 
накнада које представљају изворне приходе 
Града, а у надлежности су Градске управе за 
опште и заједничке послове и имовину. Води 
аналитичку евиденцију обвезника накнада за 
уређење грађевинског земљишта (комунал-
ни допринос, канализација, легализација), 
књижи задужења у складу са обрачуном 
односно донетим решењем, књижи уплате 

накнада у аналитичкој евиденцији Управе. 
Води евиденцију закупа локација на јавном 
земљишту у циљу постављања мањих мон-
тажних објеката-киоска. Књижи задужења 
у складу са уговором, уплате поизводима и 
прати реализацијуистих. У аналитичкој  еви-
денцији Градске управе књижи задужења по 
уговорима о отуђењу грађевинског земљишта 
и уплате по изводима. Врши усаглашавање 
аналитичке евиденције поменутих јавних при-
хода са одговарајућим евиденцијама у финан-
сијском књиговодству трезора Града. Врши 
слање опомена за ненаплаћена потраживања 
и припрема финансијску документацију за 
закључивање споразума о одлагању-репро-
граму дуга  за ненаплаћена  јавне приходе.  
Обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Службе и начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање на ос-
новним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука и најмање 
три године радног искуства у струци. 

59. ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ   

Звање: Виши референт                                              
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове ликви-
дирања улазних рачуна, ситуација. Врши 
пријем и контролу законитости, тачности и 
исправности финансијско материјалне доку-
ментације. Израђује захтеве за преузимање 
обавеза и захтеве за плаћање књиговодстве-
них исправа. Евидентира и прати рокове за 
измирење финансијских обавеза. Води по-
себне помоћне евиденције захтева за плаћање 
и врши пренос података и документације из 
ликвидатуре у финансијско књиговодство. 
Врши преузимање извода у електронској 
форми и обавља послове припреме за  њи-
хово аутоматско раскњижавање у помоћној 
евиденцији накнада (комунални допринос; 
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накнада за уређивање грађевиснког земљишта 
у поступку легализације, накнада за учешће 
у изградњи канализације са прикључком; 
отуђење грађевинског земљишта, закупни-
на за издавање локације за постављање кио-
ска-билборда...),  по корисницима. Обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Службе 
и начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању - економског илитр-
говачког смера, 5 година радног искуства у 
струци. 

60. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛО-
ВИ У СЛУЖБИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис посла:  Обавља послове пријема и 
отпремања поште за потребе Службе, об-
рађивање и сређивање аката, предмета и до-
кументације везане за послове из области фи-
нансија, имовине и грађевинског земљишта, 
архивира предмете, обавља послове фотоко-
пирања, скенирања, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови:средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању друштвеног смера и 5 
година радног искуства у струци.  

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ИМОВИНЕ

61. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 
ПОСЛОВЕ ИМОВИНЕ

Звање: Самостални саветник                                                               
број службеника:1

Опис послава: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, пру-
жа стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у служби; стара се о закони-
том, правилном и благовременом обављању 

послова у служби; координира послове везане 
за имовину, остварује сарадњу и координира 
рад  службе са радом других служби Градске 
управе; обавља и друге послове по налогу 
начелника Градске управе.

Услови:високо образовање стечено насту-
дијама 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 годинарадног искуства у струци.

62. ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ИМОВИНЕ И ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис послови: Прати и тумачи важеће про-
писе, припрема делове мишљења у вези са 
применом прописа и општих аката у области 
имовине и грађевинског земљишта, даје правне 
савете и мишљења у вези примене прописа из 
области имовине и грађевинског земљишта, 
учествује у изради уговора за потребе Градске 
управе, израђује предлоге аката о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању грађе-
винским земљиштем и другим непокретним 
стварима у јавној својини града, учествује у 
изради програма уређивања, прибављања и 
отуђења грађевинског земљишта и прати ње-
гову реализацију, спроводи поступке лици-
тације ради давања у закуп и отуђења грађе-
винског земљишта, координира активности 
и покреће поступке у вези са грађевинским 
земљиштем пред РГЗ СКН, стара се о упису 
непокретности у јавну својину града, обавља 
послове у вези успостављања и одржавања 
јединствене евиденције непокретности у 
јавној својини Града и доставља прописане 
извештаје у вези са имовином надлежним 
органима, припрема предмете за покретање 
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судских поступака и прослеђује их Градском 
правобранилаштву, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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), 
3 године радног искуства у струци.  

63. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБ-
ЛАСТИ ИМОВИНЕ

Звање: Млађи сарадник
број службеника: 1

Опис посла:Обавља послове попуњавања 
НЕП ЈС образаца, преузимање података од 
РГЗ СКН и других надлежних институција 
у вези са пословима евиденције у области 
имовине града, израда потврда и других аката 
из области службе, праћења наплате потра-
живања по основу накнада које представљају 
изворне приходе Града а у надлежности су 
Градске управе за опште и заједничке посло-
ве и имовину, слање правобранилаштву.опо-
мена за ненаплаћена потраживања и вођење 
евиденције о истим, израђивање споразума о 
репрограму дуга, припремање документације 
за утужење и прослеђивање исте Градском 
правобраниоцу, обавља и друге послове по 
налогу руководиоца и начелника.

Услови: Стечено високо образовање на ос-
новним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова,  основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наукаи завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

64. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ИМОВИ-
НЕ

Звање: Млађи референт                                                               
број службеника: 1

Опис посла: Обављаадминистративне и 
техничке послове за Службу, стара се о ар-
хивирању предмета и документације настале 
у раду Службе, учествује у ажурирању базе 
података која се односи на имовину, и обавља 
друге послове налогу руководиоца Службе и 
начелника Управе.

 Услови: средње образовање у четворого-
дишњем трајању и завршен приправнички 
стаж.

СЛУЖБАЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

65. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

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

Опис посла: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, ко-
ординира и надзире рад запослених у Служ-
би; стара се о правилном и благовременом 
обављању послова у Служби;  сарађује са 
другим Службама у Градској управи, стара 
се о радној  дисциплини, правилној употреби 
опреме и других техничких средстава. Из-
вештава надлежне органе унутрашњих послова 
о случајевима угрожавања живота људи или 
безбедности имовине уколико то нису учинили 
портири. Организује отпремање материјала за 
одборнике, стара се о одржавању имовине органа 
Града,  распоређује возила на основу потребе 
органа управе. Врши осигурања и регистра-
ције возила, регулише накнаде за причињене 
штете, надзире послове одржавања чистоће 
и рада ресторана, обавља и друге послове по 
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налогу  начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајањудруштвеног и техничког 
смера, 1 година радног искуства у струци.

66. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА 
УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА – ДО-
МАР  

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

Опис посла: Стара се о одржавању и исправ-
ности уређаја и опреме у пословним прос-
торијама органа града и предузима мере за 
њихову поправку, поправљању и одржавању 
водо-инсталације, санитарних чворова, одр-
жавање и поправљање инвентара у зградама 
Градских органа, обезбеђивање озвучења и 
по потреби снимање седница у салама орга-
на Града. Пријављивање уочених недоста-
така руководиоцу Службе и  други послови  
по налогу руководиоца Службеи начелника 
Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању, електро или машинског 
смера, 1 година радног искуства у струци

67. ПОСЛОВИ ПОРТИРА 

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

Опис посла: Врши послове обезбеђења зграда 
града Сремска Митровица и припадајућих обје-
ката, контролише улазак лица у зграду, прима и 
упућује  странке. Води евиденцију уласка и из-
ласка странака (уписивање у књигу евиденције  
презимена и имена странке и сврху доласка). 
Врши контролу запослених лица при уласку и 
изласку из зграде, контролу лица која не раде у 
Градским управама при уласку и изласку из згра-
де. Рукују техничким средствима за физичко и 
против пожарно обезбеђење зграде, обавља и 
друге послове  по налогу  руководиоца Службе 

и начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању, техничког смера, 1 
година радног искуства у струци

68. ПОСЛОВИ КОНОБАРА 

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

Опис посла: Обавља послуживање јела, 
пића и напитака, стара се о  чистоћи ситног 
инвентара и осталог прибора у ресторану, 
води евиденцију о утрошеним средствима 
репрезентације од стране постављених лица, 
обавља и друге послове по налогу руководио-
ца службе и начелника Градске управе

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању угоститељског или 
економског смера, 1 година радног искуства 
у струци

69.-72. ПОСЛОВИ ВОЗАЧА 

Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места
број намештеника:4

Опис посла: Обавља превоз лица на основу 
путног налога издатог од стране Руководио-
ца Службе. Стара се о чистоћи возила. Води 
евиденцију пређених километара, обавља и 
друге послове по налогу руководиоца службе 
и начелника Градске управе

Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању техничког смера, испит 
за возача „Б“ категорије, 1 година радног ис-
куства на тим пословима.
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73.-75. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИ-
ГИЈЕНЕ РАДНИХ ПРОСТОРИЈА 

Звање: Намештеник  - Пета врста рад-
них места
број намештеника:3

Опис послова: Одржава чистоћу у просто-
ријама органа Града, а по распореду руково-
диоца службе. Пријављује уочене промене, 
кварове или недостатке  руководиоцу Службе 
или раднику за одржавање инвентара, обавља 
и друге послове по налогу руководиоца служ-
бе и начелника Градске управе.

Услови: основно образовање.

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

76. ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ 
ПОМОЋИ

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис посла: пружа бесплатну правну помоћ 
у складу са Законом о бесплатној правној 
помоћи, пружа опште правне информације 
и попуњава формуларе странкама, сарађује 
са лицима које одобравају бесплатну правну 
помоћ,  сарађује са Службом за послове Гра-
доначелника и Градског већа и вези са тим 
обавља стручне послове у циљу извршења 
надлежности Градоначелника утврђених за-
коном, подзаконским актима, Статутом Гра-
да и другим општим актима Града; израђује 
предлоге појединачних аката, која доноси 
Градоначелник, осим ако за њихову изра-
ду није утврђена посебна надлежност неке 
друге службе или градске управе; разматра 
поднеске упућене Градоначелнику и при-
према релевантне одговоре; стара се о бла-
говременом достављању података, списа и 
исправа, када то захтевају надлежни органи 
Републике, односно Аутономне покрајине, 
агенције, независне институције и сл.; прати 
прописе и у договору са руководиоцем Служ-

бе за послове Градоначелника и Градког већа 
идентификује новине које се тичу локалне 
самоуправе; прима странке и поучава исте 
у којој процедури могу остварити одређена 
права пред градским органима и службама, 
као и пред установама и јавним предузећима 
основаним од стране Града; обавља и друге 
послове по налогу Градоначелника и начел-
ника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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 ЕСПБ) 
и 3 године радног искуства у струци

СЛУЖБА ЗА ПОСЛО ВЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА

77. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕ-
БЕ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
ГРАДA

Звање:Саветник
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове припремања и 
заказивања седница радних тела Скупштине 
града, одговоран је извршавање одлука и дру-
гих општих и појединачних аката која доносе 
радна тела Скупштине града, обезбеђује и 
припрема документационе и друге материја-
ле и податке потребне за рад скупштинских 
радних тела, одговоран је за уређивање и 
издавање Службеног листа града Сремска 
Митровица као главни и одговорни уред-
ник, за техничку обраду Службеног листа 
града Сремска Митровица, за коректуру, за 
штампање и експедицију сваког броја прет-
платницима, за вођење евиденције претпла-
тника,одговоран је за давање обавештења и 
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стручних објашњења по питањима од значаја 
за вршење функције председника и члано-
ва радних тела, одговоран је за представке, 
петиције и предлоге грађана, води регистар 
важећих прописа, донетих одлука и других 
аката и докумената које доноси Скупштина 
града, одговоран је за вођење евиденције служ-
бених гласила и стручне литературе,  обавља 
послове везане за планирање, покретање по-
ступка и извештавање о  јавним набавкама, 
које се односе на делокруг Стручне службе, 
одговоран је за припрему предлога финан-
сијског плана у поступку доношења одлуке 
о буџету и праћење његовог извршења у делу 
из надлежности Стручне службе и Скупштине 
града, врши и друге послове које му повери 
председник Скупштине, секретар Скупштине 
града и начелника управе.

