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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Година XXI     Број 1        МАЛО ЦРНИЋЕ       28.02.2017.

1
	 На	основу	члана	58.	Закона	о	запосленима	у	аутономној	
покрајини	 и	 јединицама	 локалне	 самоуправе	 (‘’Службе-
ни	 гласник	 РС’’	 број	 21/2016),	Уредбе	 о	 критеријумима	 за	
разврставање	радних	места	и	мерилима	за	опис	радних	ме-
ста	 службеника	 у	 аутономним	 покрајинама	 и	 јединицама	
локалне	самоуправе	(„Службени	гласник	РС“,	број	88/2016),		
Уредбе	 о	 критеријумима	 за	 разврставање	 радних	 места	 и	
мерилима	за	опис	радних	места	намештеника	у	аутономним	
покрајинама	и	јединицама	локалне	самоуправе	(‘’Службени	
гласник	РС’’	број	88/2016),	као	и	члана	26.	и	61.	Одлуке	о	
Општинској	 управи	 општине	 Мало	 Црниће	 (‘’Службени	
гласник	 општине	 Мало	 Црниће’’	 број	 15/2016),	 члана	 15.	
Одлуке	 	 о	 општинском	 правобранилаштву	 општине	 Мало	
Црниће	 (‘’Службени	 гласник	 општине	 Мало	 Црниће’’	
број7/2014),	и	члана	12.	Одлуке	о	оснивању	интерне	ревизије	
(‘’Службени	гласник	општине	Мало	Црниће’’	број	1/2015),
	 Општинскo	 веће	 општине	 Мало	 Црниће,	 на	 предлог	
начелника	Општинске	управе	општине	Мало	Црниће,	дана	
27.02.	2017.	године,	усвојило	је	обједињен		

П Р А В И Л Н И К
О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И  
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ МАЛО 

ЦРНИЋЕ

ГЛАВА I
Основне одредбе

Члан	1.
	 Обједињеним	 Правилником	 о	 организацији	 и	
систематизацији	 радних	 места	 у	 општинској	 управи,	
правобранилаштву,	 стручним	 службама	 и	 посебним	
организацијама	(даљем	тексту:	Правилник)	уређују	се	орга-
низационе	јединице	и	њихов	делокруг,	руковођење	органи-
зационим	јединицама,	називи	и	описи	радних	места,	звања	
у	којима	су	радна	места	разврстана,	потребан	број	запосле-
них	за	свако	радно	место,	врста	и	степен	образовања,	радно	
искуство	и	други	услови	 за	 рад	на	 сваком	радном	месту	у	

Општинској	управи,	Општинском	правобранилаштву,	струч-
ним	 службама	 и	 посебним	 организацијама	 општине	Мало	
Црниће.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Стручним	 службама	 и	 посебним	 организацијама	
сматрају	се	стручне	службе	и	посебне	организације	које	су	
основане	за	обављање	послова	управе.	

Процедура усвајања Правилника

Члан	2.
	 Предлог	 Правилника	 припрема	 начелник	 Општинске	
управе	и	доставља	га	Општинском	већу	на	усвајање.

Поглавља правилника

Члан	3.
	 Правилник	се	састоји	од	следећих	поглавља:

-		Глава	I	 Основне	одредбе
-		Глава	II	 Oрганизација	и	систематизација	радних
		 	 	 места	у	Општинској	управи
-		Глава	III	 Oрганизација	и	систематизација	радних	
		 	 	 места	у	Општинском	правобранилаштву
-		Глава	IV	 Oрганизација	и	систематизација		
		 	 	 самосталних	извршилачких	радних	места	
-		Глава	V	 Прелазне	и	завршне	одредбе

Систематизација радних места

Члан	4.
	 У	Правилнику	 су	 систематизована	 следећа	 радна	ме-
ста:



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 1/17

2

Члан	5.
Укупан	број	систематизованих	радних	места	у	Општинској 
управи	је	54	и	то	:

-	2	службеника	на	положају,	
-	44	службеника	на	извршилачким	радним	местима	и	
-	6	на	радним	местима	намештеника
-	2	постављена	лица	(помоћници	председника	општине).

Укупан	 број	 систематизованих	 радних	 места	 у	Правобра-
нилаштву	је	1	и	то	:

-	1	функционер

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Предмет уређивања

Члан	6.
	 Овим	Правилником	детаљније	се	уређују	посебна	орга-
низациона	јединица	и	унутрашње	организационе	јединице	и	
њихов	делокруг,	руковођење	унутрашњим	организационим	

јединицама,	називи	и	описи	радних	места,	звања	у	којима	су	
радна	места	разврстана,	потребан	број	запослених	за	свако	
радно	место,	врста	и	степен	образовања,	радно	искуство	и	
други	услови	за	рад	на	сваком	радном	месту	у	Општинској		
управи	општине		Мало	Црниће.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Унутрашња организација

Члан	7.
	 У	оквиру	Општинске	управе	образују	 се	унутрашње 
организационе јединице	за	вршење	сродних	послова	и	Ка-
бинет председника општине као посебна организациона 
јединица.

	 Основна	 унутрашња	 организациона	 јединица	 је	
одељење. Делокруг	рада	основних	унутрашњих	организаци-
оних		јединица	регулисан	је	Одлуком	о	Општинској	управи	и	
овим	Правилником.
	 Унутар	 основних	 унутрашњих	 организационих	
јединица	могу	да	се	образују	уже организационе јединице:	
одсеци и канцеларијe.   

Функционери - изабрана и постављена лица 2 постављена лица (помоћници председника општине)
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
Самостални	саветник 9 7
Саветник 4 1
Млађи	саветник 3 3
Сарадник 5 3
Млађи	сарадник 5 5
Виши	референт 18 16
Референт 0 0
Млађи	референт 0 0

Укупно: 44 радних места 35 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва	врста	радних	места / /
Друга	врста	радних	места / /
Трећа	врста	радних	места / /
Четврта	врста	радних	места 1 1
Пета	врста	радних	места 5 5

Укупно: 6 радних места 6 намештеника
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Основне унутрашње јединице

Члан	8.
	 Основне	 унутрашње	 организационе	 јединице	 за	
обављању	послова	из	делокруга	Општинске	управе	општине	
Мало	Црниће,	су:
1.	 Одељење	за	општу	управу	и	друштвене	делатности;
2.	 Одељење	 за	 привреду,	 урбанизам	 и	 инспекцијске	 по-

слове;
3.	 Одељење	за	финансије	и	буџет.

Уже организационе јединице

Члан	9.
 У Одељењу за општу управу и друштвене делатно-
сти образују	се	следеће	уже	организационе	јединице:
1.	 Одсек	за	општу	управу
2.	 Одсек	за		друштвене	делатности,		скупштинске	и	

заједничке	послове

У Одељењу за финансије и буџет образују	се	следеће	уже	
организационе	јединице:
1.	 Одсек	за	буџет	и	трезор
2.	 Одсек	локалне	пореске	администрације

         Посебна организациона јединица

Члан	10.
	 У	Општинској	 управи	 се	 као	 посебне	 организационa	
јединицa	образује	Кабинет председника општине.

Канцеларије

Члан	11.
	 За	 обављање	 одређених	 послова	 из	 надлежности	 оп-
штинске	 управе,	 посебно	 у	 вези	 са	 остваривањем	 права	
грађана,	локалног	економског	развоја,	реализације	политике	
за	младе,	могу	 се	 унутар	 основне	 организационе	 јединице	
образовати	канцеларије.
	 Канцеларије	 се	 могу	 образовати	 и	 у	 месним	
заједницама,	као	организациони	облик	Општинске	управе	за	
обављање	послова	из	надлежности	општине.
 

Јединствене стручне службе и посебне организације

Члан	12.
 Стручне	 службе	 и	 посебне	 организације	 образују	 се	
као	јединствене	стручне	службе	и	посебне	организације.

1. Одељење за општу управу и друштвене делатности

Члан	13.	
 Одељење за општу управу и друштвене делатности 
обавља	послове	који	се	односе	на:	праћење	и	обезбеђивање	
услова	за	функционисање	и	развој	у	области	предшколског	
васпитања	 и	 образовања,	 основног	 и	 средњег	 образовања,	
културе,	 спорта,	 дечије	 и	 социјалне	 заштите,	 борачко-ин-
валидске	 заштите,	 јавног	 здравља	 и	 примарне	 здравствене	
заштите;	програма	и	пројеката	за	младе;	управне,	планске,	
аналитичке	и	друге	стручне	послове	из	ових	области;	надзор	
над	радом	установа	у	друштвеним	делатностима	у	којима	је		
оснивач	Општина;	праћење	стања	и	остваривање	програма	
рада	и	развоја	установа;	предлагање	мера	у	циљу	спровођења	
утврђене	политике	у	овим	областима;	праћење	спровођења	
прописа;	вођење	другостепеног	поступка	о	правима	из	об-
ласти	 социјалне	 заштите	 која	 су	 у	 надлежности	Општине;	
стручне	 и	 административне	 послове	 за	 комисије	 из	 над-
лежности	Одељења;	 предлагање	 одлуке	 о	 мрежи	 установа	
дечије	и	социјалне	заштите,	основног	и	средњег	образовања;	
доношење	програма	мера	и	активности	на	унапређењу	ква-
литета	и	развој	облика	и	услуга	социјалне	заштите,	у	обла-
сти	 ученичког	 и	 студентског	 стандарда;	 утврђивање	 права	
на	ученичке	и	студентске	стипендије	и	кредите,	 смештај	у	
домове,	опоравак,	регресирање	школарине;	припрему	пред-
лога	општих	и	других	аката,	извештаја	и	анализа	за	потребе	
органа	Општине;	вођење	управног	поступка	о	праву	на	до-
датак	на	децу,	родитељски	додатак,	накнаду	зараде	за	време	
породиљског	 одсуства,	 одсуства	 са	 рада	 ради	 неге	 детета,	
одсуства	 са	 рада	 посебне	 неге	 детета,	 накнаду	 трошкова	
боравка	у	предшколској	установи	 за	децу	без	родитељског	
старања,	децу	ометену	у	развоју	и	децу	из	материјално	угро-
жених	породица;	одлучивање	у	првом	степену	о	признавању	
законом	 одређених	 права	 борцима,	 војним	 инвалидима	 и	
породицама	палих	бораца;		инспекцијски	надзор	над	радом	
установа	у	области	предшколског	васпитања	и	образовања,	
основног	и	средњег	образовања;	израду	предлога	одлуке	о	
буџету	Општине	у	делу	који	се	односи	на	област	друштвених	
делатности;	припрему	и	утврђивање	предлога	финансијских	
планова	за	кориснике	буџетских	средстава	из	области	основ-
ног	и	средњег	образовања,	друштвене	бриге	о	деци,	културе,	
физичке	 културе	 и	 спорта	 и	 социјалне	 заштите;	 контролу	
појединачних	захтева	за	плаћање;	распоређивање	средстава	
корисницима	 у	 оквиру	 одобрених	 апропријација	 и	 квота;	
праћење	извршења	финансијских	планова;	предлагање	про-
мена	 у	 апропријацији	 и	 измену	 финансијских	 планова	 ко-
рисника	буџета	из	области	друштвених	делатности.	
	 Обавља		послове	који	се	односе	на:	стручне	и	админи-
стративно	–	техничке	послове	везане	за	одржавање	седница	
Скупштине	 општине,	 рад	председника	 општине	и	 седница	
Општинског	већа	и	њихових	радних	тела;		обраду	и	чување	
свих	 изворних	 аката	 о	 раду	 органа	 општине;	 	 обављање	
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стручних	послове	који	се	односе	на	представке	и	предлоге	
грађана;	уређење	и	издавање	“Службеног	гласника	општи-
не	 Мало	 Црниће”,	 координацију,	 припрему	 и	 ажурирање	
информација	 за	 потребе	 интернет	 презентације	 општине;		
припрему	 информација	 и	 званичних	 саопштења	 органа	
Оппштине;	унапређење	организације	рада	и	модернизацију	
општинске	управе;	организацију	пријемне	канцеларије,	пи-
сарнице,	архиве	и	доставне	службе;	лична	стања	грађана	и	
матичарске	послове;		нормативно-правне	послове;	пружање	
правне	 помоћи	 грађанима;	 остваривање	 права	 и	 обавеза	
из	 радног	 односа	 запослених,	 именованих	 и	 постављених	
лица;	 контролу	 над	 применом	 прописа	 о	 канцеларијском	
пословању;	 вођење	 бирачког	 списка;	 стручне	 и	 админи-
стративне	 послове	 за	 спровођење	 избора	 и	 организацију	
референдума;	 евиденцију	 радних	 књижица;	 праћење	 рада	
и	пружање	помоћи	месним	заједницама;	 	унапређење	при-
мене	 информационих	 технологија;	 одржавање	 и	 развој	 ра-
чунарске	 и	 комуникационе	 мреже;	 администрирање	 базе	
података;	 одржавање	 и	 развој	 апликативног	 софтвера;	
организацију	обуке	запослених	у	Општинској	управи,	као	и	
јавним	предузећима	и	установама	чији	је	оснивач	општина;	
успостављање	услове	за	развој	и	одржавње	географског	ин-
формациониог	система	(ГИС-а)	у	сарадњи	са	надлежним	ре-
публичким	и	општинским	органима	и	организацијама,	као	и	
јавним	предузећима,	са	територије	општине,	чији	је	оснивач	
општина,	односно	Република.
	 У	оквиру	Одељења	се	обављају	послове	који	се	односе	
на:	коришћење	биротехничких	и	других	средстава	опреме;	
коришћење,	 одржавање	 и	 обезбеђење	 зграде	 Општине	 и	
службених	просторија:	обезбеђивање	превоза	моторним	воз-
илима	са	и	без	возача	и	старање	се	о	њиховом	одржавању;	
одржавање	 чистоће	 пословних	 просторија;	 	 умножавање	
материјала;	 дактилографске	 послове;	 организацију	 рада	
доставне	службе;	административно	–	техничке	послове	на-
бавке	материјала;	 ситног	 инвентара	 и	 основних	 средстава;	
обављање	других	сервисних	послова	за	потребе	органа	оп-
штине	и	друге	послове	из	делокруга	Одељења.

Члан	14.
	 У	Одељењу за општу управу и друштвене делатно-
сти	образују	се	следеће	уже	организационе	јединице:
1.	 Одсек	за	општу	управу.
2.	 Одсек	за	друштвене	делатности,	скупштинске	и	

заједничке	послове

Члан	15.
 Одсек за општу управу обавља	 поверене	 послове	 и	
послове	из	делокруга	опште	управе,	 који	се	односе	на	ма-
тичне	књиге,	лична	имена,	држављанство,	грађанска	стања,	
бирачке	 спискове,	 оверу	 потписа,	 рукописа	 и	 преписа,	
издавање	 уверења	 и	 прописаних	 потврда,	 канцеларијско	

пословање	преко	писарнице,	доставу	и	уручење	аката	и	мес-
не	канцеларије.
	 Обавља	 	 послове	 који	 се	 односе	 на:	 стручне	 и	 ад-
министративно	 –	 техничке	 послове	 везане	 за	 одржавање	
седница	 Скупштине	 општине,	 рад	 председника	 општине	
и	седница	Општинског	већа	и	њихових	радних	тела,	обра-
ду	 и	 чување	 свих	 изворних	 аката	 о	 раду	 органа	 општине,	
уређење	 и	 издавање	 ‘’Службеног	 гласника	 општине	Мало	
Црниће’’	Обавља	послове	 	остваривања	права	и	обавеза	из	
радног	односа	запослених,	именованих	и	постављених	лица;	
управљање	људским	ресурсима;		стручне	и	административне	
послове	за	спровођење	избора	и	организацију	референдума.	
Обавља	стручне	и	административне	послове	за	комисије	из	
надлежности	Одељења;	 припрема	предлоге	 општих	и	 дру-
гих	аката,	извештаја	и	анализа	за	потребе	органа	Општине	
из	области	опште	управе.

Члан	16.
 Одсек за  друштвене делатности, скупштинске 
и заједничке послове -	 обавља	 послове	 који	 се	 одно-
се	 на	 праћење	 стања	 	 у	 области	предшколског	 и	школског	
васпитања	 и	 образовања,	 	 културе,	 	 спорта,	 информисања,	
дечије	 и	 социјалне	 заштите	 на	 основу	 закона,	 прописа	 и	
других	општих	аката,	финансијске	подршке	породицама	са	
децом,	јавног	здравља	и	примарне	здравствене	заштите,	бо-
рачко-инвалидске	заштите,	послове	повереника	за	избегла	и	
прогнана	лица,	послове	заштите	права	пацијената,	праћење	
и	 спровођење	прописа;	 	 обавља	стручне	и	 административ-
не	послове	за	комисије	из	надлежности	Одељења;	припре-
ма	предлоге	општих	и	других	аката,	извештаја	и	анализа	за	
потребе	 органа	Општине	 из	 области	 друштвених	 делатно-
сти;	 вођење	другостепеног	поступка	о	правима	из	области	
социјалне	заштите	која	су	у	надлежности	Општине.
	 Врши	послове	који	се	односе	на	коришћење,	одржавање	
и	 обезбеђење	 зграде	 Општине	 и	 службених	 просторија:	
обезбеђивање	 превоза	 моторним	 возилима	 и	 старање	 се	 о	
њиховом	одржавању;	умножавање	материјала;	дактилограф-
ске	 послове;	 организацију	 рада	 доставне	 службе;	 админи-
стративно	 –	 техничке	 послове	 набавке	 материјала;	 ситног	
инвентара	и	основних	средстава;	обављање	других	сервис-
них	послова	за	потребе	органа	општине	и	друге	послове	из	
делокруга	Одсека

Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске 
послове

Члан	17.
 Одељење  за привреду, урбанизам и инспекцијске 
послове	–	у	оквиру	своје	надлежности	обавља	послове	који	
се	односе	на:	реализацију	развојних	пројеката	од	интереса	за	
општину,	представљање	инвестиционих	потенцијала	општи-
не	 и	 реализацију	 активности	 на	 привлачењу	 инвестиција;	
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израда	 нормативних	 и	 других	 акта	 из	 области	 локалног	
економског	развоја;	старање	о	укупном	привредном	развоју	
општине;	 обављање	 управних	 и	 стручних	 послове	 у	 об-
ласти	привреде;	подстицање	и	старање	 	о	развоју	туризма,	
старих	заната,	пољопривреде	и	осталих	привредних	грана;	
обављање	 пoслова	 категоризације	 туристичких	 објеката	
у	 складу	 са	 законом;	 вођење	 поступка	 промене	 намене	
пољопривредног	у	грађевинско	земљиште;	израда	годишњег	
програм	 развоја	 пољопривреде	 и	 руралног	 развоја;	 из-
раду	 годишњег	 програма	 заштите,	 уређења	 и	 коришћења	
пољопривредног	земљишта	у	државној	својини;	спровођење	
поступка	 давања	 у	 закуп	 пољопривредног	 земљишта	 у	
државној	 својини;	 израду	 општих	 и	 оперативних	 плано-
ва	 заштите	 од	 елементарних	 непогода;	 извештавање	 о	
пољопривредној	производњи	(сетва,	жетва,	јесењи	радови);	
информисање	индивидуалних	пољопривредних	произвођача	
и	 регистрованих	 пољопривредних	 газдинстава	 о	 актуел-
ностима	 везаним	 за	 пољопривреду;	 утврђивање	 	 водопри-
вредних		услова	на	територији	општине;	издавање	водопри-
вредних	 сагласности	 и	 водопривредних	 дозвола	 за	 објекте	
и	 радове	 у	 складу	 са	 законским	 овлашћењима	 општина;		
подстицање	предузетништва,	малих	и	средњих	предузећа	у	
складу	са	законом	и	одлукама	Скупштине	општине;	давање	
информација	и	пружање	техничке	помоћи	правним	лицима	
при	 реализацији	 пројеката,	 државних	 субвенција	 и	 креди-
та;	 обављање	 административних	 послова	 за	 Агенцију	 за	
привредне	регистре	и	пружање	помоћи	локалним	привред-
ницима	у	 регистрацији	и	пререгистрацији	организационих	
облика;	 израда	 базе	 података,	 праћење,	 анализа	 и	 давање	
извештаја	 о	 стању	 и	 кретању	 привредних	 активности	 на	
територији	општине;	израду	пројекције	будућих	кретања	и	
предлагање	 стратегије	 за	 даљи	 развој;	 успостављање	 при-
вредних	контаката	и	старање	о	привлачењу	нових	инвести-
тора	 у	 општину;	 обављање	 стручних,	 административних,	
техничких	 и	 других	 послова	 на	 вођењу,	 координирању	 и	
сервисирању	 послова	 из	 области	 економског	 развоја	 оп-
штине;	 представљање	 могућности	 и	 услова	 за улагање	 у	
општину;	 организацију	 и	 учешће	 општине	 на	 разним	про-
мотивним	 манифестацијама,	 сајмовима	 и	 привредним	 из-
ложбама;	 одржавање	 редовних	 контакта	 са	 републичким	и	
другим	 институцијама	 које	 се	 баве	 унапређењем	 економ-
ског	 развоја	 и	 привлачењем	 инвестиција;	 представљања	
општине	 на	 регионалном,	 државном	 и	 међународном	 ни-
воу	 у	 активностима	 везаним	 за	 локални	 економски	 развој;	
креирање	 и	 организацију	 тренинг	 програма	 у	 складу	 са	
потребама	привреде;	сарадњу	са	Националном	службом	за	
запошљавање	 (НСЗ)	 у	 реализацији	мера	 активне	 политике	
запошљавања;	успостављљања	контаката	са	међународним	
организацијама	и	донаторима;	истраживање	могућности	за	
финасирање	развојних	програма;	 	припремање,	управљање	
и	реализација	развојних	пројеката	и	капиталних	инвестиција	
у	 области	 јавне	 инфраструктуре;	 праћење	 	 рада	 јавних	

