
На основу члана 58. ст 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и  мерилима за  опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број  88/2016 и 

113/2017 – др. закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за  опис радних места намештеника у  аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број  88/2016), Кадровског плана у општини  Књажевац 

за 2021. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 31/2020) и члана 51. Статута општине 

Књажевац –Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Општинско веће 

општине Књажева цна предлог начелника Општинске управе Књажевац и  уз прибављено 

мишљење Синдикалне организације Општинске управе Књажевац, број 5/2021 од 21.05.2021. 

године, на седници одржаној дана 24.05.2021. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

КЊАЖЕВАЦ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником врше се измене и допуне обједињеног Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву општине 

Књажевац, број  020-6/2019-09  од  01.04.2019. године,  број 020-12/2019-09 од 10.10.2019. 

године,  број 020-21/2019-09 од 05.11.2019. године и број 020-3/2021-09 од 05.03.2021. године.  

(у даљем тексту: Правилник). 

 

Члан 2. 

Табела у члану 59. и текст испод Табеле Правилника мења се и гласи:  

 

                  Звање Број радних места Број 

 Функционера / службеника 

Функционери -постављена лица 

(помоћници  председника 

Општине)  

2 радна места  2 функционера 

Службеник на положају –  I група 1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II група                 1 радно место                                    1 службеник 

   Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника -извршиоца 

Самостални саветник 12 радних места  12 службеника  

Саветник 19 радних места  19 службеника  

Млађи саветник 7 радна места   8 службеника  

Сарадник 2 радна места  2 службеника  

Млађи сарадник / / 

Виши референт  12 радних места 20 службеника  

Референт /  / 

Млађи референт / / 



Укупно: 52 61 

      

         Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 1 / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 5 5 

Пета врста радних места 5 9 

                Укупно 10 14 

 

 Укупан број систематизованих  радних места у Правилнику је 66 и то: 

- 2 функционера,  

- 2 службеника на положају, 

- 52 извршилачка радна места са 61 службеника  и 

- 10 радних места намештеника  са  14 намештеника. 

 

Члан 3. 

 

У члану 59. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем „11. 

Послови економата и послови ложача“ у  делу „Посебни услови“ алинеја 2 мења се и 

гласи: 

„- уверење о положеном стручном  испиту за руковаоца малих  котлова.“ 

 

 

Члан 4. 

 У члану 59. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, код радног места под редним бројем  12. 

Домар – ложач , у делу „Посебни услови“ иза алинеје 1 додаје се нова алинеја 2 која гласи: 

  „ – уверење о положеном стручном испиту за руковаоца малих  котлова.“ 

 

 

Члан 5. 

 

 У члану 59. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА, 

поднаслов ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА код 

радног места под редним бројем „34. Пореско-управни послови и порески извршитељ“, 

мења се назив радног места  и гласи: 

 „34. Пореско-управни послови и послови наплате“, 

а у делу „Радно искуство“, речи: „једна година“, замењују се речима: „три године“.  

 

 

Члан 6. 

 

 У члану 59. у  глави VIII ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, у тачки 4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА  

ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, код радног места под редним бројем 37. 

Послови интерне  контроле захтева за пренос средстава и послови повереника за 

избеглице и миграције, мења се назив радног места  и гласи: 

 



 „37. Послови интерне контроле програмских активности и пројеката и послови 

повереника за избеглице и миграције“,  
 

а у делу „Радно искуство“, речи: „једна година“, замењују се речима: „три године“.  

 

 

Члан 7. 

 

 У члану 59. у  глави IX ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,  у ставу 1 број „8“ замењује се бројем „7“, а алинеја 3 се брише. 

  Досадашње алинеје 4-7 постају алинеје 3-6. 

  

Члан 8. 

 

 У члану 59.  глави IX ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА  КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, радно место под редним бројем „4. Координатор за односе са 

јавношћу и послове информисања“ се брише. 

 

 Досадашња радна места од редног броја 5 до 8, постају радна места од редног броја 4 до 7. 

 

 

Члан 9. 

 

 У члану 59. у глави IX ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,  код досадашњег радног места под редним бројем „5“,  које 

постаје радно место под редним бројем „4. Координатор за послове буџета и финансија“, у 

делу „Број службеника“ број „1“ замењује се бројем „2“. 

 

 

Члан 10. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној табли 

Општинске управе Књажевац. 

 

 

Број: 020-12/2021-09 

Дана: 24.05.2021. године.  

К њ а ж е в а ц 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,  

                                                                                                       мр Милан Ђокић 