Услови: Високо образовање стеченона основ-
ним  академским студијама,  мастер академ-
ским студијама, мастер струковним стидија-
ма, специјастичким академским студијама, 
специјалистичким  струковним студијама, 
односнона основним студијама у трајању нај-
мање 4 годинеу образовно научном пољуД-
руштвено-хуманистичких наука - правне или 
економске науке (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ) и 3 године радног искуства уструци.  

78. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Звање:Млађи саветник                               
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове припремања и 
заказивања седница Скупштине града, одго-
воран је за коректуру и прегледање докуме-
ната који се шаљу одборницима Скупштине 
града, одговоран је за извршавање одлука и 
других општих и појединачних аката која 
доноси Скупштина, одговоран је за пружање 
стручне помоћи одборницима у вршењу од-
борниче функције, одговоран за послове у 
вези са применом Закона о Агенцији за бор-
бу против корупције, одговоран је за оства-

ривање сарадње са медијима и доставу ма-
теријала потребног за остваривање права у 
погледу извештавања са седница Скупштине,  
врши стручне и административне послове 
за функционере Скупштине града, врши и 
друге по слове које му повери председник 
Скупштине, секретар Скупштине града и 
начелника управе.

Услови: Високо образовање стеченона ос-
новним  академским студијама у обиму од 
најмање 240ЕСПБ бодова,  мастер академ-
ским студијама, мастер струковним стидија-
ма, специјастичким академским студијама, 
специјалистичким  струковним студијама, 
односнона основним студијама у трајању нај-
мање 4 годинеу образовно научном пољуД-
руштвено-хуманистичких наука - правне 
или економске науке, (у обиму од најмање 
240 ЕСПБ)  и завршен приправнички стаж 
или најмање пет година проведених у рад-
ном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. 
и 2. Закона.

79. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Звање:Млађисарадник                                                                      
број службеника:   1

Опис послова: Израђује отправке аката са 
седница Скупштине у складу са законом, 
обавља административне и техничке послове 
на обради и сређивању аката, предмета и до-
кументације вазане за активности Скупштине; 
врши пријем и експедицију поште; обавља 
послове одлагања, чувања и архивирања до-
кументације; обавља евиденционе и докумен-
тационо-архивске послове од значаја за рад 
Скупштине у радних тела Скупштине, обавља 
послове пословног секретара за потребе пред-
седника Скупштине, врши и друге послове 
које му повери председник Скупштине, се-
кретар Скупштине града и начелник управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
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дијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању од најмање три године у 
образовно научном пољу  Друштвено-хуманис-
тичких наука (у обиму од најмање 180 ЕСПБ)
и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година проведених у радном односу код 
послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. овог закона.

80. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ 
ПОСЛОВ И У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛО-
ВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Звање:Референт                                        
број службеника: 1

Опис посла: Обавља административне и да-
ктилографске послове, одговоран је за обраду 
приспеле документације и ажурирање евиден-
ција, одговоран је за одлагање документације 
у за то предвиђена досијеа и одговоран је за 
њихово стање, заводи и разводи пошту и стара 
се о њеној благовременој предаји писарни-
ци и архиви на експедицију, израђује нацрте 
одлука за потребе Секретара и председника 
Скупштине и обавља друге послове које јој 
повери председник Скупштине, секретар 
Скупштине града начелник управе.

Услови:Средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању и 3 године радног 
искуства у струци.