предузећа,	 друштва	 капитала	 којима	 је	 општина	 оснивач	
или	 суоснивач	или	 којима	 је	 поверено	 обављање	 комунал-
не	делатности	и	давање	мишљења	о	њиховим	извештајима	
о	 раду;	 праћење	 рада	 јавних	 предузећа,	 јавних	 агенција,	
друштава	капитала	којима	је	општина	оснивач	или	суосни-
вач	у	области	пољопривреде,	водопривреде,	и	других	грана	
привреде	 и	 и	 давање	мишљења	 о	њиховим	 извештајима	 о	
раду;	 припремање	 нацрта	 одлука	 из	 своје	 надлежности;	
припремање	нацрта	стратегија	и	програме	развоја	општине.
	 Доноси	програме	уређивања	грађевинског	 земљишта,	
обезбеђује	 вршење	 послова	 уређивања	 и	 коришћења	
грађевинског	 земљишта,	 утврђује	 висину	 доприноса	
за	 уређивање	 грађевинског	 земљишта	 и	 закупнине	 за	
грађевинско	земљиште.
	 Обавља	послове	из	 надлежности	локалне	 самоуправе	
које	су	утврђене	Законом	о	јавним	путевима.
Обавља	послове	који	се	односе	на:	издавање	извода	из	ур-
банистичких	планова;	издавање	информација	о	локацији		и	
локацијских	услова;	прибављање	услова	за	пројектовање	и	
прикључење	 на	 комуналну	 инфраструктуру;	 прибављање	
других	 посебних	 услова	 од	 јавних	 предузећа,	 привредних	
друштава	 и	 установа	 имаоца	 јавних	 овлашћења,	 	 неопход-
них	за	израду	локацијских	услова	зависно	од	намене	објекта;	
давање	 обавештења	 о	 намени	 простора	 и	 могућности	
општина	 по	 захтевима	 странака;	 сарадњу	 	 са	 стручним	
службама,	 организацијама	 и	 правним	 лицима	 из	 области	
урбанизма	 и	 грађевине	 за	 потребе	 рада	 органа	 општине	
и	 Одељења;	 издавање	 	 грађевинских	 дозвола;	 издавање	
решења	о	одобрењу	за	изградњу,	реконструкцију,	адаптацију	
и	 санацију	објеката;	 давање	 стручних	мишљења	у	поступ-
ку	издавања	грађевинске	дозволе	и	 	одобрења	за	изградњу	
у	 оквиру	 обједињене	 процедуре;	 обраду	 информација	 о	
појединим	предметима.
	 Одељење	 обавља	 и	 следеће	 послове:	 провере	
испуњености	 формалних	 услова	 за	 издавање	 грађевинске	
дозволе	и	да	ли	су	подаци	наведени	у	изводу	из	пројекта	у	
складу	са	локацијским	условима;	да	ли	је	идејни	пројекат	за	
прибављање	решења	о	одобрењу	за	изградњу	у	складу	са	из-
датим		локацијским	условима	односно	планом;	старање	о	за-
конитом	вођењу	поступка	издавања	одобрења;	припремање	
извештаја	о	раду;	обављање	и	друге	задатака	и	послова	из	
области	припреме	земљишта	за	грађење;	издавање	потврда	
за	 изграђене	 темеље	 објеката;	 доношење	 решења	 о	 при-
премним	радовима	и	о	пробном	раду;	издавање	дозволе	за	
коришћење	објеката/употребне	дозволе;	издавање	уверења	о	
старости	објеката;	издавање	уверења	о	етажирању	објеката;	
вођење	регистара	издатих	 грађевинских	дозвола	и	издатих	
употребних	 дозвола;	 издавање	 уверења	 о	 чињеницама	 о	
којима	 води	 евиденцију;	 поступка	 легализације	 објеката;	
отуђења	и	давања	у	закуп	грађевинског	земљишта	у	 јавној	
својини;	утврђивање	земљишта	за	редовну	употребу	објекта;	
доношења	 решења	 конверзије	 права	 коришћења	 у	 право	
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својине	на	грађевинском	земљишту	уз	накнаду;	утврђивање	
престанка	права	својине;	поступка	експропријације.
	 Одељење	спроводи	поступке	процене	утицаја,	проце-
не	утицаја	затеченог	стања	и	ажурирање	студија	о	процени	
утицаја	на	животну	средину;	 	 	поступа	као	заинтересовани	
орган	код	поступака	процене	утицаја	пред	надлежним	орга-
ном	аутономне	покрајине	и	пред	надлежним	министарством;	
врши	оцену	и	даје	сагласност	на	извештаје	о	стратешкој	про-
цени	утицаја;	обавља	послове	везане	за	 заштиту	ваздуха	и	
заштиту	 од	 буке;	 издаје	 дозволе	 за	 сакупљање,	 транспорт,	
складиштење,	 третман	 и	 одлагање	 инертног	 и	 неопасног	
отпада;	издаје	интегрисане	дозволе;	врши	ревизију	издатих	
интегрисаних	дозвола	и ревизију	услова	у	интегрисаној	до-
зволи;	 издаје	 дозволе	 за	 обављање	 делатности	 промета	 и	
коришћења	 нарочито	 опасних	 хемикалија;	 припрема	 про-
граме	заштите	животне	средине	и	локалне	акционе	и	сана-
ционе	 планове;	 сарађује	 са	 удружењима	 и	 организацијама	
цивилног	 сектора;	 спроводи	 активности	 за	 јачање	 свести	
о	 потреби	 заштите	 животне	 средине;	 припрема	 годишње	
извештаје	и	обавештава	 јавност	о	 стању	животне	средине;	
води	 евиденције	 и	 доставља	 податке	Агенцији	 за	 заштиту	
животне	средине	и	министарству;	врши	послове	заштите	и	
унапређења	природних	добара	и	обавља	друге	послове	веза-
не	за	заштиту	животне	средине.
	 Обавља	 	 послове	 који	 се	 односе	 на:	 праћење	 и	
унапређење	функционисања	јавних	комуналних	предузећа	и	
комуналних	делатности;	реализацију	пројеката	и	иницијатива	
са	циљем	модернизације	рада	јавних	комуналних	предузећа	
и	 побољшања	 комуналне	 инфраструктуре;	 израду	 нацр-
та	 општих	 правних	 аката,	 одлука,	 уговора	 и	 решења	 који	
се	 односе	 на	 комуналне	 делатности;	 израду	 појединачних	
правних	 акта	 у	 комунално	 –	 стамбеној	 области;	 вршење		
управног	надзора	над	радом	предузећа	која	обављају	посло-
ве	из	области	комуналних	делатности;	обављање	послова	у	
вези	са	утврђивањем	цена	комуналних	производа	и	услуга;	
контролу	 спровођења	 основних	 начела	 енергетске	 полити-
ке;	дефинисања	стратегије	и	планова	развоја	енергетике	на	
локалном	нивоу;	прописивање	услова	и	начина	снабдевања	
топлотном	енергијом	са	правилима	рада	дистрибутивне	мре-
же	за	топлотну	енергију;	израду	предлога	тарифног	система	
за	 одређивање	 цене	 топлотне	 енергије;	 обављање	 других	
послова	 из	 области	 енергетике;	 	 регулисање	 и	 управљање	
саобраћајем	 на	 територији	 општине;	 управљање	 површи-
нама	 за	 паркирање	 и	 регулисања	 паркирања;	 	 јавни	 пре-
воз	 на	 територији	 општине;	 планирање	 капацитета	 мрежа	
линија;	управљање	квалитетом	у	систему	јавног	транспорта	
путника;	 надзор	 над	 безбедношћу	 саобраћаја	 и	 такси	 пре-
воза;	 израда	 планске	 документације	 у	 циљу	 организације	
и	 обезбеђења	 заштите	 од	 пожара,	 елементарних	 и	 других	
већих	 непогода,	 организацију	 цивилне	 заштите;	 израду	
услова	 за	 успостављање	 интегрисаног	 	 система	 заштите	 и	
спасавања;		припрема	планова	за	одбрану	и	остваривање	од-

брамбених	интереса	у	условима	ратног	и	ванредног	стања	на	
територији	општине/општина;	вођење	управног	поступка	и	
доношења	решења	из	стамбене	области;	припремање	нацрта	
решења	за	исељење	бесправно	усељених	лица	у	станове	и	
заједничке	просторије	у	стамбеним	зградама;	евидентирање	
скупштина	станара	стамбених	зграда	на	територији	општи-
не	и	издавање	уверења	о	формирању	скупштине	станара	и	
избору	председика;		припрему	предлога	решења,	уговора	и	
анекса	уговора	о	откупу	и	закупу	станова;	вршење	послова	
у	вези	са	преносом	права	закупа	и	замене	станова;	праћење	
извршавања	 уговорних	 обавеза	 по	 основу	 закупа	 и	 откупа	
на	рате	и	провера	законитог	утврђивања	откупне	цене	стана	
и	ревалоризације;	подношење	пријава	надлежним	органима	
за	исељење	бесправних	корисника	станова;	сарадњу	са	над-
лежним	комуналним	и	јавним	предузећима,	инспекцијским	
службама	и	 другим	надлежним	институцијама	 и	 учешће	 у	
принудном	исељењу	и	записничкој	примопредаји	стамбеног	
простора.
	 У	Одељењу	се	прате	и	примењују	закони	и	други	про-
писи	из	области	имовинско	-	правних	односа	у	надлежности	
општини;	спроводи	поступак	прибављања	и	отуђења	непо-
кретности	у	јавној	својини	општине,	управља	имовином	која	
је	у	јавној	својини	и	својини	општине,	као	и	непокретности	
које	користе	правни	субјекти	чији	је	оснивач	општина.
	 Обавља	послове	који	се	односе	на:	надзор	над	приме-
ном	Закона	о	планирању	и	изградњи	и	над	применом	других	
прописа	и	општих	аката,	стандарда,	техничких	норматива	и	
норми	квалитета,	 који	 се	односе	на	пројектовање,	 грађење	
и	 реконструкцију	 објеката	 високоградње,	 нискоградња	 и	
других	објеката,	као	и	на	извођење	појединих	грађевинских	
радова	 на	 тим	 објектима	 и	 грађење	 објеката	 на	 прописан	
начин;		праћење	стања,	предлагање	мера	и	надзор	над	при-
меном	закона	и	подзаконских	аката	из	области	заштите	жи-
вотне	средине,	поступања	са	отпадним	материјама,	заштити	
од	 нејонизујућих	 зрачења,	 заштити	 природе,	 заштити	 од	
буке,	поступању	са	хемикалијама,	управљању	отпадом	и	о	
процени	 утицаја	 на	 животну	 средину;	 	 доношење	 решења	
и	 налагање	 мера	 у	 области	 заштите	 животне	 средине	 и	
праћење	њиховог	спровођења;		праћење		стања,	предлагања	
мера	и	инспекцијски	надзор	над	законитошћу	рада	правних	
лица	 које	 обављају	 комуналну	 делатност	 и	 инспекцијски	
надзор	 над	 поступањем	 предузетника	 и	 грађана	 у	 погледу	
придржавања	закона,	других	прописа	и	општих	аката;	над-
зор	 	 у	 области	 уређивања	 и	 одржавања	 објеката	 и	 јавних	
површина;	 јавну	хигијену,	 надзор	над	уређењем	Општине,	
јавних	 зелених	 површина,	 функционисањем	 јавне	 расве-
те,	 снабдевања	 насеља	 водом	 и	 одвођења	 отпадних	 вода,	
снабдевања	електричном	и	топлотном	енергијом,	изношењем	
и	депоновање	смећа,	сахрањивањем,	одржавањем	гробаља,	
рада	кафилерија;	надзор	над	вршењем	димничарских	услу-
га;	 надзор	 над	 обављањем	 	 делатности	 пијаца;	 надзор	 над	
одржавањем	 чистоће	 јавних	 површина,	 над	 раскопавањем	
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улица	и	других	јавних	површина	и	друге	послове	комуналне	
хигијене;	праћење		стања,	предлагање	мера	и	инспекцијски	
надзор	 над	 извршавањем	 закона	 и	 других	 прописа	 на	
одржавању,	заштити,	изградњи	и	реконструкцији	локалних	и	
некатегорисаних	путева;	надзор	над	применом	општинских	
одлука	у	којима	се	регулише	саобраћај;	надзор	над		вршењем	
истовара	и	утовара	робе	из	моторних	возила;	праћење	стања,	
предлагање		мера	и	инспекцијски	надзор	над	законитиошћу	
у	обављању	друмског	локалног	превоза	и	то:	ванлинијског	
превоза	путника,	линијског	и	ванлинијског	превоза	ствари,	
превоза	за	сопствене	потребе	лица	и	ствари	и	ауто-такси	пре-
воза;	праћење	стања,	предлагање	мера	и	инспекцијског	над-
зора	над	радом	установа	у	области	предшколског	васпитања	
и	образовања,	основног	и	средњег	образовања,	области	спор-
та;	извршење	извршних	или	коначних	решења	из	делокруга	
Општинске	управе;	вођење		потребних	евиденција;	сарадњу	
са	 другим	 органима	 и	 организацијама	 ради	 међусобног	
обавештавања,	 размене	 података,	 пружања	 помоћи	 и	
заједничких	мера	и	радњи	од	значаја	 за	инспекцијски	над-
зор,	у	циљу	ефикаснијег	обављања	послова;	пружање	струч-
не	 помоћи,	 припрему	 документације,	 израду	 и	 ажурирање	
процене	 угрожености	и	планова	 заштите	и	 спасавања	 који	
обухватају	превентивне	мере	заштите	којима	се	спречавају	
елементарне	непогоде	или	ублажава	њихово	дејство;	израду	
мера	заштите	и	спасавања	у	случају	непосредне	опасности	
од	елементарних	непогода;	предузимање	мера	ублажавања	и	
отклањања	непосредних	последица	од	елементарних	непого-
да;	организацију	цивилне	заштите,	успостављање	интегри-
саног	система	заштите	и	спасавања	који	би	објединили	све		
превентивне	и	оперативне	мере	заштите		живота	и	имовине	
грађана;	предузимање	мера	и	праћење	реализације	мера	из	
планова	одбране	и	планова	за	ванредне	ситуације,	посебно	
у	делу	предузимања	превентивних	мера	и	процене	ризика;	
сагледавање	последица	штета	насталих	елементарном	непо-
годом	и	другим	ванредним	догађајима;	обављање	стручних	
и	административних	послова	за	потребе	Општинског	штаба	
за	ванредне	ситуације	и	јединица	цивилне	заштите,	припре-
ма	планова	за	одбрану	и	остваривање	одбрамбених	интереса	
у	 условима	ратног	и	 ванредног	 стања	на	 територији	Опш-
штине.	
	 Одељење	обавља	и	друге	послове	из	своје	надлежности.

Одељење за финансије и буџет

Члан	18.
 Одељење за финансије и буџет обавља	послове	који	
се	односе	на	обезбеђивање		финансирања	обављања	извор-
них	и	поверених	надлежности	општине,	послови	јавних	на-
бавки	и	послови	локалне	пореске	администрације.	
	 У	 оквиру	 својих	 надлежности	 Одељење	 обавља	 по-
слове	који	се	односе	на:	израду	нацрта	буџета	општине	уз	
поштовање	 система	 јединствене	 буџетске	 класификације	

укључујући	 и	 програмску;	 припремање	 и	 достављање	 ко-
рисницима	буџета	упутства	за	припрему	буџета	са	основним	
економским	 смерницама,	 као	 основом	 за	 израду	 предлога	
финансијских	 планова	 буџетских	 корисника,	 описом	 пла-
ниране	 политике,	 проценом	 прихода	 и	 примања	 и	 расхода	
и	издатака,	обимом	средстава	који	може	да	садржи	предлог	
финансијског	плана	буџетског	 корисника,	 поступком	и	ди-
намиком	припреме	буџета;	старање	о	поштовању	календара	
буџета	локалне	власти;	анализирање	предлога	финансијских	
планова	 буџетских	 корисника	 и	 контрола	 њихове	 усагла-
шености	са	упутством;	припремање	нацрта	одлуке	о	изме-
ни	 и	 допуни	 буџета	 (ребаланса);	 израда предлога	 решења	
о	 привременом	 финансирању;	 обавештавање	 буџетских	
корисника	 о	 одобреним	 расположивим	 апропријацијама;	
припремање	и	утврђивање	тромесечне,	месечне	и	шестоме-
сечне	квоте;	разматрање	захтева	за	измену	квоте;	предлагање	
одлуке	о	привременој	обустави	извршења	буџета	буџетским	
корисницима;	 разматрање	 предлога	 Плана	 извршења	
буџета;	доношење	одлуке	о	измени	Плана	извршења	буџета;	
разматрање	 захтева	 за	 преузимање	 обавеза;	 доношење	
решења	 о	 одборавању	 преусмеравања	 апропријација;		
припремање	нацрта	решења	о	одобрењу	средстава	из	текуће	
и	сталне	буџетске	резерве;	отварање	консолидованог	рачу-
на	трезора	за	динарска	и	девизна	средства,	 	подрачуна	ди-
нарских	 и	 девизних	 средстава	 корисника	 јавних	 средстава	
и	посебних	наменских	динарских	рачуна	корисника	јавних	
средстава	и	осталих	правних	лица	и	других	субјеката	који	не	
припадају	јавном	сектору	и	који	нису	укључени	у	консоли-
довани	рачун	трезора;	ближе	уређивање	начина	коришћења	
средстава	 са	 подрачуна	 КРТ-а;	 извештавање	 о	 коришћењу	
средстава	општине;	старање	о	пласирању	слободних	новча-
них	средстава	и	обавештавање	Управе	за	трезор;	припремање	
захтева	 Министарству	 финансија	 за	 одобрење	 фискалног	
дефицита	изнад	10%	прихода	општине	у	текућој	години	са	
детаљним	 образложењем	 оправданости	 инвестиција	 због	
којих	 настаје	 прекорачење;	 анализу	 дугорочне	 одрживо-
сти	дуга	општине;	вођење	главне	књиге	трезора	и	осталих	
пословних	 књига	 са	 посебном	 евиднецијом	 за	 сваког	 ди-
ректног	 и	 индиректног	 корисника	 буџетских	 средстава;	
вођење	помоћних	књига;	припремање	пројекције	и	праћење	
прилива	 прихода	 и	 извршења	 расхода	 на	 консолидованом	
рачуну	 буџета;	 управљање	 готовином;	 примање,	 завођење	
и	контрола	захтева	за	плаћање	и	трансфер	средстава	и	зах-
теве	 за	 плате;	 управљање	 информационим	 системом	 у	 об-
ласти	финансија;	израду	периодичних	извештаја	и	завршног	
рачуна	 консолидованог	 рачуна	 трезора;	 усаглашавање	 по-
словних	 књига	 са	 корисницима	 буџета,	 Управом	 за	 тре-
зор	 и	 добављачима;	 припремање	 и	 извршавњеа	 плаћање;	
вршење	мониторинга	и	евалуације	финансијских	планова	по	
програмској	 методологији;	 управљање	 имовином	 (вођење	
евиденција	о	основним	средствима	и	пословном	простору;	
вршење	интерних	контролних	поступка;	обављање	припре-
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мних	радњи	и	других	послова	за	спровођење	прописа	којима	
се	 уређује	 област	 финансирања	 општине;	 	 припремање	
нацрта	аката	којим	се	утврђују	стопе	изворних	прихода,	као	
и	начин	и	мерила	 за	 одређивање	 висине	 локалних	 такси	и	
накнада	 и	 других	 изворних	 локалних	 прихода	 и	 припрема	
симулација	 и	 модела	 по	 појединим	 групама	 обвезника	 на	
основу	предложеног	нацрта;	организовање	јавне	расправе	и	
друге	облике	учешћа	јавности	у	поступку	прирпеме	нацрта	
аката	локалних	изворних	прихода.	
	 Послови	 јавних	 набавки	 односе	 се	 на:	 истраживање	
тржишта	 и	 ефикасно	 планирање	набавки;	 припрему	плана	
набавки	за	кориснике	буџетских	средстава	за	које	спроводи	
поступке	 јавних	 набавки	 у	 сарадњи	 са	 другим	 службама;	
обезбеђивање	 услова	 за	 економичну,	 ефикасну	 и	 транспа-
рентну	употребу	јавних	средстава	и	подстицања	конкурент-
ности	и	равноправности	понуђача	у	поступцима	јавних	на-
бавки;	спровођење	поступака	јавних	набавки	по	процедури	
прописаној	законом;	спровођење	поступака	јавних	набавки	
по	 овлашћењу	 других	 наручилаца	 у	 складу	 са	 Законом	 о	
јавним	 набавкама;	 спровођење	 обједињених	 набавки	 за	
више	наручилаца	у	складу	са	законом;	објављивање	огласа	
о	јавним	набавкама,	конкурсне	документације,	обавештења	
и	 извештаја	 на	 Порталу	 јавних	 набавки;	 пружање	 консул-
танских	 услуга	 и	 стручне	 помоћи	 директним	 и	 индирек-
тним	 	 корисницима	 буџетских	 средстава	 и	 понуђачима	 у	
поступцима	 јавних	 набавки;	 одређивање	 запослених	 који	
ће	 представљати	 општину/општина	 у	 поступцима	 јавних	
набавки	 које	 спроводе	 други	 наручиоци;	 прикупљање	 и	
евидентирање	одређених	података	о	поступцима	јавних	на-
бавки	и	закљученим	уговорима	о	јавним	набавкама;	вођење	
посебне	 евиденције	 о	 јавним	 набавкама	 мале	 вредности;	
састављање	 извештаја	 о	 закљученим	 уговорима	 о	 јавним	
набавкама	велике	и	мале	вредности	и	спроведеним	поступ-
цима;	достављање	у	предвиђеном	законском	року	наведених	
извештаја	 Управи	 за	 јавне	 набавке;	 праћење	 реализације	
закључених	 уговора	 о	 јавним	 набавкама;	 остваривање	
сарадње	са	органима	и	организацијама	који	у	оквиру	своје	
надлежности	примењују	прописе	из	области	јавних	набавки;	
обављање	других	послова	у	складу	са	Законом	о	јавним	на-
бавкама	и	другим	прописима	којима	се	уређује	област	јавних	
набавки.
	 Послови	локалне	пореске	администрације	односе	се	на:	
пријем,	обраду,	контролу	и	унос	података	из	пореских	пријава;	
доношење	решења	о	утврђивању	обавеза	по	основу	локал-
них	јавних	прихода	за	које	није	прописано	да	их	сам	порески	
обвезник	утврђује;	евидентирање	утврђене	пореске	обавезе	
у	пореском	књиговодству	локалне	пореске	администрације,	
у	складу	са	прописима;	књижење	извршених	уплата	по	ос-
нову	 локалних	 јавних	 прихода;	 канцеларијске	 и	 теренске	
пореске	 контроле	 законитости	 и	 правилности	 испуњавања	
пореске	обавезе	које	се	утврђују	решењем	локалне	пореске	
администрације;	 обезбеђење	 наплате	 пореске	 обавезе;	 по-

слове	редовне	и	принудне	наплате,	одлагања	плаћања	поре-
ског	дуга;	покретање	поступка	стечаја;	подношења	захтева	
за	покретање	пореског	прекршајног	поступка;	достављање	
извештаја	 са	 доказима	 Пореској	 полицији,	 када	 постоје	
основи	 сумње	 да	 је	 извршено	 пореско	 кривично	 дело;	 по-
слове	првостепеног	поступка	по	изјављеним	жалбама	поре-
ских	обвезника;	вођење	поновног	поступка	по	поништеним	
управним	актима;	пружање	правне	помоћи	надлежним	ор-
ганизационим	 јединицама	 Пореске	 управе	 и	 другим	 орга-
низационим	 јединицама	 локалне	 пореске	 администрације;	
вођење	јединственог	пореског	књиговодства	за	локалне	јавне	
приходе;	 примену	 јединствених	 стандарда,	 дефиниција,	
класификација	и	номенклатура	кодирања	података	и	технику	
обраде	у	складу	са	јединственим	информационим	системом	
за	локалне	јавне	приходе;	припрему	методолошких	упутста-
ва	 за	 једнообразну	 примену	 прописа	 из	 области	 локалних	
јавних	 прихода;	 давање	 бесплатних	 информација	 о	 поре-
ским	прописима	из	којих	произилази	пореска	обавеза	по	ос-
нову	локалних	јавних	прихода;	издавање	уверења	и	потврда	
и	извештавање	локалне	самоуправе	и	Пореске	управе	у	вези	
са	локалним	јавним	приходима	и	остали	послови	у	складу	са	
законом	и	другим	прописима	којима	се	уређује	ова	област.
	 Одељење	обавља	и	друге	послове	из	своје	надлежности.

Члан	19.
	 У	Одељењу за финансије и буџет	образују	се	следеће	
уже	организационе	јединице:
1.	 Одсек	за	буџет	и	трезор.
2.	 Одсек	локалне	пореске	администрације.

Члан	20.
 Опис послова Одсека за буџет и трезор:	 у	 оквиру	
својих	 надлежности	 одсек	 обавља	 послове	 који	 се	 односе	
на:	 израду	 нацрта	 буџета	 општине	 уз	 поштовање	 система	
јединствене	 буџетске	 класификације	 укључујући	 и	 про-
грамску;	 припремање	 и	 достављање	 корисницима	 буџета	
упутства	 за	 припрему	 буџета	 са	 основним	 економским	
смерницама,	као	основом	за	израду	предлога	финансијских	
планова	буџетских	корисника,	описом	планиране	политике,	
проценом	 прихода	 и	 примања	 и	 расхода	 и	 издатака,	 оби-
мом	 средстава	 који	може	да	 садржи	предлог	финансијског	
плана	 буџетског	 корисника,	 поступком	 и	 динамиком	 при-
преме	 буџета;	 старање	 о	 поштовању	 календара	 буџета	 ло-
калне	власти;	анализирање	предлога	финансијских	планова	
буџетских	корисника	и	контрола	њихове	усаглашености	са	
упутством;	 припремање	 нацрта	 одлуке	 о	 измени	 и	 допуни	
буџета	 (ребаланса);	 израда	 предлога	 решења	 о	 привреме-
ном	 финансирању;	 обавештавање	 буџетских	 корисника	 о	
одобреним	 расположивим	 апропријацијама;	 припремање	
и	 утврђивање	 тромесечне,	 месечне	 и	шестомесечне	 квоте;	
разматрање	 захтева	 за	 измену	 квоте;	 предлагање	 одлуке	
о	 привременој	 обустави	 извршења	 буџета	 буџетским	 ко-
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рисницима;	 разматрање	 предлога	Плана	 извршења	 буџета;	
доношење	 одлуке	 о	 измени	 Плана	 извршења	 буџета;	
разматрање	 захтева	 за	 преузимање	 обавеза;	 доношење	
решења	 о	 одборавању	 преусмеравања	 апропријација;		
припремање	нацрта	решења	о	одобрењу	средстава	из	текуће	
и	сталне	буџетске	резерве;	отварање	консолидованог	рачу-
на	трезора	за	динарска	и	девизна	средства,	 	подрачуна	ди-
нарских	 и	 девизних	 средстава	 корисника	 јавних	 средстава	
и	посебних	наменских	динарских	рачуна	корисника	јавних	
средстава	и	осталих	правних	лица	и	других	субјеката	који	не	
припадају	јавном	сектору	и	који	нису укључени	у	консоли-
довани	рачун	трезора;	ближе	уређивање	начина	коришћења	
средстава	 са	 подрачуна	 КРТ-а;	 извештавање	 о	 коришћењу	
средстава	општине;	старање	о	пласирању	слободних	новча-
них	средстава	и	обавештавање	Управе	за	трезор;	припремање	
захтева	 Министарству	 финансија	 за	 одобрење	 фискалног	
дефицита	изнад	10%	прихода	општине	у	текућој	години	са	
детаљним	 образложењем	 оправданости	 инвестиција	 због	
којих	 настаје	 прекорачење;	 анализу	 дугорочне	 одрживо-
сти	дуга	општине;	вођење	главне	књиге	трезора	и	осталих	
пословних	 књига	 са	 посебном	 евиднецијом	 за	 сваког	 ди-
ректног	 и	 индиректног	 корисника	 буџетских	 средстава;	
вођење	помоћних	књига;	припремање	пројекције	и	праћење	
прилива	 прихода	 и	 извршења	 расхода	 на	 консолидованом	
рачуну	 буџета;	 управљање	 готовином;	 примање,	 завођење	
и	контрола	захтева	за	плаћање	и	трансфер	средстава	и	зах-
теве	 за	 плате;	 управљање	 информационим	 системом	 у	 об-
ласти	финансија;	израду	периодичних	извештаја	и	завршног	
рачуна	 консолидованог	 рачуна	 трезора;	 усаглашавање	 по-
словних	 књига	 са	 корисницима	 буџета,	 Управом	 за	 тре-
зор	 и	 добављачима;	 припремање	 и	 извршавњеа	 плаћање;	
вршење	мониторинга	и	евалуације	финансијских	планова	по	
програмској	 методологији;	 управљање	 имовином	 (вођење	
евиденција	о	основним	средствима	и	пословном	простору;	
вршење	интерних	контролних	поступка;	обављање	припре-
мних	радњи	и	других	послова	за	спровођење	прописа	којима	
се	 уређује	 област	 финансирања	 општине;	 	 припремање	
нацрта	аката	којим	се	утврђују	стопе	изворних	прихода,	као	
и	начин	и	мерила	 за	 одређивање	 висине	 локалних	 такси	и	
накнада	 и	 других	 изворних	 локалних	 прихода	 и	 припрема	
симулација	 и	 модела	 по	 појединим	 групама	 обвезника	 на	
основу	предложеног	нацрта;	организовање	јавне	расправе	и	
друге	облике	учешћа	јавности	у	поступку	прирпеме	нацрта	
аката	локалних	изворних	прихода.	
	 Послови	 јавних	 набавки	 односе	 се	 на:	 истраживање	
тржишта	 и	 ефикасно	 планирање	набавки;	 припрему	плана	
набавки	за	кориснике	буџетских	средстава	за	које	спроводи	
поступке	 јавних	 набавки	 у	 сарадњи	 са	 другим	 службама;	
обезбеђивање	 услова	 за	 економичну,	 ефикасну	 и	 транспа-
рентну	употребу	јавних	средстава	и	подстицања	конкурент-
ности	и	равноправности	понуђача	у	поступцима	јавних	на-
бавки;	спровођење	поступака	јавних	набавки	по	процедури	

прописаној	законом;	спровођење	поступака	јавних	набавки	
по	 овлашћењу	 других	 наручилаца	 у	 складу	 са	 Законом	 о	
јавним	 набавкама;	 спровођење	 обједињених	 набавки	 за	
више	наручилаца	у	складу	са	законом;	објављивање	огласа	
о	јавним	набавкама,	конкурсне	документације,	обавештења	
и	 извештаја	 на	 Порталу	 јавних	 набавки;	 пружање	 консул-
танских	 услуга	 и	 стручне	 помоћи	 директним	 и	 индирек-
тним	 	 корисницима	 буџетских	 средстава	 и	 понуђачима	 у	
поступцима	 јавних	 набавки;	 одређивање	 запослених	 који	
ће	 представљати	 општину/општина	 у	 поступцима	 јавних	
набавки	 које	 спроводе	 други	 наручиоци;	 прикупљање	 и	
евидентирање	одређених	података	о	поступцима	јавних	на-
бавки	и	закљученим	уговорима	о	јавним	набавкама;	вођење	
посебне	 евиденције	 о	 јавним	 набавкама	 мале	 вредности;	
састављање	 извештаја	 о	 закљученим	 уговорима	 о	 јавним	
набавкама	велике	и	мале	вредности	и	спроведеним	поступ-
цима;	достављање	у	предвиђеном	законском	року	наведених	
извештаја	 Управи	 за	 јавне	 набавке;	 праћење	 реализације	
закључених	 уговора	 о	 јавним	 набавкама;	 остваривање	
сарадње	са	органима	и	организацијама	који	у	оквиру	своје	
надлежности	примењују	прописе	из	области	јавних	набавки;	
обављање	других	послова	у	складу	са	Законом	о	јавним	на-
бавкама	и	другим	прописима	којима	се	уређује	област	јавних	
набавки.
 

Члан	21.
 Опис послова Одсека локалне пореске 
администрације:	послови	локалне	пореске	администрације	
односе	се	на:	пријем,	обраду,	контролу	и	унос	података	из	
пореских	пријава;	 доношење	решења	о	 утврђивању	обаве-
за	 по	 основу	 локалних	 јавних	 прихода	 за	 које	 није	 пропи-
сано	 да	 их	 сам	 порески	 обвезник	 утврђује;	 евидентирање	
утврђене	пореске	обавезе	у	пореском	књиговодству	локалне	
пореске	администрације,	у	складу	са	прописима;	књижење	
извршених	 уплата	 по	 основу	 локалних	 јавних	 прихода;	
канцеларијске	 и	 теренске	 пореске	 контроле	 законитости	 и	
правилности	испуњавања пореске	обавезе	које	 се	утврђују	
решењем	 локалне	 пореске	 администрације;	 обезбеђење	
наплате	 пореске	 обавезе;	 послове	 редовне	 и	 принудне	 на-
плате,	 одлагања	 плаћања	 пореског	 дуга;	 покретање	 по-
ступка	 стечаја;	 подношења	 захтева	 за	 покретање	 пореског	
прекршајног	 поступка;	 достављање	 извештаја	 са	 доказима	
Пореској	полицији,	када	постоје	основи	сумње	да	је	изврше-
но	пореско	кривично	дело;	послове	првостепеног	поступка	
по	изјављеним	жалбама	пореских	обвезника;	вођење	понов-
ног	 поступка	 по	 поништеним	 управним	 актима;	 пружање	
правне	 помоћи	 надлежним	 организационим	 јединицама	
Пореске	 управе	 и	 другим	 организационим	 јединицама	 ло-
калне	 пореске	 администрације;	 вођење	 јединственог	 по-
реског	 књиговодства	 за	 локалне	 јавне	 приходе;	 примену	
јединствених	 стандарда,	 дефиниција,	 класификација	 и	 но-
менклатура	 кодирања	 података	 и	 технику	 обраде	 у	 складу	
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са	јединственим	информационим	системом	за	локалне	јавне	
приходе;	припрему	методолошких	упутстава	за	једнообразну	
примену	 прописа	 из	 области	 локалних	 јавних	 прихода;	
давање	 бесплатних	 информација	 о	 пореским	 прописима	
из	 којих	 произилази	 пореска	 обавеза	 по	 основу	 локалних	
јавних	прихода;	издавање	уверења	и	потврда	и	извештавање	
локалне	 самоуправе	 и	Пореске	 управе	 у	 вези	 са	 локалним	
јавним	приходима	и	остали	послови	у	складу	са	законом	и	
другим	прописима	којима	се	уређује	ова	област.
	 Одељење	обавља	и	друге	послове	из	своје	надлежности.

2. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ - КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан	22.
	 Кабинет	 председник	 општине	 је	 посебна	 организа-
циона	 јединица	која	се	образује	за	обављање	саветодавних	
и	протоколарних	послова,	послова	 за	 односе	 с	 јавношћу	и	
административно-техничке	послова	који	су	значајни	за	рад	
председника	општине.

3. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 
ЈЕДИНИЦАМА

Члан	23.
	 Општинском	управом	руководи	начелник,	као	службе-
ник	на	положају.

Руковођење радом унутрашњих организационих 
јединица  

Члан	24.
	 Радом	основних	и	ужих	организационих	јединица		ру-
ководе:	
	 -		руководилац	одељења,
	 -		шеф	одсека,
	 -		координатор	канцеларије.

Распоређивање руководилаца организационих јединица

Члан	25.
	 Руководиоце	организационих	јединица	распоређује	на-
челник	Општинске	управе.
	 Руководиоци	 организационих	 јединица	 планирају,	
усмеравају	и	надзиру	рад	унутрашњих	јединица	и	обављају	
најсложеније	 послове	 из	 делокруга	 организационих	
јединица,	 пружају	 стручна	 упутства,	 координирају	 и	 над-
зиру	рад	 запослених,	 старају	 се	 о	 законитом,	правилном	и	
благовременом	обављању	послова	из	свог	делокруга	и	врше	
друге	послове	по	налогу	начелника	Општинске	управе.			

	 Руководиоци	унутрашњих	организационих	јединица	
одговарају	за	свој	рад	начелнику	Општинске	управе.
 За	свој	рад	и	рад	уже	организационе	јединице	којом	ру-
ководе,	 руководиоци	 ужих	 организационих	 јединица	непо-
средно	су	одговорни	руководиоцу	одељења,	у	чијем	саставу	
је	унутрашња	организациона	јединица.	
 

Руковођење радом посебне организационе јединице

Члан	26.
	 Радом	Кабинета	председника	општине	као	посебне	ор-
ганизационе	јединице	руководи	председник	општине.
	 Постављена	 лица	 у	 кабинету	 и	 запослени	 на	 радним	
местима	у	кабинету	заснивају	радни	однос	на	одређено	вре-
ме	–	док	траје	дужност	председника	општине.

4. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
ЈЕДИНИЦА

Члан	27.
	 Организационе	 јединице	 су	 дужне	 да	 међусобно	
сарађују	и	да	размењују	потребне	податке	и	обавештења	не-
опходна	за	рад.

Члан	28.
	 Радна	места	у	Општинској	управи	су	следећа:

ЈЕДИНСТВЕНА ОПШТИНСКА УПРАВА

1. Начелник Општинске управе
Звање: положај у I групи број службеника  

на положају:  1

 Опис послова: Руководи	и	координира	радом	Општин-
ске	 управе;	 планира,	 усмерава	 и	 надзире	 рад	 Општинске	
управе;	усклађује	рад	организационих	јединица	Општинске	
управе	и	обезбеђује	њено	функционисање	као	јединственог	
органа;	остварује	сарадњу	организационих	јединица	у	окви-
ру	Општинске	управе;	обавља	и	друге	послове	у	складу	са	
законом,	Статутом	општине,	одлукама	Скупштине	општине,	
Општинског	већа	и	Председника	општине.

 Услови: стечено	високо	образовање	из	научне	области	
правне	 науке	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ,	 мастер	 академским	 студијама,	 ма-
стер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академским	
студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	 одно-
сно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 четири	
године	 или	 специјалистичким	 студијама	 на	 факултету,	 по-
ложен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	 година	радног	
искуства	у	струци.
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2. Заменик начелника Општинске управе

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

 Опис послова: Замењује	начелника	Општинске	упра-
ве	у	случају	његове	одсутности	или	спречености	да	обавља	
своју	 дужност,	 у	 складу	 са	 законом,	 Статутом	 општине,	
одлукама	 Скупштине	 општине,	 Општинског	 већа	 и	 Пред-
седника	општине;	обавља	и	друге	послове	из		надлежности	
Општинске	управе		по	овлашћењу	начелника	управе.

 Услови:	стечено	високо	образовање	из	научне	области	
правне	 науке	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ,	 мастер	 академским	 студијама,	 ма-
стер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академским	
студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	 одно-
сно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од најмање	 четири	
године	 или	 специјалистичким	 студијама	 на	 факултету,	 по-
ложен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	 година	радног	
искуства	у	струци.

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

3. Руководилац Одељења 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1
 
 Опис посла:	 Руководи,	 организује	 и	 планира	 рад	
Одељења,	 пружа	 стручна	 упутства,	 координира	 и	 надзире	
рад	 запослених	у	Одељењу;	 стара	 се	о	 законитом,	правил-
ном	и	 благовременом	 обављaњу	послова	 у	Одељењу;	 пра-
ти	и	анализира	стање	у	областима	из	делокруга	Одељења	и	
предлаже	и	планира	мере	 за	унапређење	стања;	 стара	се	о	
примени	закона,	стратегија,	 стратешких	докумената	и	дру-
гих	прописа	из	делокруга	Одељења;	
	 Координира	рад	на	припреми		израде	нацрта,	односно	
предлога	општих	и	других	аката	из	делокруга	Одељења.
	 Стара	 се	 о	 заштити	 права	 пацијената	 у	 складу	 са	 за-
коном;	 поступа	 по	 поднетим	 приговорима	 пацијената	
утврђујући	све	релевантне	чињенице	и	околности;	пружа	по-
требне	информације	и	савете	у	вези	са	правима	пацијената;	
сарађује	са	здравственим	установама	на	територији	локалне	
самоуправе	на	примарном	нивоу	 у	поступању	по	пригово-
рима	пацијената;	сарађује	са	Саветом	за	здравље;	сачињава	
извештаје	о	раду	на	заштити	права	пацијената;	учествује	у	
едукацијама;	 учествује	 у	 реализацији	 пројеката	 у	 области	
примарне	 здравствене	 заштите	 и	 јавног	 здравља	 у	 којима	
се	локална	самоуправа	појављује	као	носилац	или	партнер;	
припрема	анализе,	информације	и	извештаје	из	делокруга.	