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛИКА

1.-3. ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Број функционера: 3

Опис посла: покреће иницијативе, предлаже 
пројекте и даје мишљења у вези са питањима 
од значаја за развој Града у области за које 
је постављен, врши друге послове по налогу 
Градоначелника.

4. ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис послова: Обавља стручне послове у вези 
са протоколарним обавезама Градоначелника, 
као и других функционера Града; припрема 
програме посета; припрема документацију у 
вези протоколарних обавеза Градоначелника 
и других функционера; врши послове у вези 
са дочеком и организацијом боравка домаћих 
и страних делегација и посета представника 
и делегација града у оквиру међуопштинске и 
међународне сарадње; врши и друге послове 
који се односе на протокол, као и послове по 
налогу Градоначелника и начелника управе.

Услови:високо образовање стечено на сту-
дијама 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), 3 године рад-
ног искуства у струци.  

5. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА ПРОЈЕ-
КАТА

Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис послова: Припрема документацију и 
учествује на пројектима организованим од 
стране Европских и националних органа. 
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Сарађује са координатором манифестација 
у циљу прибављања новчаних средстава за 
потребе манифестација. Сарађује са другим 
градовима у циљу остваривања сарадње и 
спровођења заједничких пројеката. Координира 
новчаним приливима везаним за пројекте а у 
циљу рационалног трошења средстава. Пра-
ти трошење средстава потеклих од донација 
и пројеката. Обавља и друге послове везане 
за прибављање спонзорства као и по налогу 
Градоначелника и начелника управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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), 3 године рад-
ног искуства у струци.  

6. ПОСЛОВИ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНО-
ШЋУ

Звање: Млађи саветник
број службеника: 1

Опис послова: Редовно извештава јавност о 
раду и активностима Градоначелника и дру-
гих органа, организација и служби града; ор-
ганизује скупове за медије (конференције за 
новинаре) и друге медијске догађаје (media 
events); остварује интерну и екстерну кому-
никацију; прати писање дневне и периодич-
не штампе о догађајима у граду; организује 
изреду промотивних материјала; одржава 
сталну комуникацију са представницима ме-
дија; спроводи активности из домена одно-
са са јавношћу и обавља и друге послове по 
налогу Градоначелника и начелника управе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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 при-
правнички стаж или најмање пет година про-
ведених у радном односу код послодавца из 
члана 1. ст. 1. и 2. Закона.  

7. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА МАНИ-
ФЕСТАЦИЈА

Звање: Млађи саветник
број службеника: 1

Опис послова: Води календар свих мани-
фестација у Граду, координира Градским 
управама поводом организовања манифе-
стација под покровитељством Града; пружа 
стручну помоћ јавном и приватном сектору 
у организовању манифестација; сарађује са 
координатором за односе са јавношћу у циљу 
промовисања манифестација као и са коор-
динатором пројеката у циљу проналажења 
спонзора и прибављања новчаних средстава. 
Обавља и друге послове по налогу Градона-
челника и начелника управе

Услови:високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно науч-
ном 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. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ У 
КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Звање: Референт
број службеника: 1

Опис послова: Обавља административне 
послове за потребе Кабинета Градоначел-
ника, обавља послове у вези процедура за 
добијање виза, пасоша и службених испра-
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ва потребних за путовање Градоначелника 
и функционера; припрема, преводи и стара 
се о штампању позивница, писама и слично; 
обавља и друге послове по налогу Градона-
челника и начелника управе

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању, 3 године радног ис-
куства у струци.  

9. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Звање: Референт
број службеника: 1

Опис послова: Врши евидентирање и пријаву 
грађана који се обраћају Градоначелнику, стара 
се о благовременом заказивању састанака и 
седница; успоставља телефонске везе; врши 
пријем поште за Градоначелника и обавља и 
друге послове по налогу Градоначелника и 
начелника управе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању, 3 године радног ис-
куства у струци.  

10. ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕ-
ТАРА

Звање: Млађи референт
број службеника: 1

Опис послова: Врши требовање канцела-
ријског материјала за потребе Кабинета Гра-
доначелника; одговара на мејлове упућене 
Градоначелнику преко апликације „Питај-
те Градоначелника“ и „Пријави проблем“; 
скупља и складишти дневну и периодичну 
штампу; врши архивирање предмета отво-
рених на Градоначелника; обавља и друге 
техничке послове као и послове по налогу 
Градоначелника и начелника управе.

Услови: средње образовање стечено у чет-
ворогодишњем трајању и завршен приправ-
нички стаж.

11. ПОСЛОВИ КОНОБАР А У КАБИНЕ-
ТУ - I

Звање: Намештеник – четврта врста 
радних места
број намештеника: 1

Опис посла: Примењује  све методе и технике 
услуживања Градоначелника и његових гос-
тију, непосредно пружа угоститељско- прото-
коларне услуге на највишем нивоу а посебно 
при доласку страних делегација у службене 
просторије Града, стара се о благовременом 
и квалитетном извршењу тих усуга, обавља 
и друге послове по налогу Градоначелника 
и начелника управе.

Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању угоститељског или дру-
гог смера, 1 година радног искуства у струци

12. ПОСЛОВИ КОНОБАРА У КАБИНЕ-
ТУ  - II

Звање: Намештеник – четврта врста 
радних места
број намештеника: 1

Опис посла:Обавља послуживање јела, пића 
и напитака, стара се о  чистоћи ситног инвен-
тара и осталог прибора у ресторану, обавља и 
друге послове по налогу руководиоца службе 
и начелника Градске управе

Услови: средње образовање стечено у трого-
дишњем трајањуобразовног профила - кувар, 
1 година радног искуства у струци

13.ОСЛОВИ ВОЗАЧА

Звање: Намештеник – четврта врста 
радних места
број намештеника: 1

Опис послова: Врши превоз Градоначелни-
ка и функционера; стара се о чистоћи вози-
ла; води евиденцију пређених километара и 
обавља и друге послове по налогу Градона-
челника и начелника Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину.
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Услови: средње образовање стечено у четво-
рогодишњем трајању техничког смера, испит 
за возача „Б“ категорије.“

Члан 2.
Мења се тачка 21.став 1. члана 32. тако да 
сада гласи:

„21. ПОСЛОВИ ЕКОНОМСКОГ РАЗ-
ВОЈА

Звање: Млађи саветник
број службеника: 1

Опис посла: Прати и анализира кретања у 
области привреде и припрема предлоге под-
стицајних мера привредног развоја, израђује 
делове програма развоја града у домену еко-
номског развоја, организује и учествује у 
организацији кампања за информисање јав-
ности о значају нових инвестиционих ула-
гања, сарађује са организационим јединица-
ма 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 ин-
вестиционе локације, пројекте и стратешке 
планове економског развоја. Обавља и дру-
ге послове у складу са законом и прописима 
Скупштине града, по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање на сту-
дијама 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 при-
правнички стаж или најмање пет година про-
ведених у радном односу код послодавца из 
члана 1. ст. 1. и 2. Закона.“

Члан 3.
Мења се тачка 21. став 1. члана 52. тако да 
садагласи:

„21. СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР 

Звање: Саветник                                                                                    
број службеника: 1

Опис посла: Обављање свих послова инспек-
цијског надзора у области спорта на терито-
рији града, односно свих спортских делат-
ности и спортских активности предвиђених 
Законом о спорту и подзаконским актима 
донетим на основу њега, обавља и послове 
лица овлашћеног за вршење инспекцијског 
надзора у складса Законом о угоститељству, 
и друге послове по налогу начелника и руко-
водиоца Службе.

Услови: високо образовање стечено на сту-
дијама 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 пољу 
Друштвено-хуманистичке науке – област 
правне науке или из области физичког васпи-
тања и спорта (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) 
и 3 (три) године радног искуства у струци“.