	 Сарађује	 са	 Комесаријатом	 за	 избеглице	 Репу-
блике	 Србије,	 Црвеним	 крстом	 и	 другим	 хуманитар-
ним	 организацијама,	 у	 циљу	 прикупљања	 или	 размене	
информација.
	 Учествује	у	својству	известиоца	на	седницама	органа	
општине;	
	 Припрема	 извештаје	 и	 друге	 материјале	 којима	 се	
информишу	 надлежни	 органи	 о	 раду	 органа	 и	 стању	 и	
проблемима	 у	 друштвеној	 делатности;	 прати	 и	 одобрава	
објављивање	 информација	 од	 јавног	 значаја	 из	 области	
друштвених	делатности;	припрема	анализе,	информације	и	
извештаје	из	делокруга	Одељења;	обавља	и	друге	послове	по	
налогу		начелника	Општинске	управе.

 Услови:	 стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 наука	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	
најмање	180	ЕСПБ	бодова,	основним	струковним	студијима,	
односно	на	студијима	у	трајању	до	3	године,	положен	држав-
ни	 стручни	 испит	 и	 најмање	 5	 године	 радног	 искуства	 у	
струци.	
 

1. ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ

4. Шеф Одсека 
Звање: Млађи саветник број службеника: 1

 Опис посла:	Непосредно	организује	рад	и	врши	дру-
ге	 руководеће	 послове	 у	 одсеку,	 обезбеђује	 благовреме-
но,	 законито	 и	 правилно	 извршавање	 послова	 и	 задатака	
у	 одсеку,	 брине	 о	 равномерној	 упослености	 запослених	 и	
распоређивању	послова	 и	 задатака	 у	Одсеку	 који	 се	 одно-
се	 на	 непосредно	 организовање	 рада,	 израђује	 извештаје,	
анализе	и	информације	из	области	које	су	у	делокругу	рада	
Одсека.
	 Стара	се	о	правилној	примени	прописа	из	области	по-
слова	одсека,	учествује	у	изради	нацрта	аката	из	надлежно-
сти	 одсека,	 доставља	 писану	 иницијативу	 са	 свим	 битним	
елементима	 за	 израду	 нацрта	 предложеног	 акта	 руководи-
оцу	 одељења,	 спроводи	 првостепени	 поступак	 из	 области	
грађанских	 стања,	 израђује	 нацрте	 решења	и	 других	 аката	
из	радних	односа	запослених	и	других	управних	аката	која	
решавајући	 у	 управном	 поступку	 доноси	 одсек,	 уколико	
њихова	 израда	 није	 у	 опису	 послова	 запослених	 у	 одсеку.
Учествује	у	решавању	најсложенијих	послова	у	оквиру	од-
сека,	обавља	послове	који	се	односе	на	унапређење	рада	и	
модернизације	Општинске	управе.	Обавља	и	друге	послове	
по	 налогу	 руководиоца	 одељења	 и	 начелника	 Општинске	
управе.

 Услови:	 стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 наука	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	
најмање	180	ЕСПБ	бодова,	основним	струковним	студијима,	
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односно	на	студијима	у	трајању	до	3	године,	положен	држав-
ни	 стручни	 испит	 и	 најмање	 5	 године	 радног	 искуства	 у	
струци.

5. Секретар Општинског већа 
Звање: Сарадник          број службеника: 1

 Опис посла: припрема	 материјале	 за	 седнице	 Оп-
штинског	 већа;	 израђује	 нацрте	 одлука,	 решења	и	 осталих	
аката	које	су	надлежности	Општинског	већа;	даје	потребна	
објашњења	и	изјашњења	током	дискусије	по	тачкама	дневног	
реда;	пружа	стручну	помоћ	при	обради	предлога	о	којима	се	
гласа;	стара	се	о	законитости	аката	које	доноси	Општинско	
веће;	обрађује	материјале	о	којима	је	одлучивало	Општинско	
веће	и	стара	се	о	њиховом	спровођењу;	припрема	и	израђује	
нацрте	појединачних	аката	у	другостепеном	поступку;	ста-
ра	 се	 о	 обезбеђивању	 записника	 са	 седница	 Општинског	
већа;	припрема	материјале	потребне	за	рад	и	пружа	стручну	
помоћ	радним	телима	које	образује	Општинско	веће,	стара	
се	обезбеђивању	записника	са	њихових	седница.
								Обавља	и	друге	послове	по	налогу	руководиоца	Одељења	
и	шефа	Одсека.

 Услови:	 стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 наука	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	
најмање	180	ЕСПБ	бодова,	основним	струковним	студијима,	
односно	на	студијима	у	трајању	до	3	године,	положен	држав-
ни	 стручни	 испит	 и	 најмање	 3	 године	 радног	 искуства	 у	
струци.	

6. Управљање људским ресурсима                                                                                
Звање: Сарадник                                        број службеника: 1                                                                                        

 Опис посла: врши	 анализу	 описа	 послова	 и	 радних	
места	у	органима	општине	и	њихово	правилно	разврставање	
у	 звања;	 	 припрема	 нацрт	 правилника	 о	 унутрашњој	
организацији	 и	 систематизацији	 радних	 места;	 врши	
планирање	 и	 развој	 кадрова	 у	 органима	 општине;	 обавља	
стручне	 послове	 у	 вези	 са	 планирањем	 организационих	
промена	у	органима	општине;	припрема	нацрт	Кадровског	
плана	 и	 праћење	његовог	 спровођења	 у	 органима;	 развија	
систем	 оцењивање	 рада	 службеника,	 систематско	 праћење	
постигнућа	службеника,	унапређивање	мотивације	службе-
ника;	врши	анализу,	процену	и	припрему	предлога	годишњег	
Програма	 посебног	 стручног	 усавршавања	 службеника	
и	 предлога	 финансијског	 плана	 за	 његово	 извршавање;	
организује,	 реализује	 и	 врши	 анализу	 ефеката	 интерног	 и	
екстерног	стручног	усавршавања.		
								Обавља	стручне	послове	у	поступку	избора	кандидата	и	
запошљавања,	распоређивања,	плата;	припрема	појединачне	
акте	 из	 области	 радних	 односа;	 обрађује	 и	 комплетира	
акте	и	води	персонална	досијеа;	 обавља	послове	везане	 за	

пријављивање	на	 здравствено	и	 пензионо	 осигурање	 запо-
слених,	постављених	и	изабраних	лица	у	органима	општине;	
води	евиденцију	о	присутности	запослених,	обавља	админи-
стративно-стручне	послове	везане	за	поступак	колективног	
преговарања;	води	кадровске	и	друге	евиденције	из	области	
радних	односа	службеника	и	намештеника.
	 Обавља	 и	 друге	 послове	 по	 налогу	 руководиоца	
Одељења	и	шефа	Одсека.

 Услови: стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 наука	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	
најмање	180	ЕСПБ	бодова,	основним	струковним	студијима,	
односно	на	студијима	у	трајању	до	3	године,	положен	држав-
ни	 стручни	 испит	 и	 најмање	 3	 године	 радног	 искуства	 у	
струци.

7. Матичар
Звање: млађи сарадник          број службеника: 3

 Опис посла: обавља	 матичне	 послове	 у	 вези	 са	
рођењем,	 закључењем	 брака	 и	 састављањем	 смртовница;	
врши	надзор	над	вођењем	матичних	књига	и	обављање	по-
слова	 вођења	 матичних	 књига	 рођених,	 венчаних,	 умрлих	
и	 књиге	 држављана;	 води	 одговарајуће	 регистре	 за	матич-
не	 књиге;	 уноси	 податке	 из	 матичних	 књига	 у	 Централни	
систем	 за	 електронску	 обраду	 и	 складиштење	 података	 и	
чување	 другог	 примерка	 матичних	 књига;	 чува	 изворник	
матичне	књиге;	издаје	изводе	из	матичних	књига	и	уверења	
о	чињеницама	уписаним	у	матичне	књиге;	издаје	уверења	о	
држављанству;	стара	се	о	формирању	и	чувању	документације	
и	матичне	архиве;	издаје	уверења	о	чињеницама	о	којима	се	
води	 евиденција,	 као	 и	 о	 чињеницама	 о	 којима	не	 постоји	
евиденција,	у	складу	са	законским	прописима;	врши	и	друге	
послове	 по	 налогу	 непосредног	 руководиоца	 и	 начелника	
Општинске	управе.	

 Услови:	 стечено	 средње	 образовање	 друштве-
ног	 хуманистичког	 или	 техничко	 -	 технолошког	 смера	 у	
четворогодишњем	 трајању,	 положен	 државни	 стручни	 ис-
пит,	најмање	пет	година	радног	искуства	у	струци,	положен	
посебан	испит	за	матичара,	овлашћење	за	обављање	послова	
матичара

8. Заменик матичара
Звање: Виши референт         број службеника: 6

 Опис посла: обавља	послове	вођења	матичних	књига	
рођених,	 венчаних,	 умрлих	 и	 књиге	 држављана;	 води	
одговарајуће	регистре	 за	матичне	књиге;	 уноси	податке	из	
матичних	књига	у	Централни	систем	за	електронску	обраду	
и	складиштење	података	и	чување	другог	примерка	матич-
них	књига;	чува	изворник	матичне	књиге;		издаје	извод	из	ма-
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тичних	књига	и	уверења	о	чињеницама	уписаним	у	матичне	
књиге;	издаје	уверења	о	држављанству;	обавља	матичне	по-
слове	у	вези	са	рођењем,	закључењем	брака	и	састављањем	
смртовница;	стара	се	о	формирању	и	чувању	документације	
и	матичне	архиве;	издаје	уверења	о	чињеницама	о	којима	се	
води	 евиденција,	 као	 и	 о	 чињеницама	 о	 којима	не	 постоји	
евиденција,	у	складу	са	законским	прописима;	врши	и	друге	
послове	 по	 налогу	 непосредног	 руководиоца	 и	 начелника	
Општинске	управе.		

 Услови:. стечено	 средње	 образовање	 друштвеног	 ху-
манистичког	 или	 техничко	 -	 технолошког	 смера,	 положен	
државни	стручни	испит,	најмање	пет	година	радног	искуства	
у	струци,	положен	посебан	испит	за	матичара,	овлашћење	за	
обављање	послова	матичара.

9. Послови ажурирања бирачког списка и персоналне 
евиденције
Звање: Виши референт          број службеника: 1

 Опис посла: обавља административне	и	техничке	по-
слове	припреме,	обраде	и	уноса	података	у	систем	за	АОП	
ради	 ажурирања	 јединственог	 бирачког	 списка;	 обавља	
послове	 у	 вези	 са	 спровођењем	 решења	 о	 упису,	 брисању,	
измени,	 допуни	 и	 исправци	 грешке	 у	 бази	 бирачког	 спи-
ска	 по	 службеној	 дужности	 или	 на	 захтев	 странака	 -	 до	
закључења	бирачког	 списка;	издаје	извод	из	бирачког	 спи-
ска	и	обавештења	за	потребе	личног	изјашњавања	грађана;	
издаје	 уверења	 о	 изборном	 и	 бирачком	 праву;	 сачињава	
одговарајуће	 информације	 и	 извештаје.	 Обавља	 админи-
стративно	–	техничке	послове	у	вези	са	спровођењм	избора.	
Врши	електронску	пријаву	на	обавезно	социјално	осигурање	
путем	квалификованог	електронског	сертификата	и	одговара	
за	 коришћење	 истог.	 Комплетира	 акте	 и	 води	 персонална	
досијеа;	обавља	послове	везане	за	пријављивање	на	здрав-
ствено	 и	 пензионо	 осигурање	 запослених,	 постављених	 и	
изабраних	лица	у	органима	општине.
							Обавља	административне	и	техничке	послове	по	захте-
вима	 за	 стицање	статуса	енергетски	угроженог	купца,	даје	
информације	 странкама	 о	 начину	 и	 условима	 остваривања	
права;	врши	и	друге	послове	по	налогу	непосредног	руково-
диоца	и	начелника	Општинске	управе.		

 Услови: стечено средње	образовање	друштвеног	смера	
у	четворогодишњем	трајању,	положен	државни	стручни	ис-
пит,	најмање	пет	година	радног	искуства	у	струци.

10. Канцеларијски послови
Звање: Виши референт        број службеника: 2

 Опис посла: Обавља административне	 и	 техничке	
послове	преузимања	 службене	поште	 са	 поштанског	фаха,	

прима	 поднеске	 упућене	 Општинској	 управи	 и	 органима	
општине,	 	 прима	 акта	 и	 поднеске	 за	 експедовање	 из	 над-
лежности	 органа	 општине;	 евидентира	 приспелу	 пошту	
у	 одговарајуће	 књиге	 примљене	 поште;	 прима,	 прегледа	 и	
шифрира	 предмете,	 води	 основну	 евиденцију	 предмета,		
формира	омоте	списа;	прати	кретање	предмета;	прима	пред-
мете	од	обрађивача	и	води	роковник	предмета;	уписује	пред-
мете	у	интерну	доставну	књигу;	прима,	отвара,	прегледа	и	
врши	класификацију,	распоређивање,	експедицију	поште	и	
евидентира	примљене	и	отпремљене	препоруке;		разврстава	
примљене	поднеске	и	доставља	их	у	рад;	води	евиденцију	о	
примљеним	поднесцима,	издаје	потврде	о	њиховом	пријему;	
даје	усмена	упутства	странкама	о	начину	остваривања	права	
код	Општинске	управе	и	о	стању	предмета	у	раду;	врши	обра-
чун	и	наплату	административних	такси	и	доставља	опомене	
за	плаћање	таксе;	врши	оверу	потписа,	преписа	и	рукописа;	
издаје	уверења	у	складу	са	ЗУП-ом	и	поступа	по	замолни-
цима	органа	и	захтевима	странака;	распоређује	и	доставља	
акта,	 предмете,	 рачуне,	 службене	 листове	 и	 публикације	
у	 рад	 органима	 општине;	 води	 одговарајуће	 књиге	 за	
експедовање	службене	поште	и	врши	друге	послове,	у	скла-
ду	 са	 прописима	 о	 канцеларијском	пословању;	 обавља	 ад-
министративне	и	техничке	послове	пријема	и	класификације	
решених	предмета,	одлагања,	архивирања	и	развођења	ака-
та;	води	архивске	књиге	и	друге	евиденције	о	архивираним	
предметима;	 манипулативни	 послови	 преношења	 решених	
предмета	 након	 истека	 одређеног	 рока	 у	 архивски	 депо;	
стара	се	о	правилном	смештају,	чувању	и	предаји	архивске	
грађе	и	поштовању	прописаних	рокова	за	архивирање	пред-
мета;	обавља	послове	излучивања	безвредног	регистратур-
ског	материјала	и	предмета	из	архивског	депоа	по	протеку	
рока	чувања;	издаје	преписе	решења	и	предмета	из	архиве	на	
реверс;	предаје	архивске	грађе	органа	општине	надлежном	
архиву	врши	и	друге	послове	по	налогу	непосредног	руково-
диоца и	начелника	Општинске	управе.

 Услови:	 стечено	 средње	 образовање	 друштвеног	 или	
техничког	 смера	 у	 четворогодишњем	 трајању,	 положен	
државни	стручни	испит,	најмање	пет	године	радног	искуства	
у	струци.

2. ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СКУП-
ШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11.  Шеф Одсека
Звање: млађи саветник         број службеника: 1

 Опис послова: 	 Непосредно	 организује	 рад	 и	 врши	
друге	 руководеће	 послове	 у	 одсеку,	 обезбеђује	 благовре-
мено,	законито	и	правилно	извршавање	послова	и	задатака	
у	 одсеку,	 брине	 о	 равномерној	 упослености	 запослених	 и	
распоређивању	послова	 и	 задатака	 у	Одсеку	 који	 се	 одно-
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се	 на	 непосредно	 организовање	 рада,	 израђује	 извештаје,	
анализе	и	информације	из	области	које	су	у	делокругу	рада	
Одсека.
	 Стара	се	о	правилној	примени	прописа	из	области	по-
слова	одсека,	учествује	у	изради	нацрта	аката	из	надлежно-
сти	 одсека,	 доставља	 писану	 иницијативу	 са	 свим	 битним	
елементима	 за	 израду	 нацрта	 предложеног	 акта	 руководи-
оцу	 одељења.	 Спроводи	 првостепени	 поступак	 из	 области	
друштвене	 бриге	 о	 деци	 и	 финансијске	 подршке	 породи-
ци	 са	 децом,	 остваривање	 права	 на	 породиљско	 одсуство,	
родитељски	 додатак,	 дечији	 додатак,	 негу	 детета,	 посебну	
негу	 детета,	 остваривање	 проширених	 права	 из	 области	
финансијске	подршке	породици	са	децом	и	социјалне	зашти-
те	коју	обезбеђује	општина	и	борачко-инвалидске	заштите.	
Обавља	стручне	и	административне	послове	за	комисије	из	
надлежности	одсека	и	друге	послове	по	налогу	руководиоца	
одељења	и	начелника	Општинске	управе.

 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	технич-
ко	–	технолошких	наука	на	основним	академским	студијама	
у	обиму	од	најмање	180	ЕСПБ	бодова,	основним	струковним	
студијама,	односно	на	студијама	у	трајању	до	3	године,	по-
ложен	државни	стручни	испит,	најмање	5	године	радног	ис-
куства	у	струци.

12. Послови  заштите од пожара и економата
Звање: Виши референт број службеника: 1

 Опис послова: организује	и	контролише	рад	запосле-
них	на	начин	који	обезбеђује	потпуну	сигурност	запослених	
и	имовине	са	аспекта	заштите	од	пожара,	у	случају	одређених	
недостатака	 благовремено	 предузимају	 одговарајуће	 мере	
за	 откланање	 истих,	 омогућавају	 основну	 обуку	 запо-
слених	 из	 области	 заштите	 од	 пожара,	 подносе	 захтев	 за	
покретање	дисциплинског	поступка	против	запослених	који	
се	не	придржавају	мера	заштите	од	пожара,	у	случају	пожа-
ра	до	доласка	територијалне	ватрогасне	јединице	непосредно	
организују	људство,	 руководе	 и	 командују	 акцијом	 гашења,	
евакуације	и спасавања	људи	и	имовине,	врше	и	друге	посло-
ве	и	задатке	који	доприносе	унапређењу	заштите	од	пожара.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Обавља административне	и	техничке	послове	пре-
вентивног	 и	 накнадног	 одржавања	 рачунарске	 опреме-ра-
чунара,	штампача	и	осталих	рачунарских	уређаја;	 сарађује	
са	сервисима	за	поправљање	рачунарских	уређаја	и	опреме	
за	 потребе	 органа	 општине,	 	 врши	набавку	и	 пријем	 ства-
ри	 и	 опреме,	 ситног	 инвентара	 и	 потрошног	 материјала;	
издаје	ситан	инвентар,	канцеларијски	материјал	и	потрош-
ни	материјал,	 води	магацинско	књиговодство	 за	потрошни	
материјал	и	усклађивање	са	материјалним	и	финансијским	
књиговодством;
	 Стара	се	о	одржавању	и	исправности	уређаја	и	опре-
ме	у	пословним	просторијама	органа	општине	и	предузима		

мере	 за	 њихову	 поправку;	 предузима	 мере	 за	 одржавање		
канцеларијског	 простора,	 сала	 и	 заједничких	 просторија	
(кречење,	поправка	санитарних	делова	и	слично),	као	и	про-
стор	око	зграде	општине;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Умножава	и	фотокопира	материјал	и	акта,	 слаже	
и	спаја	сложени	материјал;	доставља	обрађен	материјал	ко-
рисницима;	 стара	 се	 о	 исправности	 фото-копир	 апарата	 и	
рационалном	коришћењу	репроматеријала;	води	евиденцију	
о	 количини	 умноженог	 материјала;	 одржава	 средстава	 за	
умножавање	 материјала.	 Врши	 и	 друге	 послове	 по	 налогу	
непосредног	руководиоца	и	начелника	Општинске	управе.

 Услови: стечено средње	образовање	у	четворогодишњем	
трајању	техничког	смера,	положен	државни	стручни	испит,		
положен	стручни	испит	за	раднике	који	раде	на	пословима	
заштите	 од	 пожара,	 најмање	 5	 године	 радног	 искуства	 у	
струци.

13.Дактилограф/Оператер
Звање: Намештеник–пета врста  
радних места број намештеника: 3

 Опис посла:   обавља	 дактилографске	 послове,	 куца	
све	врсте	поднесака,	куца	све	врсте	дописа	и	материјала	за	
потребе	 одељења	 и	 службе	 Општинске	 управе,	 Општин-
ског	 већа	 Супштине	 општине	 и	 комисија,	 води	 записнике	
са	седница,	ради	на	телефонској	централи,	уноси	податке	за	
потребе	аутоматске	обраде	у	оквиру	утврђених	процедура;	
врши	дактилографску	припрему	материјала	и	текстова;	ум-
ножава	и	фотокопира	материјал	и	 акта,	 слаже	и	 спаја	 сло-
жени	материјал;	доставља	обрађен	материјал	корисницима;	
учествује	у	архивирању	предмета	врши	и	друге	послове	по	
налогу	 непосредног	 руководиоца	 и	 начелника	 Општинске	
управе..

 Услови: основна	школа-дактилографски	курс,	
најмање	шест	месеци	радног	искуства	у	струци.

14.Возач моторног возила
Звање: Намештеник – четврта 
врста радних места број намештеника: 1

 Опис посла: управља	 моторним	 возилом	 и	 превози	
путнике	за	потребе	органа	општине;	попуњава	путне	нало-
ге;	стара	се	о	техничкој	исправности	возила	којим	управља;	
води	 евиденције	 о	 употреби	 моторног	 возила	 и	 пређеној	
километражи;	води	евиденције	о	потрошњи	горива	и	мази-
ва;	одржава	возни	парк	и	врши	ситније	поправке	и	замену	
резервних	делова	на	моторним	возилима;	води	евиденције	о	
замени	делова	и	гума	и	предаји	дотрајалих	замењених	дело-
ва	и	гума;	отклања	мање	кварове	на	возилу;	обавља прање	и	
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чишћење	моторног	возила	врши	и	друге	послове	по	налогу	
непосредног	руководиоца	и	начелника	Општинске	управе.

 Услови: стечено средње	 образовање	 у	 трогодишњем	
трајању	 друштвеног	 или	 техничког	 смера,	 најмање	 једна	
година	 радног	 искуства	 у	 струци,	 возачка	 дозвола	 ‘’Б’’	
категорије.

15. Курир, портир и возач
Звање: Намештеник – пета врста
радних места број намештеника: 2

 Опис посла: контролише	 	 уласке	 и	 изласке	 из	 згра-
де	 општине;	 утврђује	 идентитет	 лица	 која	 улазе	 у	 згра-
ду	 општине;	 обавештава	 странке	 о	 распореду	 службених	
просторија	и	радника;	стара	се	 	о	службеном	паркинг	про-
стору;	обавља	техничке	и	најједноставније	пратеће	рутинске	
послове	разношења	и	уручивање	пошиљки,	као	и	одношење	
службених	пошиљки	на	пошту;	доставља	позиве,	решења	и	
друга	аката	из	надлежности	органа	општине,	као	и	материјал	
за	 седнице	 органа	 општине;	 управља	моторним	возилом	и	
превози	путнике	за	потребе	органа	општине;	попуњава	пут-
не	 налоге,	 стара	 се	 о	 техничкој	 исправности	 возила	 којим	
управља;	 води	 евиденције	 о	 употреби	 моторног	 возила	 и	
пређеној	километражи;	води	евиденције	о	потрошњи	горива	
и	мазива;	води	евиденције	о	замени	делова	и	гума	и	предаји	
дотрајалих	замењених	делова	и	гума;	отклања	мање	кварове	
на	возилу;	обавља	прање	и	чишћење	моторног	возила,	врши	
и	друге	послове	по	налогу	непосредног	руководиоца	и	на-
челника	Општинске	управе.	

 Услови: основно	 обрзовање,	 најмање	 шест	 месеци	
радног	искуства	у	струци,	возачка	дозвола	‘’Б’’	категорије.

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

  
16. Руководилац Одељења 
Звање: самостални саветник број службеника: 1
 
 Опис посла:	 Руководи,	 организује	 и	 планира	 рад	
Одељења,	 пружа	 стручна	 упутства,	 координира	 и	 надзире	
рад	запослених	у	Одељењу;	стара	се	о	законитом,	правилном	
и	 благовременом	 обављaњу	 послова	 у	 Одељењу;	 прати	 и	
анализира	стање	у	областима	из	делокруга	Одељења	и	пред-
лаже	и	планира	мере	 за	унапређење	стања;	обавља	послове	
комунално	саобраћајног	инспектора	и	тржишног	инспектора.	
	 Стара	се	о	примени	закона,	стратегија,	стратешких	до-
кумената	и	других	прописа	из	делокруга	Одељења;	
 Обавља	и	друге	послове	по	налогу	Начелника	Општин-
ске	управе.

 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	друшт-
вено	 хуманистичких	 или	 	 техничко-технолошких	 наука	 на	
основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	 најмање	 240	
ЕСПБ	 бодова,	 мастер	 академским	 студијама,	 мастер	 стру-
ковним	студијама,	специјалистичким	академским	студијама,	
специјалистичким	 струковним	 студијама,	 односно	 на	 ос-
новним	студијама	у	трајању	од	најмање	четири	године	или	
специјалистичким	студијама	на	факултету,	положен	држав-
ни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	 година	 радног	 искуства	 у	
струци.	
 
17. Норамативно - правни и управни послови из кому-
налне области, области заштите животне средине,  водо-
привреде, путне привреде и саобраћаја 
Звање: саветник                                      број службеника: 1 
 
 Опис посла:	прати	нормативне	промене	у	прописима	
из	 надлежности	 Одељења,	 израђује	 нацрте	 општих	 аката,	
стара	се	о	усклађености	општих	аката	са	законима	и	подза-
конским	актима,		израђује	извештаје,	анализе	и	информације	
из	области	које	су	у	делокругу	рада	Одељења,	води	управ-
ни	 поступак	 у	 предметима	 из	 комуналне	 области,	 обла-
сти	 заштите	 животне	 средине,	 водопривреде,	 озакоњења,	
грађевинарства,	 саобраћаја	 и	 путне	 привреде,	 учествује	 у	
раду	 комисија	 и	 радних	 тела,	 	 обавља	 и	 друге	 послове	 по	
налогу	Начелника	Општинске	управе.
 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	правних	
или	грађевинских		наука	на	основним	академским	студијама	
у	обиму	од	најмање	240	ЕСПБ	бодова,	мастер	академским	
студијама,	мастер	струковним	студијама,	специјалистичким	
академским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	
студијама,	 односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	
најмање	четири	године	или	специјалистичким	студијама	на	
факултету,	положен	државни	стручни	испит,	најмање	три	го-
дине	радног	искуства	у	струци.	

18. Послови јединственог реферата у обједињеној процедури 
Звање: млађи сарадник                         број службеника: 1

 Опис посла: непосредно	 примењује	 закон	 и	 подза-
конска	 акта	 из	 области	 обједињених	 процедура	 у	 поступ-
цима	 за	 издавање	 аката	 у	 остваривању	 права	 за	 изградњу	
и	коришћење	објеката,	учествује	у	раду	комисија	и	радних	
тела,	прикупља	податке	 за	израду	планских	докумената	из	
области	 планирања	 и	 градње	 и	 обавља	 друге	 послове	 по	
налогу	 непосредног	 руководиоца	 и	 Начелника	 Општинске	
управе.	
 Услови:	стечено средње	образовање	грађевинског	сме-
ра	у	четворогодишњем	трајању,	положен	државни	стручни	
испит,	најмање	пет	година	радног	искуства	у	струци.
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19. Планско аналитички и управни послови у области 
пољопривреде и локалног економског развоја
Звање: самостални саветник                број службеника: 1 

 Опис посла: праћење	 стања,	 израда	 анализа	 и	
предлагање	решења	у	области	пољопривреде,		и	економског	
развоја,	 вођење	 управног	 поступка	 из	 наведених	 области,	
припреме	података	и	израда	нацрта	одлука,	аката	и	прописа-
них	програма	из	наведених	области,	достављање	извештаја	
надлежним	министарствима,	праћење	реализације	пројеката,	
иницирање	 укључивања	 у	 пројекте	 које	 припремају	 над-
лежна	 министарства,	 прати	 прописе	 из	 наведених	 области	
и	иницира	измену	општинских	одлука	у	циљу	усклађивања	
са	законом,	прати	актуелне	конкурсе	и	даје	иницијативу	за	
конкурисање	код	надлежних	министарстава,	припрема	акта	
за	 комисије,	 обавља	 административне	послове	 за	 комисије	
из	горе	наведених	области	и	друге	послове	по	налогу	непо-
средног	руководиоца	и	Начелника	Општинске	управе.
 Услови:	 стечено	 високо	 образовање	 из	 области	
пољопривредне	на	основним	академским	студијама	у	обиму	
од	најмање	240	ЕСПБ	бодова,	мастер	академским	студијама,	
мастер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академ-
ским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	
односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 че-
тири	године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету,	
положен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	године	радног	
искуства	у	струци.	

20. Планско аналитички и управни послови у области 
привреде и имовинско правној области
Звање: самостални саветник                број службеника: 1 

 Опис посла: праћење	 стања,	 израда	 анализа	 и	
предлагање	решења	у	области	привреде,	 туризма	и	других	
области	битних	за	економски	развој,	прати	и	примењује	за-
коне	и	друге	прописе	из	области	имовинско-правних	односа,	
управљања	имовином	која	 је	у	 јавној	 својини,	води	управ-
ни	поступак	и	прописане	евиденције	из		области	привредне	
делатности	у	складу	са	позитивним	прописима,	координира	
радом	канцеларије	за	младе,	учествује	у	раду	комисија	и	дру-
гих	радних	тела	из	горе	наведених	области,	обавља	и	друге	
послове	 по	 налогу	 непосредног	 руководиоца	 и	 Начелника	
Општинске	управе.   

 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	правних	
наука	на	основним	академским	студијама	у	обиму	од	најмање	
240	ЕСПБ	бодова,	мастер	академским	студијама,	мастер	стру-
ковним	студијама,	 специјалистичким	академским	студијама,	
специјалистичким	 струковним	 студијама,	 односно	 на	 ос-
новним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 четири	 године	 или	
специјалистичким	студијама	на	факултету,	положен	државни	
стручни	испит,	најмање	пет	године	радног	искуства.	

21. Планско аналитички и управни послови у области 
ванредних ситуација
Звање:  сарадник                                    Број службеника: 1

 Опис посла: праћење	 стања,	 израда	 анализа,	 израда	
нацрта	планова	и	процена	ризика,		изрда	нацрта	и	предлагање	
решења	 за	 сва	 питања	 из	 надлежнсти	 локалне	 самоуправе	
која	проистичу	из	Закона	о	ванредним	ситуацијама	и	Зако-
на	 о	 одбрани	Републике	Србије	 и	 подзаконских	 аката	 који	
регулишу	 ову	 област,	 обавља	 административно-техничке	
послове	 за	 потребе	Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 општине	
Мало	Црниће,	 доставља	извештаје	 надлежним	органима	и	
обавља	друге	послове	по	налогу	непосредног	руководиоца,	
начелника	Општинске	 управе	 и	 команданта	Штаба	 за	 ван-
редне	ситуације	општине	Мало	Црниће.

 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	друшт-
вено-хуманистичких	или	медицинско	 -	 здравствених	наука	
на	основним	академским	студијама	у	обиму	од		180	ЕСПБ	бо-
дова,	основним	струковним	студијама,	односно	на	студијама	
у	трајању	до	три	године,	положен	државни	стручни	испит,	
најмање	три	године	радног	искуства	у	струци.

22. Послови евиденције јавне својине и геодетски послови
Звање: виши референт                           број службеника: 1

 Опис посла: Прикупља	 податке	 о	 непокретностима	
чији	је	власник	или	корисник	Општина	Мало	Црниће	и	ор-
гани,	 организације,	 предузећа	 и	 установа	 чији	 је	 оснивач	
Општина	Мало	Црниће,	учествује	у	раду	комисија	и	радних	
тела,	 доствља	 извештаје	 и	 информације	 органима	Општи-
не,	 обавља	 геодетске	 послове	 за	 потребе	 органа	 локалне	
самоуправе,	комисије	 за	комасацију	и	комисије	 за	враћање	
замљишта	и	обавља	и	друге	послове	по	налогу	непосредног	
руководиоца	и	начелника	Општинске	управе.

 Услови:  стечено средње	образовање	геодетског	сме-
ра	у	четворогодишњем	трајању,	положен	државни	стручни	
испит,	најмање	пет	година	радног	искуства	у	струци.

23. Комунално/саобраћајни инспектор
Звање: самостални саветник број службеника: 1

 Опис послова:	Води	управни	поступак,	врши	послове	
инспекцијског	надзора	из	комуналне	области,	врши	послове	
инспекцијског	надзора	из	области	саобраћаја,	врши	послове	
инспекцијског	надзора	из	области	трговине	и	друге	послове	
који	проистичу	из	позитивних	прописа	и	обавља	и	друге	по-
слове	по	налогу	непосредног	руководиоца	и	начелника	Оп-
штинске	управе.
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 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	технич-
ке	струке	у	оквиру	образовно-научног	поља	техничко-техно-
лошких	наука	на	основним	академским	студијама	у	обиму	
од	најмање	240	ЕСПБ	бодова,	мастер	академским	студијама,	
мастер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академ-
ским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	
односно	на	основним	студијама	у	трајању	од	најмање	четири	
године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету,	поло-
жен	државни	стручни	испит,	положен	испит	за	инспектора,	
положен	возачки	испит	„Б“	категорије	и	најмање	пет	године	
радног	искуства.	

24. Грађевински инспектор
Звање:  сарадник                                    Број службеника: 1

 Опис посла: врши	 послове	 инспекцијског	 надзора	 у	
складу	 са	 прописима	 из	 области	 грађевинарства	 за	 које	 је	
законом	 надлежност	 дата	 локалној	 самоуправи,	 доставља	
потребне	 извештаје	 и	 инфорамције	 надлежним	 органима,	
води	управни	поступак	и	друге	послове	који	проистичу	из	
позитивних	прописа	за	наведене	области и	обавља	и	друге	
послове	 по	 налогу	 непосредног	 руководиоца	 и	 начелника	
Општинске	управе.
  
 Услови:	 стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	или	техничких		наука	грађевинске	струке,		на	основним	
академским	студијама	у	обиму	од	најмање	180	ЕСПБ	бодо-
ва,	 основним	 струковним	 студијама,	 односно	 на	 студијама	
у	 трајању	 до	 три	 године,	 положен	 државни	 стручни	 испит,	
положен	 испит	 за	 инспектора,	 поседовање	 возачке	 дозволе	
„Б“категорије,		најмање	три	године	радног	искуства	у	струци.

25. Инспектор за заштиту животне средине, туризам и спорт
Звање: саветник                                     Број службеника: 1

 Опис посла: врши	 послове	 инспекцијског	 надзора	 у	
складу	са	прописима	из	области	заштите	животне	средине,	
туризма	и	спорта	за	које	је	законом	надлежност	дата	локалној	
самоуправи,	 доставља	 потребне	 извештаје	 и	 инфорамције	
надлежним	 органима,	 води	 управни	 поступак	 и	 друге	 по-
слове	 који	 проистичу	 из	 позитивних	 прописа	 за	 наведене	
области	 и	 обавља	 и	 друге	 послове	 по	 налогу	 непосредног	
руководиоца	и	начелника	Општинске	управе.		

 Услови:	 стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 или	 економских	 наука	 или	 заштите	 животне	 средине	
у	обиму	од	најмање	240	ЕСПБ	бодова,	мастер	академским	
студијама,	мастер	струковним	студијама,	специјалистичким	
академским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	
студијама,	 односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	
најмање	четири	године	или	специјалистичким	студијама	на	
факултету,	положен	државни	стручни	испит,	положен	испит	

за	инспектора,	поседовање	возачке	дозволе	„Б“	категорије	и	
најмање	три	године	радног	искуства.	

III ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
 
26. Руководилац Одељења
Звање: Самостални саветник         број службеника: 1 
 
 Опис посла: Руководи,	 организује	 и	 планира	 рад	
Одељења,	 пружа	 стручна	 упутства,	 координира	 и	 надзире	
рад	запослених	у	Одељењу;	припрема	нацрт	одлуке	о	буџету,	
ребалансу,	привременом	финансирању	и	завршном	рачуну;	
руководи	 пословима	 из	 области	 планирања,	 утврђивања,	
контроле	и	наплате	прихода;	учествује	у	 анализи	предлога	
финансијских	 планова	 буџетских	 корисника,	 врши	 мони-
торинг	и	евалуацију	финансијских	планова	по	програмској	
методологији;	обавештава	буџетске	кориснике	о	одобреним	
расположивим	апропријацијама;	припрема	акта	за	промену	
(преусмеравање)	 апропријације	 и	 коришћење	 буџетске	 ре-
зерве;	учествује	у	изради	квота	и	разматра	захтев	за	измену	
квоте	и	приговоре	на	одобрене	квоте;	предлаже	привремену	
обуставу	извршења	за	буџетске	кориснике	који	не	поштују	
одобрене	квоте	и	друге	прописане	норме;	разматра	предлог	
и	доноси	план	извршења	буџета	и	одлучује	о	захтеву	за	из-
мену	плана;	разматра	захтеве	за	преузмање	обавеза	и	захтеве	
за	плаћање	и	 трансфер	средстава;	 координира	извршавање	
буџета;	одобрава	контролисане	захтеве	за	плаћање	и	транс-
фер	средстава;	оверава	дневник	и	главну	књигу;	врши	интер-
ну	контролу	рачуноводствених	исправа	и	предузима	остале	
контролне	 поступке	 и	 процедуре;	 сачињава	 обједињени	
ИОС;	 подноси	 периодичне	 извештаје	 Општинском	 већу;	
одобрава	 обрачун	 ревалоризације	 за	 откуп	 станова	 и	 одо-
брени	зајам;	управља	преговорима	о	задуживању;	одговоран	
је	за	рачуноводство	зајмова	и	дугова;	врши	пласирање	сло-
бодних	новчаних	средстава	и	обавештава	о	томе	Управу	за	
трезор;	 отвара	 подрачуне	 динарских	 и	 девизних	 средстава	
корисника	јавних	средстава	и	посебне	наменске	динарске	ра-
чуне	корисницима	јавних	средстава	и	осталим	правним	ли-
цима	и	другим	субјектима;	ближе	уређује	начин	коришћења	
средстава	 са	 подрачуна	 КРТ-а;	 извештава	 о	 коришћењу	
средстава;	 води	 списак	 буџетских	 корисника;	 обавља	 по-
слове	примене	и	 контроле	цена	 услуга	 јавних	предузећа	и	
установа;	 прати	 спровођење	 програма	 јавних	 предузећа	 и	
установа;	припрема	и	одобрава	извештаје	 за	надлежна	ми-
нистарства	и	органе	општине;	организује	припремне	радње	
за	 спровођење	 пописа;	 врши	 израду	 консолидованог	 зав-
ршног	рачуна	и	сравњење	пословних	књига	са	добављачима,	
буџетским	 корисницима	 и	 Управом	 за	 трезор;	 учествује	 у	
припреми	аката	већег	степена	сложености	за	потребе	органа	
општине;	организује	јавне	расправе	и	друге	облике	учешћа	
јавности	у	поступку	припреме	нацрта	аката	и	одлука	из	над-
лежности	Одељења;	прати	спровођење	општинских	одлука	
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из	области	финансија	и	покреће	иницијативе	за	измену	про-
писа	и	аката	Скупштине	општине;	доноси	правилнике,	упут-
ства	 и	 друга	 акта	 којима	 се	 детаљније	 уређује	 поступање	
запослених	 у	 Одељењу;	 управља	 рачуноводственим	 ин-
формационим	системом;	одговоран	је	за	чување	пословних	
књига,	рачуноводствених	исправа	и	финансијских	извештаја	
и	присуствује	 уништењу	истих	којима	 је	прошао	прописа-
ни	 рок	 чувања;	 утврђује	 предлог	 захтева	 Министарству	
финансија	за	одобрење	фискалног	дефицита	изнад	10	посто	
текућих	прихода;	стара	се	о	ажурирању	пореске	базе	и	све-
обухватности	пореских	обвезника;	преузимању	података	од	
других	органа,	организација,	установа	и	нивоа	власти;	стара	
се	о	благовременом	утврђивању	пореских	обавеза;	коорди-
нира,	 организује	 и	 контролише	 редовност	 канцеларијске	 и	
теренске	 контроле;	 предузима	мера	 ради	 наплате	 пореског	
дуга;	 израђује,	 проверава	 и	 врши	 обједињавање	 локалних	
пореских	 извештаја;	 стара	 се	 о	 ажурности	 локалног	 поре-
ског	књиговодства	и	евиденција;	издаје	налоге	за	теренску	
контролу;	пружа	стручну	помоћ	пореским	обвезницима.	