 Члан 4.
Мења се тачка 1.став 1 . члана 56. тако да 
сада гласи:

„СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ 
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТ-
ВА  - ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПОМОЋ-
НИК

Звање:Саветник
број службеника: 1

Опис послова:помаже Градском правобра-
ниоцу у обављању послова из делокруга Град-
ског правобранилаштва, учествује у изради 
правобранилачких поднесака и аката, прати 
судску праксу и одлуке, обавља послове око 
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прикупљања потребних списа и података од 
органа Града и правних лица потребних за 
предузимање радњи Градског правобрани-
лаштва, поступа по захтевима за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја, 
обавља и друге послове предвиђене законом.

Услови: Високо образовање стеченона ос-
новним  академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова,  мастер академ-
ским студијама, мастер струковним стидија-
ма, специјастичким академским студијама, 
специјалистичким  струковним студијама, 
односнона основним студијама у трајању 
најмање 4 годинеу образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука - правне 
науке, (у обиму од најмање 240 ЕСПБ)  и три 
године радног искуства у струци.

Члан 5.
            У свему осталом Правилник остаје 
неизмењен.

Члан 6.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 110-2/2021-III
Дана: 08.02.2021. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.

 На основу члана 5. и 10. став 2. За-
кона 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 стам-
беног блока између улица Фрушкогорске  и 
Пинкијеве у к.о. Манђелос (“Сл. Лист Гра-
да Сремска Митровица” број 28/2020) члана 
64. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска 
Митровица  („Службени лист Града Срем-
ска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019-испр.) 
и члана 45. став 1. Пословника о раду Град-
ског већа Града Сремска Митровица („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“, број 
14/2012, 3/2013 и 2/2017) Градско веће Града 
Сремска Митровица је, на својој 14. седници 
одржаној дана 08.02.2021.године, донело:

Р Е Ш Е Њ Е

О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА У 
ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – УЛИЦЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спро-
вођења планског акта, на  парцели број 
1303  уписаној у лист непокретности број 
1335 к.о. Манђелос, трајно престала по-
треба коришћења улице, те јој се УКИДА 
својство  добра у општој употреби и сада 
представља неизграђено земљиште у јав-
ној својини Града Сремска Митровица.

2. Након ступања на снагу овог Решења, Ре-
публички геодетски завод – Служба за ка-
тастар непокретности Сремска Митрови-
ца, спровешће у катастру непокретности 
укњижбу на начин да ће на парцели број 
1303  уписаној у лист непокретности број 
1335 к.о. Манђелос брисати укњижбу ули-
це – јавног добра у општој употреби у јав-

33.
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ној својини Града Сремска Митровица и 
као власника исте уписати јавну својину 
Града Сремска Митровица.

 3. Ова Решење ступа на снагу даном доно-
шења, 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, 105/2014, 104/2016-
др.закон, 108/2016,113/2017 и 95/2018), је ут-
врђено да се намена ствари у јавној својини 
одређује законом или одлуком надлежног 
органа донетом на основу закона, односно 
другог прописа или општег акта.  Чланом 
2.став 1. тачка 7. Закона о јавним путеви-
ма („Сл.гласник РС“ бр.101/2005, 123/2007, 
101/2011, 93/2012 и 104/2013) дефинисано 
је да је “улица” саобраћајна површина која 
је доступна већем броју разних корисника и 
коју надлежни орган прогласи улицом и која је 
уписана у катастар непокретности као улица.