 Услови: стечено	 високо	 образовање	 из	 научне	 об-
ласти	 економских	 наука,	 	 у	 оквиру	образовно-научног	поља	
друштвено	хуманистичких	наука,	на	основним	академским	
студијама	у	обиму	од	најмање	240	ЕСПБ,	мастер	академским	
студијама,	мастер струковним	студијама,	специјалистичким	
академским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	
студијама,	 односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	
најмање	четири	године	или	специјалистичким	студијама	на	
факултету,	положен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	го-
дина	радног	искуства	у	струци.

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР

27. Шеф Одсека и главни контиста главне књиге трезора
Звање: Самостални саветник број службеника : 1

 Опис посла: Обавља	послове	уноса	буџета	(одобрених	
апропријација)	и	промена	апропријација	у	рачуноводствени	
програм;	врши	пријем	и	контролу	књиговодствених	исправа,	
припрема	документацију	за	књижење	и	контирање	налога	за	
директне	кориснике;	ажурно	и	уредно	води	главну	књигу	тре-
зора	и	помоћне	књиге	по	свим	буџетским	класификацијама,	
врши	сравњења	са	помоћним	књигама;	усклађује	евиденције	
са	буџетским	корисницима,	добављачима	и	Управом	за	тре-
зор,	врши	сравњење	и	усклађивање	аналитичких	евиденција	
са	 добављачима	 и	 купцима	 и	 припрема	 нацрт	 ИОС-а;	
припрема	 финансијски	 извештај	 директних	 корисника;	
саставља	билансе	и	извештаје,	припрема	завршни	рачун	кон-
солидованог	рачуна	трезора	локалне	власти;	обавља	послове	
евидентирање	прихода,	примања	и	извршених	појединачних	
расхода	 и	 издатака,	 промена	 на	 имовини,	 обавезама	 и	 из-
ворима	 финансирања,	 евидентирања	 одобрених	 измена	 и	

преусмеравања	апропријација;	израђује	извештаје	о	остваре-
ним	приходима	и	извршеним	расходима;	спроводи	интерне	
контролне	поступке	и	процедуре;	иницира	измене	интерних	
рачуноводствених	аката.	

 Услови: стечено	 високо	 образовање	 из	 научне	 об-
ласти	 економских	 наука,	 	 у	 оквиру	образовно-научног	поља	
друштвено	хуманистичких	наука,	на	основним	академским	
студијама	у	обиму	од	најмање	240	ЕСПБ,	мастер	академским	
студијама,	мастер	струковним	студијама,	специјалистичким	
академским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	
студијама,	 односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	
најмање	четири	године	или	специјалистичким	студијама	на	
факултету,	положен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	го-
дина	радног	искуства	у	струци.
 
28.Ликвидатор
Звање: Виши референт број службеника: 1

 Опис посла:	обавља	послове	евидентирања	и	вођења	
регистра	захтева	за	плаћање	и	трансфер	средстава;	евиден-
тира	води	регистре	и	врши	контролу	рачуна	и	уговора	дирек-
тних	буџетских	корисника;	врши	рачунску,	формалну	и	суш-
тинску	 проверу	 материјално-финансијске	 документације	 и	
рачуноводствених	 исправа;	 доставља	 овлашћеном	 лицу	 на	
оверу	 контролисану	и	 потписану	материјално-финансијску	
документацију;	 припрема	 налога	 за	 пренос	 средстава	 на	
основу	 Плана	 извршења	 буџета;	 води	 посебне	 помоћне	
евиденције;	 припрема	 налоге	 за	 плаћања	 и	 доставља	 их	
лицу	 које	 врши	 електронска	 плаћања;	 стара	 се	 да	 сви	
припремљени	налози	 за	плаћање	буду	у	 складу	 са	одобре-
ним	 апропријацијама	 и	 утврђеним	 квотама;	 врши	 пренос	
података	 и	 документације	 из	 ликвидатуре	 у	 финансијско	
књиговодство;	врши	комплетирање	извода	и	документације	
на	 основу	 које	 је	 извршено	 плаћање	 и	 води	 евиденцију	
плаћања	по	профактурама,	уговорима	о	привременим	и	по-
временим	 пословима,	 о	 датим	 авансима;	 контролише	 до-
кументованост,	прати	и	евидентира	исплате	по	закљученим	
уговорима;	преузима	пошту	преко	доставне	књиге	од	писар-
нице;	доставља	примљене	предмете,	поднеске	и	другу	пошту	
руководиоцу	Одељења	на	преглед	и	распоређивање;	евиден-
тира	предмете	у	интерне	доставне	књиге	и	врши	уручивање	
извршиоцима	на	обраду;	врши	пријем	предмета	из	интерних	
доставних	 књига	 ради	 архивирања;	 раздужује	 окончане	
предмете	 у јединственој	 доставној	 књизи	 и	 исте	 упућује	
писарници	 ради	 архивирања;	 води	 помоћне	 евиденције	
примљених	предмета;	врши	експедицију	поште	уписивањем	
у	књигу	ради	доставе,	прима	и	распоређује	доставнице.

 Услови:	средње	четворогодишње	образовање	економ-
ског	 смера,	 положен	 државни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	
година	радног	искуства	у	струци.
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29. Послови евидентирања и књижења директних 
буџетсих корисника
Звање: Виши референт     број службеника: 1

 Опис посла: књижи	 приходе	 и	 примања,	 расходе	 и	
издатаке	 на	 основу	 финансијске	 документације;	 обавља	
финансијско-књиговодствене	 послове,	 послове	 контирања	
и	 вођење	 помоћних	 књига	 и	 евиденција	 за	 све	 директне	
буџетске	 кориснике	 (као	 и	 за	 буџетске	 фондове	 и	 рачу-
не	 посебних	 намена);	 учествује	 у	 припреми	 нацрта	 плана	
извршења	 буџета	 и	 предлога	 квота;	 прати	 примену	 нор-
матива	и	 стандарда	 трошења	и	 наменско	извршавање	 одо-
брених	 апропијација;	 учествује	 у	 мониторингу	 остварења	
индикатора	програма,	програмских	активности	и	пројеката	
и	евалуацији	остварења	програмских	циљева;	припрема	пе-
риодичне,	годишње	и	друге	извештаје;	учествује	у	сравњењу	
и	 усклађивању	 аналитичких	 евиденција	 са	 добављачима	 и	
другим	 субјектима	 из	 своје	 надлежности,	 припрема	 нацрт	
ИОС-а	 и	 учествује	 у	 сравњењу	 пословних	 књига	 трезора,	
помоћних	 књига	 и	 помоћних	 евиденција	 буџетских	 корис-
ника	 из	 своје	 надлежности	 и	 буџетских	фондова	 и	 рачуна	
посебних	намена.	

 Услови: средње	 четворогодишње	 образовање	
гимназија,	положен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	го-
дина	радног	искуства	у	струци.

30. Послови евидентирања и књижења индиректних 
буџетских корисника
Звање: Виши референт     број службеника: 1

 Опис посла: књижи	 приходе	 и	 примања,	 расходе	 и	
издатаке	 на	 основу	 финансијске	 документације,	 обрачуна-
ва	ПДВ	и	припрема	пореске	пријаве;	обавља	финансијско-
књиговодствене	 послове,	 послове	 контирања	 и	 вођење	
помоћних	 књига	 и	 евиденција	 за	 све	 индиректне	 буџетске	
кориснике	(као	и	за	буџетске	фондове	и	рачуне	посебних	на-
мена);	учествује	у	припреми	нацрта	плана	извршења	буџета	
и	 предлога	 квота;	 прати	 примену	 норматива	 и	 стандарда	
трошења	и	наменско	извршавање	одобрених	 апропијација;	
води	 евиденцију	 самодоприноса	 и	 сачињава	 извештаје	 о	
реализацији;	 учествује	 у	 мониторингу	 остварења	 инди-
катора	 програма,	 програмских	 активности	 и	 пројеката	 и	
евалуацији	остварења	програмских	циљева;	припрема	пери-
одичне,	 годишње	и	друге	извештаје;	учествује	у	сравњењу	
и	 усклађивању	 аналитичких	 евиденција	 са	 добављачима	 и	
другим	 субјектима	 из	 своје	 надлежности,	 припрема	 нацрт	
ИОС-а	 и	 учествује	 у	 сравњењу	 пословних	 књига	 трезора,	
помоћних	 књига	 и	 помоћних	 евиденција	 буџетских	 корис-
ника	 из	 своје	 надлежности	 и	 буџетских	фондова	 и	 рачуна	
посебних	намена.	

 Услови: средње	четворогодишње	образовање	економ-
ског	 смера,	 положен	 државни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	
године	радног	искуства	у	струци.

31.   Аналитичар буџета
Звање: Млађи сарадник       број службеника: 1

 Опис посла: Обавља	 студијско-аналитичке	 посло-
ве;	врши	пројекције	прихода,	примања,	расхода	и	издатака	
буџета	и	пројекцију	суфицита	односно	дефицита	буџета	оп-
штине;	припрема	нацрт	одлуке	о	буџету,	допунском	буџету	
и	 привременом	 финансирању,	 уз	 поштовање	 јединствене	
буџетске	класификације;	припрема	нацрт	Упутства	 за	при-
прему	буџета;	примењује	стратегију	развоја	општине	и	пла-
на	капиталних	инвестиција;	даје	смернице	буџетским	корис-
ницима	 при	 припреми	 и	 изменама	 финансијских	 планова;	
анализира	и	оцењује	усаглашеност	предлога	финансијских	
планова	 са	 упутством;	 даје	 мишљшење	 о	 усаглашености	
обимом	 средстава	 (лимитима)	 из	 упутства	 за	 прирему	
буџета;	оцењује	усаглашеност	предлога	финансијских	пла-
нова	 са	 стратегијом	 развоја	 општине,	 планом	 капиталних	
инвестиција	 и	 другим	 стратешким,	 секторским	 и	 акцио-
ним	плановима;	 предлаже	износе	 апропријација;	 учествује	
у	припреми	нацрта	одлука	које	се	односе	на	локалне	 јавне	
приходе,	 аката	 већег	 степена	 сложености	 за	 потребе	 ор-
гана	 општине;	 припрема	 и	 учествује	 у	 процесу	 укључења	
јавности	у	буџетски	процес;	припрема	нацрте	обавештења	
о	 одобреним	 расположивим	 апропријацијама	 и	 доставља	
одобрена	 обавештења	 буџетским	 корисницима;	 припре-
ма	акте	за	промену	апропријација	у	току	године;	предлаже	
привремену	 обуставу	 извршења	 буџета	 и	 припрема	 нацрт	
одговарајућег	акта;	припрема	нацрт	предлога	за	доношење	
решења	о	коришћењу	буџетске	резерве;	координира	процес	
финансијског	планирања;	израђује	нацрт	мишљења	(проце-
ну)	о	томе	да	ли	предложени	акти	повећавају	или	смањују	
буџетске	 приходе	 или	 расходе	 (финансијски	 ефекти),	 које	
је	 обавезни	 саставни	 део	 аката	 које	 усваја	 Скупштина	 оп-
штине;	 припрема	 нацрт	 извештај	 о	 оствареним	приходима	
и	примањима;	учествује	у	припреми	предлога	квота	и	раз-
матра	захтев	за	измену	квоте	и	приговоре	на	одобрене	квоте;	
разматра	 предлоге	 планова	 извршења	 буџета	 директних	 и	
индиректних	буџетских	корисника	и	у	сарадњи	са	послови-
ма	трезора	припрема	нацрт	Плана	извршења	буџета;	евиден-
тира	захтеве	за	преузимање	обавеза;	врши	интерне	контрол-
не	 поступке	 у	 виду	 превентивне	 контоле	 при	 планирању,	
као	и	контролне	поступке	у	остварењу	прихода	и	примања	
и	 контролу	 наменског	 трошења	 буџетских	 средстава;	 води	
регистар	 и	 контролише	 захтеве	 за	 преузимање	 обавеза;	
учествује	у	одржавању	финансијског	информационог	систе-
ма;	учествује	у	усклађивању	финансијских	и	планова	јавних	
набавки;	усклађује	финансијске	планове	директних	и	инди-
ректних	буџетских	корисника;	даје	препоруке	корисницима	у	
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вези	буџета;	врши	дугорочне	пројекције	и	симулације	јавног	
дуга;	 припрема	 предлога	 фискалних	 политика;	 планира	 и	
прати	реализацију	подстицаја,	јавних	инвестиција	из	буџета	
и	донација;	израчунава	и	прати	индикаторе	финансијске	ста-
билности	 општине;	 припрема	 предлоге	 мера	 за	 фискалну	
одрживост	буџета	и	остваривања	уштеда	и	рационализације	
расхода	и	издатака;	учествује	у	мониторингу	остварења	ин-
дикатора	 програма,	 програмских	 активности	 и	 пројеката;	
учествује	у	евалуацији	остварења	програмских	циљева.
 Услови: средње	 четворогодишње	 образовање	
гимназија,	положен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	го-
дина	радног	искуства	у	струци.

32.  Материјално-финансијско књиговодство основних 
средстава
Звање:  Виши референт број службеника : 1

 Опис посла: води	 помоћне	 књиге	 основних	 сред-
става	 и	 аналитичку	 евиденцију	 основних	 средстава;	 води	
материјално	 -	 финансијско	 књиговодство	 и	 врши	 хроно-
лошко	одлагање	за	архивирање	целокупне	документације	у	
вези	са	финансијско-материјалним	пословањем	из	своје	над-
лежности;	врши	квартално	и	годишње	усаглашавање	главне	
књиге	 са	 помоћним	 књигама	 и	 евиденцијама;	 учествује	 у	
изради	завршног	рачуна;	води	евиденцију	уговора	о	закупу	
и	врши	фактурисање	закупа	и	других	услуга	које	врши	оп-
штинска	управа;	врши	ревалоризацију	уговорних	обавеза	и	
обрачун	 амортизације	 и	 ревалоризације	 основних	 средста-
ва,	 врши	усклађивање	 стања	имовине	 са	 стварним	 стањем	
на	основу	пописа;	предлаже	расходе,	расходовање	имовине	
и	отпис	основних	средстава;	контира	и	књижи	промене	на	
изводу	 месних	 заједница	 на	 основу	 веродостојних	 испра-
ва	 по	 систему	 двојног	 књиговодства;	 усклађује	 пословне	
књиге,	 дневник,	 главну	 књигу	 и	 помоћне	 књиге	 и	 бруто	
стање	 по	 рачунима	 месних	 заједница,	 врши	 усаглашавање	
обавеза	 и	 потраживања,	 саставља	 одређене	 прегледе	 о	
утрошку	средстава	месних	заједница,	саставља	бруто	стање	
и	закључне	листове,	закључује	пословне	књиге	на	крају	го-
дине,	учествује	у	изради	завршних	рачуна	месних	заједница,	
врши	пријем	и	проверу	захтева	за	пренос	средстава	месним	
заједницама,	попуњава	налоге	за	плаћање	са	рачуна	месних	
заједница	и	врши	тромесечно	усклађивање	са	књижењем	у	
главној	књизи	трезора,	врши	измену	и	допуну	контног	плана	
у	складу	са	важећим	прописима,	доставља	рачуноводствене	
податке	за	израду	информације	о	реализацији	финансијских	
планова	месних	 заједница,	 обавља	 и	 друге	 послове	 по	 на-
логу	руководиоца	одељења	и	начелника	Општинске	управе.

 Услови:	средње	четворогодишње	образовање	економ-
ског	 смера,	 положен	 државни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	
година	радног	искуства	у	струци.
 

33.  Обрачун плата, накнада и других личних прихода и 
послови благајне
Звање: Виши референт број службеника: 1

 Опис посла: води	 регистар	 запослених;	 врши	 кон-
тролу	 исправности	 документације;	 припрема	 потребну	
документацију	 и	 врши	 обрачун	 зарада,	 превоза,	 накнада,	
отпремнина	 и	 других	 личних	 примања;	 израђује	 платне	
спискове	 и	 води	 евиденцију	 исплаћених	 зарада;	 саставља	
и	подноси	извештаје	о	исплаћеним	зарадама	и	статистичке	
извештаје	и	остале	обрасце	који	се	односе	на	зараде;	врши	
обрачун	и	обуставу	кредита,	 јемстава	и	других	обустава	за	
запослене	 и	 води	 евиденције	 обустава	 и	 јемстава;	 издаје	
потврде	о	зарадама;	припрема	обрасце		М4	и	доставља	над-
лежном	органу;		преузима	припремљене	налоге	за	плаћање	
из	ликвидатуре,	врши	електронско	плаћање	преко	Управе	за	
трезор;	води	евиденцију	и	обрачун	путних	налога	за	службе-
на	путовања	у	земљи	и	иностранству,	исплату	путних	рачу-
на	и	других	готовинских	плаћања	мањих	новчаних	износа;	
води	дневник	и	аналитику	благајне	и	саставља	благајничке	
извештаје;	врши	уплату	наплаћених	локалних	администра-
тивних	такси	и	других	локалних	јавних	прихода	на	прописа-
не	рачуне.
 
 Услови: средње	четворогодишње	образовање	економ-
ског	 смера,	 положен	 државни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	
година	радног	искуства	у	струци.

34.  Нормативно - правни послови у  области припреме и 
извршења буџета
Звање: Саветник број службеника : 1

 Опис посла:	припрема	нацрте	општих	и	појединачних	
аката	 у	 области	 припреме	 и	 извршења	 буџета,	 јавног	
задуживања,	 рачуноводства,	 буџетског	 и	 трезорског	
пословања;	 прати	 усклађеност	 нормативних	 аката	 из	 де-
локруга	 Одељења	 са	 позитивним	 прописима;	 оцењује	 и	
даје	 мишљење	 о	 правној	 основаности	 предложених	 рас-
хода	 и	 издатака	 у	 процесу	 припреме	 буџета	 и	 ребаланса;	
учествује	 у	 анализи	 предлога	 финансијских	 планова;	 при-
према	мишљење	 о	 захтевима	 за	финансирање;	 учествује	 у	
изради	 образложења	 одлука	 и	 других	 аката	 из	 надлежно-
сти	Одељења;	даје	мишљење	на	акте	којима	се	преузимају	
обавезе;	учествује	у	састављању	уговора;	прати,	анализира	
и	проучава	нову	 законску	регулативу	из	области	буџетског	
система	и	финансирања	јавног	сектора. 

 Услови: стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 наука,	 	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ,	 мастер	 академским	 студијама,	 ма-
стер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академским	
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студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	 одно-
сно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 четири	
године	 или	 специјалистичким	 студијама	 на	 факултету,	 по-
ложен	државни	стручни	испит,	најмање	три	године	радног	
искуства	у	струци.

35.   Референт за јавне набавке
Звање: Виши референт број службеника: 1 

 Опис послова:	 учествује	 у	 припреми	 плана	 јавних	
набавки	и	његовом	усаглашавању	са	финансијским	планом	
односно	одобреним	расположивим	апропријацијама;	обавља	
послове	 спровођења	 поступака	 јавних	 набавки;	 припре-
ма	одлуке	о	покретању	поступка	јавних	набавки;	предлаже	
критеријуме	за	избор	најповољније	понуде;	учествује	у	при-
преми	 модела	 уговора;	 прикупља	 понуде	 	 у	 координацији	
са	Комисијом	 за	 јавне	 набавке;	 учествује	 у	 раду	Комисије	
за	 јавне	 набавке	 када	 је	 прописано	 да	 је	 члан	 службеник	
за	јавне	набавке;	доставља	обавештења	о	додели	уговора	о	
јавним	набавкама	свим	понуђачима;	доставља	буџетском	ко-
риснику	примерак	одлуке	о	покретању	поступка,	записник	о	
отварању	понуда,	извештај	о	стручној	оцени	понуда,	извештај	
о	додели	уговора	и	модел	уговора	понуђача	који	је	изабран;	
учествује	 у	 припреми	 коначних	 уговора	 о	 јавним	набавка-
ма	и	 копију	 уговора	доставља	буџетском	кориснику;	 врши	
објављивање	аката	на	порталу	јавних	набавки;	врши	проверу	
и	испитивање	тржишта	за	предметну	јавну	набавку;	припре-
ма	извештаје	о	спроведеним	поступцима;	прима	требовања	
за	 јавне	 набавке	 и	 упоређује	 требовања	 са	 уговорима	 и	
спецификацијама;	комплетира	финансијску	документацију	и	
доставља	је	ликвидатури;	прати	извршење	јавних	набавки	у	
складу	са	закљученим	уговорима;	води	евиденцију	о	јавним	
набавкама	и	врши	архивирање	документације;	у	поступцима	
јавних	 набавки	 обавља	 све	 административно-техничке	 по-
слове	за	Комисију.

 Услови:	 средње	 четворогодишње	 образовање	 рудар-
ског	 смера,	 положен	 државни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	
година	радног	искуства	у	струци.

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

36. Шеф Одсека локалне пореске администрације и 
инспектор канцеларијске конроле 
Звање: Самостални саветник               број службеника: 1
 
 Опис посла:	 Шеф	 Одсека	 руководи,	 организује	 и	
планира	 рад	 Одсека,	 пружа	 стручна	 упутства,	 координира	
и	 надзире	 рад	 запослених	 у	 Одсеку;	 руководи	 пословима	
из	 области	 планирања,	 утврђивања,	 контроле	 и	 наплате	
прихода;	стара	се	о	ажурирању	пореске	базе	и	свеобухват-
ности	пореских	обвезника;	преузимању	података	од	других	

органа,	 организација,	 установа	 и	 нивоа	 власти;	 стара	 се	 о	
благовременом	утврђивању	пореских	 обавеза;	 координира,	
организује	и	контролише	редовност	канцеларијске	и	терен-
ске	контроле;	израђује,	проверава	и	врши	обједињавање	ло-
калних	пореских	извештаја;	стара	се	о	ажурности	локалног	
пореског	књиговодства	и	евиденција;	пружа	стручну	помоћ	
пореским	обвезницима;	припрема	извештаје	о	утврђеним	ло-
калним	јавним	приходима;	врши	припрему	годишњег	плана	
контроле	водећи	рачуна	о	 ефикасности	наплате;	проверава	
законитост	у	раду	и	правилност	испуњавања	пореских	оба-
веза	од	стране	пореских	обвезника;	проверава	тачност,	пот-
пуност	и	усклађеност	са	законом,	односно	другим	прописом	
података	исказаних	у	пореској	пријави	и	другим	актима	об-
везника	упоређивањем	са	подацима	из	пореског	рачуновод-
ства	и	других	службених	евиденција	које	води	локална	по-
реска	управа,	нарочито	проверавајући	математичку	тачност,	
формалну	исправност	и	потпуност	пореске	пријаве	и	других	
достављених	 аката;	 доноси	 закључак	 којим	 налаже	 поре-
ском	обвезнику	отклањање	грешке,	односно	допуну	пријаве	
или	 другог	 акта;	 ажурира	 базу	 локалних	 пореских	 јавних	
прихода;	 врши	 проверу	 исправности	 књиговодствених	 до-
кумената	пре	књижења,	разматра	и	припрема	одговарајући	
акт	по	захтеву	за	повраћај	и	прекњижавање	средстава;	врши	
контролу	и	спровођење	ручних	налога;	припрема	извештај	у	
вези	пореског	књиговодства,	израђује	порески	завршни	ра-
чун;	сачињава	 записник,	разматра	примедбе	на	 записник	и	
сачињава	допунски	записник	о	контроли;	даје	обавештења	и	
саветује	пореске	обвезнике;	обавља	послове	наплате	локал-
них	јавних	прихода:	израђује	планове	редовне	и	принудне	на-
плате;	учествује	у	припреми	методолошког	упутства	којим	се	
прописују	процедуре	наплате	локалних	јавних	прихода;	при-
према	и	шаље	опомену	о	врсти	и	износу	локалних	јавних	при-
хода	доспелих	за	наплату;	предлаже	руководиоцу	Одељења	
предмет	принудне	наплате;		доноси	решење	о	принудној	на-
плати;	у	складу	са	законом	и	општим	актима	општине	врши	
увећање	 пореског	 дуга	 на	 дан	 почетка	 принудне	 наплате;	
спроводи	 принудну	 наплату	 локалних	 јавних	 прихода	 на	
новчаним	средствима	пореског	обвезника	и	заради,	односно	
накнади	зараде,	односно	пензији;	установљава	привремене	
мере	обезбеђења	пореског	потраживања	у	принудној	напла-
ти;	припрема	аката	о	прекиду	и	обустави	поступка	принудне	
наплате;	 води	поступак	по	 захтевима	 за	одлагање	плаћања	
пореског	дуга	и	захтевима	за	отпис	пореског	потраживања	
по	основу	застарелости;	пријављује	потраживања	по	основу	
јавних	прихода	у	поступку	стечаја;обавља	друге	послове	по	
налогу	претпостављеног.

 Услови: стечено	 високо	 образовање	 из	 области	
економије	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ,	 мастер	 академским	 студијама,	 ма-
стер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академским	
студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	 одно-
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сно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 четири	
године	 или	 специјалистичким	 студијама	 на	 факултету,	 по-
ложен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	 година	радног	
искуства	у	струци.

37. Послови пореске евиденције и канцеларијски послови 
Звање: сарадник        број службеника: 1

 Опис послова:	преузима	пошту	преко	доставне	књиге	
од	писарнице;	доставља	примљене	предмете,	поднеске	и	дру-
гу	пошту	руководиоцу	Одсека	на	преглед	и	распоређивање;	
евидентира	 предмете	 у	 интерне	 доставне	 књиге	 и	 врши	
уручивање	извршиоцима	на	обраду;	врши	пријем	предмета	
из	интерних	доставних	књига	ради	архивирања;	раздужује	
окончане	 предмете	 у	 јединственој	 доставној	 књизи	 и	
исте	 упућује	 писарници	 ради	 архивирања;	 води	 помоћне	
евиденције	примљених	предмета;	врши	експедицију	поште	
уписивањем	у	књигу	ради	доставе,	прима	и	распоређује	до-
ставнице;	даје	обавештења	пореским	обвезницима	о	стању	
њихове	 пореске	 обавезе	 и	 друга	 обавештења	 од	 значаја	 за	
испуњење	пореске	обавезе;	врши	пријем,	унос	и	обраду	по-
датака	из	пореских	и	других	пријава;	врши	пријем,	обраду	
и	 евиденцију	 захтева	 за	 прекњижавање,	 повраћај	 и	 издаје	
уверења	 о	 подацима	 из	 пореског	 рачуноводства	 локалних	
јавних	 прихода;	 проверава	 исправности	 књиговодствених	
документа;	 води	 јединствено	 пореско	 књиговодство;	 води	
евиденцију	утврђених	пореских	обавеза;	књижи	уплате	по-
реских	обвезника;	учествује	у	изради	завршног	пореског	ра-
чуна;	припрема	информације	и	извештаје	за	потребе	локалне	
самоуправе	и	надлежних	републичких	органа;	обавља	и	дру-
ге	 административно-техничке	 послове	 за	 потребе	 Одсека;	
обавља	друге	послове	по	налогу	претпостављеног.

 Услови:	 	 	 стечено	 високо	 образовање	 	 из	 области	
друштвено-хуманистичких	 наука	 на	 основним	 академским	
студијама	у	обиму	од	најмање	180	ЕСПБ	бодова,	основним	
струковним	 студијама,	 односно	 на	 студијама	 у	 трајању	 до	
три	 године,	 положен	државни	 стручни	испит,	 најмање	 три	
године	радног	искуства	у	струци.

38. Порески инспектор теренске  контроле и послови 
утврђивање локалних јавних прихода
Звање: самостални саветник       број службеника 1

 Опис послова:	 врши	припрему	годишњег	плана	кон-
троле	водећи	рачуна	о	ефикасности	наплате;	проверава	за-
конитост	у	раду	и	правилност	испуњавања	пореских	обавеза	
од	стране	пореских	обвезника;	на	основу	налога	за	контролу	
врши	 теренску	 контролу	 у	 пословним	 просторијама	 поре-
ског	обвезника	или	на	другом	месту	у	зависности	од	предме-
та	контроле;	врши	послове	контроле	законитости	и	правил-
ности	обрачунавања	и	 благовремености	плаћања	локалних	

јавних	прихода;	 сачињава	 записник,	 разматра	примедбе	на	
записник	 и	 сачињава	 допунски	 записник	 о	 котнроли;	 при-
према	нацрт	решења	за	отклањање	утврђених	неправилно-
сти	у	поступку	контроле,	контролише	подношење	пореских	
пријава	за	утврђивање	локалних	јавних	прихода	решењем	и	
учествује	у	изради	нацрта	пореског	решења	у	теренској	кон-
троли;	 учествује	 у	 изради	методолошких	 упутстава	 у	 вези	
теренске	 	 контроле;	 учествује	 у	 опредељивању	 захтева	 за	
израду,	измену	и	допуну	софтверских	подршци	за	пореску	
контролу	 локалних	 јавних	 прихода,	 припрема	 извештаје	 у	
вези	контроле	локалних	јавних	прихода;	даје	обавештења	и	
саветује	пореске	обвезнике;		послове	утврђивања	локалних	
јавних	прихода:	 врши	пријем,	 обраду	контролу	и	унос	по-
датака	из	пореских	пријава;	врши	припреме	за	благовремено	
и	законито	утврђивање	локалних	јавних	прихода;	припрема	
порески	акт	којим	се	установљава	појединачна	пореска	оба-
веза	и	одређује	порески	обвезник,	пореска	основица	и	износ	
пореске	обавезе;	предузима	радње	и	активности	неопходне	
за	утврђивање	чињеничног	стања	ради	утврђивања	локалних	
јавних	прихода;	одређује	исправе	и	доказе,	рок,	место	и	на-
чин	доставе	на	увид	и	проверу	ради	утврђивања	чињеничног	
стања;	 обавља	 увиђај	 ради	 утврђивања	 или	 разјашњења	
чињеница	од	значаја	за	опорезивање	и	саставља	записник	о	
обављеном	увиђају	са	налазима	и	примедбама	пореског	обвез-
ника,	као	и	разлозима	за	евентуално	одбијање	потписивања	
записника;	 припрема	 нацрта	 пореских	 управних	 аката;	 из-
рада	 пореског	 решења	 на	 основу	 података	 из	 пословних	
књига	и	евиденција	пореског	обвезника,	чињеничног	стања	
утврђеног	у	поступку	контроле	и	евиденцијама	локалне	по-
реске	управе;	проверава	пореску	базу	пре	штампања	решења	
локалних	јавних	прихода;	припрема	нацрт	решења	локалних	
јавних	прихода;	прати	достављање	пореских	решења,	води	
евиденцију	 о	 току	 достављања	 и	 стара	 се	 о	 адекватном	
припајању	доказа	о	достави	одговарајућем	пореском	пред-
мету;	припрема	и	доставља	јавности	оглас	којим	обавештава	
пореске	обвезнике	о	индексу	ревалоризације	и	дану	доспећа	
локалног	 јавног	 прихода;	 припрема	 привремено	 пореско	
решење	на	 основу	 до	 тада	 утврђеног	 чињеничног	 стања	и	
пореско	решење	за	коначно	утврђивање	пореза	чиме	укида	
привремено	 решење;	 пружа	 стручну	 помоћ	 пореским	 об-
везницима;	израђује		методолошка	упутстава	за	утврђивање	
обавеза	по	основу	локалних	јавних	прихода;	подноси	захтеве	
за	покретање	прекршајног	поступка	 за	пореске	прекршаје;	
припрема	симулације	и	анализе	које	служе	за	израду	одлука	
које	доноси	Општинско	веће	и	Скупштина	општине;	обавља	
друге	послове	по	налогу	претпостављеног.
 
 Услови:	 стечено	 високо	 образовање	 из	 облати	 еко-
номских	наука	на	основним	академским	студијама	у	обиму	
од	 најмање	 240	 ЕСПБ,	 мастер	 академским	 студијама,	 ма-
стер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академским	
студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	 одно-
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сно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 четири	
године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету,	поло-
жен	државни	стручни	испит,	положен	испит	за	инспектора,	
најмање	пет	година	радног	искуства	у	струци.
 
39. Порески извршитељ 
Звање: виши референт                       број службеника: 1

 Опис посла:	 учествује	 у	 изради	 планова	 редовне	 и	
принудне	 наплате;	 спроводи	 поступак	 принудне	 наплате;	
спроводи	припремне	радње	у	поступку	принудне	наплате	на	
новчаним	средствима	пореског	обвезника	на	заради,	односно	
накнади	зараде	и	пензије;	врши увећање	пореског	дуга	на	дан	
почетка	принудне	наплате;	прибавља	информације	о	покрет-
ним	 стварима	 и	 потраживањима	 пореског	 обвезника;	 врши	
упис	заложног	права	у	регистре	заложних	права;	у	поступку	
одлучивања	о	одлагању	плаћања	дугованог	пореза	врши	про-
веру	датог	средства	обезбеђења	принудне	наплате	и	проверу	
вредности	(износа)	у	односу	на	висину	пореског	дуга	и	даје	
предлог	о	избору	предложених	односно	доступних	средста-
ва	 обезбеђења	и	проверава	 доказе	 пореског	 обвезника	 да	 је	
обезбедио	одабрано	средство	обезбеђења;	припрема	предлог	
аката	којима	се	поништава	споразум,	односно	укида	решење;	
и	 приступа	 наплати	 из	 датог	 средстава	 обезбеђења	 слањем	
обавештења	 пореском	 обвезнику	 или	 принудном	 наплатом;	
стара	се	о	томе	да	се	одбију	евентуални	захтеви	за	одлагање	
плаћања	дугованог	пореза	обвезницима	којима	су	поништени	
споразуми,	односно	укинута	решења;	даје	мишљење	на	захтев	
пореског	обвезника	који	је	закључио	уговор	о	финансијском	
реструктурирању;	врши	попис	покретних	ствари	и	непокрет-
ности;	подноси	захтев	надлежном	суду	за	доношење	решења	за	
дозволу	уласка	у	стан	или	друге	просторије;	прибавља	доказ	о	
непокретности	које	су	својина	пореског	обвезника	од	катастра	
непокретности;	 подноси	 захтев	 за	 брисање	 залоге,	 односно	
хипотеке	и	обавештава	банку	и	дужника	пореског	обвезника	
и	пореског	обвезника	о	престанку	важења	решења;	врши	про-
цену	пописаних	ствари,	саставља	записник	о	извршеном	по-
пису	и	процени	и	одузима	пописане	покретне	ствари;	доноси	
закључак	по	приговору;	обавештава	потенцијалне	власнике;	
учествује	 у	 одређивању	 почетне	 вредности	 непокретности,	
припрема	решење	о	утврђеној	почетној	вредности	непокрет-
ности;		доноси	решење	по	приговору;	врши	заплену	непокрет-
ности	која	није	уписана	у	одговарајући	регистар;	учествује	у	
продаји	непокретности;	доноси	закључак	о	одређивању	начи-
на	продаје,	припрема	оглас	о	продаји	непокретности;	саставља	
записник	о	јавном	надметању	и	току	непосредне	погодбе;	при-
према	 решење	 о	 продаји	 непокретности;	 припрема	 решење	
о	преносу	непокретности	у	својини	општине	и	доставља	га	
пореском	 обвезнику	 и	 катастру	 непокретности;	 доставља	
доказ	 о	 намирењу	катастру	 са	 налогом	да	 се	 хипотека	 бри-
ше;	обавештава	надлежни	орган	да	преузме	непокретност	у	
државину;	пружа	стручну	помоћ	пореским	обвезницима;	даје	

обавештења	пореским	обвезницима	о	стању	њихове	пореске	
обавезе	и	друга	обавештења	од	значаја	за	испуњење	пореске	
обавезе;	прати	благовремено	измиривање	обавеза	обвезници-
ма	којима	су	донета	решења	за	одлагање	пореског	дуга	или	
отпис	камате,	опомене	о	измирењу	пореске	обавезе	и	решења	
о	принудној	наплати;	ажурира	базу	пореских	обвезника	и	ре-
гистра;	предузима	радње	ради	утврђивања	чињеничног	стања	
од	значаја	за	опорезивање;	одређује	исправе	и	доказе,	начин	
доставе	 на	 увид	 и	 проверу	 ради	 утврђивања	 чињеничног	
стања;	обавља	друге	послове	по	налогу	претпостављеног.

Услови:	 стечено	 средње	 образовање	 друштвеног	 или	 еко-
номског	смера	у	четворогодишњем	трајању,	положен	држав-
ни	 стручни	 испит,	 најмање	 пет	 година	 радног	 искуства	 у	
струци.

40.  Послови вођења поступка по правном леку
Звање: Саветник        број службеника:  1

 Опис посла: вођење	 првостепеног	 поступка	 по	
изјављеним	 жалбама;	 доноси	 закључак	 о	 одбацивању	 не-
допуштене,	 неблаговремене	 или	 од	 неовлашћеног	 лица	
изјављене	жалбе	 првостепеном	 пореском	 органу;	 разматра	
наводе	из	жалбе	и	оцењује	да	ли	је	жалба	оправдана,	да	ли	
је	 	 потребно	 спроводити	 ново	 утврђивање	 чињеница,	 да	
ли	спроведени	поступак	при	утврђивању	био	непотпун;	по	
потреби	 врши	 измену	 пореског	 управног	 акта;	 стара	 се	 о	
поштовању	рокова	за	одлучивање	по	жалби;	доноси	закључак	
о	обустављању	поступка	по	жалби;	доноси	закључак	о	при-
временом	прекиду	поступка	по	жалби	до	решавања	претход-
ног	питања;	доставља	акта	другостепеном	пореском	органу,	
пореском	обвезнику	и	по	потреби	суду.

 Услови:	 стечено	високо	образовање	из	 области	прав-
них	 наука	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	
најмање	 240	 ЕСПБ,	 мастер	 академским	 студијама,	 мастер	
струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академским	
студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	 одно-
сно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 четири	
године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету,	поло-
жен	државни	стручни	испит,	положен	испит	за	инспектора,	
најмање	три	године	радног	искуства	у	струци.
 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

1. Помоћник председника општине  за локални еко-
номски развој (ЛЕР)

Опис посла:		спроводи	утврђену	политику	локалног	економ-
ског	развоја;	прикупља	податке	од		значаја	за	инвестирање	у	
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општину	 и	 предлаже	 подстицајне	мере	 на	 унапређењу	 ло-
калног	 економског	 развоја;	 остварује	 контакте	 и	 сарадњу	
са	 потенцијалним	 инвеститорима;	 сарађује	 са	 ресорним	
министарствима,	привредном	комором,	као	и	другим	орга-
нима,	организацијама	и	институцијама;		саставља	извештаје,	
анализе	и	информације	и	обавља	и	друге	послове	по	налогу	
председника	општине.

 Услови:	стечено	високо	образовање	из	области	друшт-
вених	или	правних	наука	на	основним	академским	студијама	
у	обиму	од	најмање	240	ЕСПБ,	мастер	академским	студијама,	
мастер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академ-
ским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	
односно	на	основним	студијама	у	трајању	од	најмање	четири	
године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету.

 Радно искуство: 2	године.

Помоћник председника општине за пољопривреду и ру-
рални развој

 Опис посла: покреће	 иницијативе	 и	 предлаже	 мере	
за	 развој	 пољопривредне	 производње	 на	 територији	 оп-
штине,	 предлаже	 пројекте	 за	 унапређење	 пољопривреде,	
сачињава	мишљења	о	предложеним	пројектима	из	области	
пољопривреде,	стара	се	о	развоју	задругарства,	покреће	из-
раду	акционих	планова	из	области	пољопривреде	и	руралног	
развоја	и	учествује	у	њиховој	изради,	инцира	и	организује	
едукативна	 предавања	 из	 области	 пољопривреде,	 и	 пред-
узима	 друге	 мере	 и	 активности	 на	 унапређењу	 и	 развоју	
пољопривреде	 и	 села	 на	 територији	 општине,	 сачињава	
извештаја	и	информације	на	 захтев	органа	општине,	 репу-
бличких	и	других	институција,	и	обавља	друге	послове	по	
налогу	председника	општине.

 Услови: стечено	високо	образовање	из	области	друшт-
вено-хуманистичких	или	медицинско	 -	 здравствених	наука	
на	основним	академским	студијама	у	обиму	од		180	ЕСПБ	бо-
дова,	основним	струковним	студијама,	односно	на	студијама	
у	трајању	до	три	године,	положен	државни	стручни	испит,	
најмање	три	године	радног	искуства	у	струци.

 Радно искуство: три	године.
 

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Члан	29.

Организација послова 

Функцију	Општинског	правобранилаштва	обавља	општин-
ски	правобранилац		у	складу	са	Уставом	Републике	Србије,	
законом,	одлуком	и	другим	општим	правним	актима.