Планом детаљне регулације стамбеног бло-
ка 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 на 
катастарској парцели број 1303 к.о. Манђе-
лос, обзиром да иста у нарави не представља 
улицу. Укидањем   својства јавног добра у 
општој употреби – улице врши се и проме-
на 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 конкрет-
ном случају План детаљне регулације стам-

беног 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 одлу-
ка као у диспозитиву.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:463-25/2021-III
Дана, 08.02.2021. год.
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.
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 На основу члана 5. и 10. став 10. 
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 генералне регулације 
Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мач-
ванске Митровице (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 11/2009) члана 58. став 1. 
тачка 2. Статута Града Сремска Митровица  
(„Службени лист Града Сремска Митрови-
ца“, број 13/2012 и 6/2018) и члана 45. став 
1. Пословника о раду Градског већа Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 14/2012 и 3/2013) 
Градско веће Града Сремска Митровица је, на 
својој 14. седници одржаној дана 08.02.2021.
године донело:

Р Е Ш Е Њ Е

О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА 
У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – 

НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спро-
вођења планског акта, на  парцели број 
2680/5  уписаној у лист непокретности 
број 957 к.о. Лаћарак, трајно престала по-
треба коришћења некатегорисаног пута, 
те јој се УКИДА својство  добра у општој 
употреби и сада представља неизграђено 
земљиште у јавној својини Града Сремска 
Митровица.

2. Након ступања на снагу овог Решења, Ре-
публички геодетски завод – Служба за ка-
тастар непокретности Сремска Митрови-
ца, спровешће у катастру непокретности 
укњижбу на начин да ће на парцели број 
2680/5  уписаној у лист непокретности број 
957 к.о. Лаћарак брисати укњижбу нека-
тегорисаног пута – јавног добра у општој 

употреби у јавној својини Града Сремска 
Митровица и као власника исте уписати 
јавну својину Града Сремска Митровица.

3. Ова Решење ступа на снагу даном доно-
шења, 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, 105/2014, 
104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 i 153/2020)), је утврђено да се наме-
на ствари у јавној својини одређује законом 
или одлуком надлежног органа донетом на 
основу закона, односно другог прописа или 
општег акта.  Чланом 2.став 1. тачка 7. За-
кона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ 
бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 
104/2013) дефинисано је да је “некатегори-
сани пут” саобраћајна површина која је дос-
тупна већем броју разних корисника и коју 
надлежни орган прогласи некатегорисаним 
путем и која је уписана у катастар непокрет-
ности као некатегорисани пут.

Одлукама Скупштине Града усвојен је Ге-
нерални урбанистички план Града Сремска 
Митровица (“Сл. Лист Града Сремска Митро-
вица” број 4/2015) и План генералне регу-
лације Града Сремске Митровице, Лаћарка 
и Мачванске Митровице (“Сл. Лист Града 
Сремска Митровица” број 11/2009) који у свом 
поступку спровођења предвиђају укидање 
статуса улице код новоформираних парцела 
у поступку легализације  и промену културе 
наведених парцела ради привођења земљишта 
намени, што потврђује и Решење градске 
управе за урбанизам, просторно планирање 
и изградњу објеката  број 463-27/2015-VI од 
17.03.2016. године.

Чланом 58. став 1. тачка 2. Статута Града 
Сремска Митровица  („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 13/2012 и 6/2018) 

34.
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утврђена је надлежност Градског већа Града 
Сремска Митровица да непосредно извршава 
и стара се о извршавању одлука и других ака-
та Скупштине града – у конкретном случају 
Генерални урбанистички план Града Срем-
ска Митровица (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 4/2015) и План генералне 
регулације Града Сремске Митровице, Лаћар-
ка и Мачванске Митровице (“Сл. Лист Града 
Сремска Митровица” број 11/2009)

 
На основу свега наведеног донета је одлука 
као у диспозитиву.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-12/2021-III
Дана, 08.02.2021. год.
Сремска Митровица
 

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Стручна служба Скупштине Града Сремска Митровица,
 Трг Светог Димитрија 13 *

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА Mилош Мишковић *
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Тања Танасијевић *

ТЕЛЕФОН: 022/215-2127 ФАКС: 022/610-556 * e-mail: sekretarsosm@ptt.rs *
ПРИПРЕМА И ШТАМПА: ПЕРИНС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НОВИ САД

САДРЖАЈ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

32. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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33. РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ СТАТУСА ДОБРА О ОПШТОЈ УПОТРЕ-
БИ – УЛИЦЕ У К.О. МАНЂЕЛОС
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