Систематизација радних места

1.Општински правобранилац

 Опис послова:	 Руководи	 радом	 Правобранилаштва;	
доноси	годишњи	распоред	послова	и	задатака,	као	и	друга	
акта	 од	 значаја	 за	 несметан	 рад	 и	 функционисање	 органа;	
одговара	 за	 свој	 рад	 и	 рад	Правобранилаштва	 Скупштини	
општине	 и	 Општинском	 већу;	 предузима	 правне	 радње	 и	
користи	правна	средсатва	пред	судовима	и	другим	надлеж-
ним	органима	ради	остваривања	заштите	имовинских	права	
и	интереса	општине,	њених	органа	и	организација	и	других	
правних	лица	чије	се	финансирање	врши	из	буџета	општине	
или	из	других	средстава	општине;	по	захтеву,	заступа	и	дру-
га	правна	лица	чији	је	оснивач	општина	у	погледу	њихових	
имовинских	права	и	интереса,	када	интерес	тих	лица	није	у	
супротности	са	функцијом	коју	врши	правобранилац;	пред-
узима	потребне	мере	 ради	 споразумног	 решавања	 спорног	
односа,	у	 складу	са	 законом;	даје	правна	мишљења	у	вези	
закључивања	правних	послова	имовинске	природе	правним	
лицима	чије	имовинске	интересе	и	права	заступа,	као	и	дру-
гим	лицима,	на	њихов	 захтев;	 за	 свој	 рад	и	рад	Правобра-
нилаштва	 непосредно	 је	 одговоран	Скупштини	 општине	 и	
Општинском	већу.
  
 Услови: стечено	 високо	 образовање	 из	 области	 прав-
них	 наука	 на	 основним	 академским	 студијама	 у	 обиму	 од	
најмање	 240	 ЕСПБ	 бодова,	 мастер	 академским	 студијама,	
мастер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академ-
ским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	
односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 че-
тири	године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету,	
положен	правосудни	испит,	најмање	десет	година	радног	ис-
куства	у	струци	после	положеног	правосудног	испита.
  

ГЛАВА IV

САМОСТАЛНA ИЗВРШИЛАЧКА МЕСТА

Члан	30.
1. Интерни ревизор
Звање: Самостални саветник број службеника: 1

 Опис послова:	Обавља	послове	ревизије	и	то	ревизију	
система,	 ревизију	 успешности	 пословања,	 финансијску	
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ревизију	и	ревизију	усаглашености;	пружа	савете	руковод-
ству	и	запосленима;	израђује	нацрт	стратешког	и	годишњег	
плана	 ревизије;	 придржава	 се	 професионалних	 и	 етичких	
стандарда;	 сачињава	 периодичне	 и	 годишње	 извештаје	 за	
послове	 које	 реализује	 у	 извештајном	 периоду;	 обавља	 и	
друге	послове	по	налогу	непосредног	руководиоца.
	 Помаже	 у	 идентификовању	 и	 процени	 ризичних	
области;	 спроводи	 ревизорске	 процедуре,	 укључујући	
идентификовање	и	дефинисање	предмета	ревизије,	развијање	
критеријума,	 предмет	 и	 анализа	 доказа	 и	 документовање	
процеса	и	процедура	 субјекта	ревизије.	Обавља	разговоре,	
прегледа	документацију,	сачињава	сажетке	и	израђује	радне	
папире.	 Идентификује,	 обрађује	 и	 документује	 ревизорске	
налазе	 и	 препоруке	 користећи	 независну	 процену	 области	
коју	је	ревидирао.	Саопштава	или	помаже	при	саопштавању	
резултата	обављених	ревизија	и	консултантских	ангажмана,	
руководиоцу	субјекта	ревизије	путем	писаних	или	усмених	
извештаја.	Развија	и	одржава	добре	односе	са	руководиоци-
ма,	запосленима	и	интерним	ревизорима	путем	индивидуал-
них	контаката	и	групних	састанака,	стални	професионални	
развој	укључујући	интерну	и	екстерну	обуку	и	размену	ис-
кустава.
 Услови: стечено	 високо	 образовање	 из	 области	 	 еко-
номских	наука	на	основним	академским	студијама	у	обиму	
од	најмање	240	ЕСПБ	бодова,	мастер	академским	студијама,	
мастер	 струковним	 студијама,	 специјалистичким	 академ-
ским	 студијама,	 специјалистичким	 струковним	 студијама,	
односно	 на	 основним	 студијама	 у	 трајању	 од	 најмање	 че-
тири	године	или	специјалистичким	студијама	на	факултету,	
положен	државни	стручни	испит,	најмање	пет	година	радног	
искуства	у	струци	од	чега	најмање	три	године	радног	иску-
ства	на	пословима	ревизије,	интерне	контроле,	финансијске	
контроле	 или	 рачуноводствено-финансијским	 пословима,	
положен	испит	 за	 овлашћеног	интерног	 ревизора	 у	 јавном	
сектору.

ГЛАВА V

Прелазне и завршне одредбе

Члан	31.
	 Распоређивање	службеника	и	намештеника	извршиће	
се	најкасније	у	року	од	30	дана	од	ступања	на	снагу	Пра-
вилника.	

Члан	32.
Даном	ступања	на	снагу	овог	Правилника	престаје	да	важи	
Правилник	о	унутрашњем	уређењу	и	систематизацији	
радних	места	у	Општинској	управи	општине	Мало	Црниће	
број:	110-3/2016	од	15.04.2016.	године.	

Члан	33.
	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	 дана	
објављивања	 у	 	 „Службеном	 гласнику	 општине	 Мало	
Црниће“.		

Број:	06-3/2017
У	Малом	Црнићу,	27.02.2017.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Малиша Антонијевић, с.р.

2
	 На	основу	члана	138.	став	2.	Закона	о	спорту	(„Служ-
бени	 гласник	РС”,	 број	 10/16),	 члана	 67.	Статута	 општине	
Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	
број	12/08,	6/11	и	1/16)	и	члана	2.	став	1.	тачка	10.	Одлуке	о	
Општинском	већу	општине	Мало	Црниће	(„Службени	глас-
ник	општине	Мало	Црниће“,	број	18/08	и	2/12),	
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана	27.	02.	2017.	године,		доноси

ПРАВИЛНИК
о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мало Црниће

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	1.

	 Овим	правилником	прописују	се	услови,	критеријуми	
и	начин	и	поступак	одобравања	програма,	односно	пројекта	
којима	се	задовољавају	потребе	и	интереси	грађана		у	обла-
сти	спорта	и	доделе	средстава,	изглед	и	садржина	предлога	
програма,	односно	пројекта	и	документације	која	се	уз	пред-
лог	 подноси,	 садржина	 и	 изглед	 извештаја	 о	 реализацији	
програма,	 начин	 и	 поступак	 контроле	 реализације	 одобре-
них	програма,	односно	пројекта	и	начин	јавног	објављивања	
података	о	предложеним	програмима,	односно	пројектима	за	
финансирање.
	 Одредбе	Закона	о	спорту	(у	даљем	тексту:	Закона)	и	Пра-
вилника	о	одобравању	и	финансирању	програма	којима	 се	
остварује	општи	интерес	у	области	спорта	(„Службени	глас-
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ник	РС”,	број	64/16)	које	се	односе	на	услове,	критеријуме	и	
начин	одобрења	програма	и	пројеката,	односно	финансирање	
делатности	 којима	 се	 остварује	 општи	 интерес	 у	 области	
спорта,	закључење	уговора,	подношење	извештаја,	контролу	
реализације	и	обавезу	враћања	добијених	средстава,	сходно	
се	примењују	и	на	програме,	односно	делатности	којима	се	
задовољавају	потребе	и	интереси	грађана	у	области	спорта	у	
општини	Мало	Црниће.

Члан	2.

	 Потребе	и	интереси	грађана	из	члана	137.	 став	1.	За-
кона	 остварују	 се	 кроз	 финансирање	 или	 суфинансирање	
програма	и	пројеката	(у	даљем	тексту:	програм)	из	средстава	
буџета	општине	Мало	Црниће,	у	складу	са	законом,	и	то:
1)	 за	 тач.	 1),	 2),	 3),	 5),	 6),	 8),	 10),	 12),	 13),	 14)	 и	 16)	 на	
годишњем	нивоу	(у	даљем	тексту:	годишњи програм);
2)	 за	тач.	4),	9),	11)	и	15)	по	јавном	позиву	(у	даљем	тек-
сту:	посебни програм).
	 Потребе	и	интереси	грађана	из	члана	137.	став	1.	тач-
ка	7)	Закона	(делатност	и	програми	организација	у	области	
спорта	чији	је	оснивач	општина	Мало	Црниће	остварују	се	у	
складу	са	законoм.
	 Организације	 у	 области	 спорта	 са	 седиштем	 на	
територији	 општине	 Мало	 Црниће	 које	 су	 од	 посебног	
значаја	 за	општину	из	члана	137.	став	1.	 тачка	8)	Закона	у	
предлогу	 свог	 годишњег	 програма	 наводе	 и	 активности	
којима	 се	 задовољавају	 потребе	 и	 интереси	 грађана	 у	 об-
ласти	 спорта	 за	 које	 се,	 сагласно	 Закону,	 подносе	 посебни	
програми	и	не	могу	да	конкуришу	по	јавном	позиву.
	 Општинско	 веће	 може	 да	 утврди	 у	 јавном	 позиву	 за	
достављање	 предлога	 посебних	 програма	 пројектне,	 одно-
сно	програмске	задатке	за	подношење	програма.
	 Општинско	 веће	 утврђује	 које	 су	 организације	 у	 об-
ласти	 спорта	из	члана	137.	 става	1.	 тачка	8)	 Закона	од	по-
себног	значаја	за	општину	Мало	Црниће	сходном	применом	
критеријума	 прописаних	 чланом	 120.	 став	 3.	 Закона	 и	 на	
основу	категоризације	организација	у	области	спорта	у	оп-
штини		и	Програма	развоја	спорта	у	општини	Мало	Црниће.
За	 задовољавање	 потреба	 и	 интереса	 грађана	 из	 става	 1.	
овог	члана	општина	Мало	Црниће	обезбеђује	у	свом	буџету	
одговарајућа	средства,	уз	поштовање	приоритета	утврђених	
Законом.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДО-
ДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан	3.

	 Програми	којима	се	задовољавају	потребе	и	интереси	
грађана	у	области	спорта	(у	даљем	тексту:	програми)	могу	
бити	одобрени	уколико	испуњавају	критеријуме	у	погледу:

	 1)	предлагача	програма;
	 2)	носиоца	програма;
	 3)	садржине	и	квалитета	програма;
	 4)	финансирања	програма.

1. Предлагач програма

Члан	4.

	 Предлоге	годишњих	и	посебних	програма,	у	складу	са	
Законом,	подносе	следеће	организације:
	 1)	 Спортски	 савез	 општине	 Мало	 Црниће	 –	 предлог	
свог	годишњег	програма	и	годишњих	програма	организација	
у	области	спорта	са	седиштем	на	територији	општине	Мало	
Црниће	из	члана	137.	став	1.	тач.	1),	2),	3),	5),	6),	8),	10),	12),	
13),	14)	и	16)	Закона,	ако	овим	правилником	није	другачије	
утврђено;
	 2)	 организације	 у	 области	 спорта	 са	 седиштем	 на	
територији	општине	Мало	Црниће	–	предлог	свог	посебног	
програма	из	члана	137.	став	1.	тач.	4),	9),	11)	и	15)	Закона,	ако	
овим	правилником	није	другачије	утврђено.
	 Предлози	годишњих	и	посебних	програма	из	става	1.	
овог	члана	могу	садржати	активности	организација	у	обла-
сти	спорта	које	су	чланови	носиоца	програма.	Организације	
у	области	спорта	могу	своје	активности	реализовати	и		као	
део	 програма	 Спортског	 савеза	 општине	 Мало	 Црниће,	
спортског	друштва	или	општинског	гранског	спортског	са-
веза,	односно	спортског	савеза	за	област	спорта,	осим	про-
грама	учешћа	у	спортским	такмичењима.
	 Спортски	 савез	 општине	 Мало	 Црниће	 предло-
ге	 годишњих	 програма	 из	 става	 1.	 тачка	 1)	 овог	 члана	
организација	 у	 области	 спорта	 са	 седиштем	на	 територији	
општине	Мало	Црниће	подноси	у	име	тих	организација.
	 Предлог	 годишњег	 програма	 изградње,	 опремања	 и	
одржавања	 спортског	 објекта	 на	 подручју	 општине	 Мало	
Црниће	 из	 члана	 137.	 став	 1.	 тачка	 2)	 Закона,	 укључујући	
и	школски	спортски	објекат,	може	се	поднети	само	од	стра-
не	 власника,	 односно	 корисника	 земљишта	 или	 спортског	
објекта	 уз	 сагласност	 власника	 земљишта,	 односно	 спорт-
ског	објекта.
	 Предлог	 годишњег	 програма	 стипендирања	 за	 спорт-
ско	 усавршавање	 категорисаних	 спортиста,	 посебно	 пер-
спективних	спортиста	из	члана	137.	став	1.	тачка	10)	Зако-
на	може	се	поднети	само	од	стране	организације	у	области	
спорта	чији	је	спортиста	члан.
	 Предлози	годишњих	и	посебних	програма	састоје	се	из	
једне	или	више	програмских	целина,	а	подносе	се	одвојено	
за	сваку	од	области	из	члана	137.	став	1.	Закона.
Предлог	 годишњег	 програма	 Спортског	 савеза	 општине	
Мало	Црниће	 садржи	 као	 посебну	 програмску	 целину	 ак-
тивности	потребне	за	остваривање	надлежности	утврђених	
Законом	и	овим	правилником.
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Предлагач	 програма	 којим	 се	 обезбеђује	 задовољавање	
потреба	 и	 интереса	 грађана	 у	 области	 спорта	 не	 може	
предлогом	 програма	 да	 обухвати	 активности	 које	 се	 већ	
финансирају	 средствима	 буџета	 аутономне	 покрајине	 или	
Републике	Србије.
	 Под	надлежним	територијалним	спортским	савезом	оп-
штине	Мало	Црниће	сматра	се,	у	складу	са	чланом	138.	став	
6.	Закона,	онај	спортски	 	савез	са	седиштем	на	територији	
општине	који	је	учлањен	у	Спортски	савез	Србије.
	 Спортски	 савез	 Србије	 привремено	 остварује	 над-
лежности	 територијалног	 спортског	 савеза	 општине	
Мало	 Црниће,	 ако	 на	 територији	 општине	 није	 образован	
територијални	 спортски	 савез	 или	 он	 не	 функционише	 у	
складу	са	Законом,	у	складу	са	решењем	Министарства	ом-
ладине	и	спорта	из	члана	102.	став	5.	Закона.
	 Уколико	 на	 територији	 општине	 Мало	 Црниће	 не	
постоји	 регистрован	 територијални	 спортски	 савез,	 а	 није	
донето	решење	Министарства	омладине	и	спорта	из	члана	
102.	 став	 5.	 Закона,	 предлоге	 својих	 годишњих	 програма	
подносе	непосредно	организације	у	области	спорта	носиоци	
програма.
	 У	 односу	 на	 програме	 везане	 за	 организоване	 ванна-
ставне	спортске	активности	ученика	кроз	школске	спортске	
секције,	школска	спортска	удружења	и	екипе,	организовано	
физичко	васпитање	деце	предшколског	узраста	кроз	игру	и	
спортске	активности,	као	и	у	односу	на	обављање	стручног	
рада	у	спорту,	предшколске	установе	и	школе	имају	статус	
организација	у	области	спорта,	у	складу	са	Законом.

2. Носилац програма

Члан	5.

	 Носилац	програма	мора:
	 1)	да	буде	регистрован	у	складу	са	Законом;	
	 2)	да	буде	уписан	у	националну	евиденцију	у	складу	са	
Законом;
	 3)	да	искључиво	или	претежно	послује	на	недобитној	
основи,	ако	Законом	није	друкчије	одређено;
	 4)	 да	 има	 седиште	 на	 територији	 општине	 Мало	
Црниће,	ако	Законом	или	овим	правилником	није	другачије	
утврђено;
	 5)	 да	 је	 директно	 одговоран	 за	 припрему	 и	 извођење	
програма;
	 6)	да	је	претходно	обављао	делатност	најмање	годину	
дана;
	 7)	да	испуњава,	у	складу	са	Законом,	прописане	услове	
за	обављање	спортских	активности	и	делатности;
	 8)	да	је	са	успехом	реализовао	одобрени	програм,	уко-
лико	је	био	носилац	програма	ранијих	година;	
	 9)	 да	 располаже	 капацитетима	 за	 реализацију	 про-
грама;

	 10)	да	буде	члан	одговарајућег	надлежног	националног	
гранског	спортског	савеза.
	 Носилац	програма	не	може	да:	
	 1)	буде	у	поступку	ликвидације,	стечаја	и	под	привре-
меном	забраном	обављања	делатности;	
	 2)	има	блокаду	пословног	рачуна	у	тренутку	закључења	
уговора	 о	 реализацији	 програма	 и	 пребацивања	 (уплате)	
буџетских	средстава	на	пословни	рачун,	пореске	дугове	или	
дугове	према	организацијама	социјалног	осигурања;	
	 3)	буде	у	последње	две	године	правноснажном	одлуком	
кажњен	за	прекршај	или	привредни	преступ	у	вези	са	својим	
финансијским	 пословањем,	 коришћењем	 имовине,	 раду	 са	
децом	и	спречавањем	негативних	појава	у	спорту.
	 Носилац	програма	из	члана	137.	став	3.	Закона	који	се	
састоји	 у	 организовању	 великог	 међународног	 спортског	
такмичења	из	члана	163.	Закона	може	да	буде	организација	
у	 области	 спорта	 која	 има	 сагласност	 прибављену,	 у	 скла-
ду	 са	 Законом,	 за	 организовање	 тог	 такмичења,	 односно	
организација	у	области	спорта	која	је	наменски	и	привреме-
но	основана	за	техничку	организацију	међународног	спорт-
ског	такмичења	организација	у	области	спорта	која	има	са-
гласност	 за	организовање	великог	међународног	 спортског	
такмичења.

Члан	6.

	 Носиоцу	програма	неће	се	одобрити	програм	у	поступ-
ку	доделе	средстава,	ако	је:	
	 1)		био	у	конфликту	интереса;	
	 2)	намерно	или	с	крајњом	непажњом	лажно	приказао	
податке	 тражене	у	обрасцима	 за	подношење	програма	или	
ако	је	пропустио	да	да	све	потребне	информације;
	 3)	покушао	да	дође	до	поверљивих	информација	или	да	
утиче	на	Стручну	комисију	из	члана	22.	став	1.	овог	правил-
ника	или	на	надлежне	органе	општине	Мало	Црниће	током	
евалуационог	периода	или	неког	претходног	поступка	доде-
ле	средстава.
	 Носилац	програма	не	може	добијати	средства	из	буџета	
општине		Мало	Црниће	за	реализацију	својих	програма	две	
године	од	дана	када	је	утврђено	да	је	у	потпуности	ненамен-
ски	 употребио	 одобрена	 средства	 за	 реализацију	 програма	
или	својим	пропустом	није	постигао	у	битном	делу	планира-
не	ефекте	програма.
	 Носиоцу	програма	не	могу	бити	одобрена	средстава	за	
реализацију	новог	програма	пре	него	што	поднесе	извештај	
о	остваривању	и	реализацији	одобреног	програма	у	складу	
са	чланом	34.	став	8.	овог	правилника.

Члан	7.

	 Организације	 у	 области	 спорта	 могу	 да	 подносе	
предлоге	 програма	 самостално	 или	 удружене	 са	 другим	
организацијама.
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	 Организације	 које	 учествују	 у	 реализацији	 програ-
ма	 као	 партнери,	 и	 њихови	 трошкови	 прихватају	 се	 ако	
испуњавају	исте	услове	који	се	примењују	за	носиоца	про-
грама.
	 Изјава	о	партнерству	даје	се	на	Обрасцу	11,	који	је	од-
штампан	уз	овај	правилник	и	чини	његов	саставни	део.
У	 случају	 партнерских	 програма,	 само	 једна	 организација	
биће	 одговорна	 за	 управљање	 одобреним	 финансијским	
средствима	свих	партнерских	организација	на	програму,	тако	
да	мора	имати	унутрашњу	организацију	која	ће	омогућити	
такво	финансијско	пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан	8.

Предлог	програма	мора	да	испуњава	следеће	критеријуме:
	 1)	 да	 доприноси	 задовољавању	 потреба	 и	 интереса	
грађана	у	области	спорта	утврђених	Законом;
	 2)	да	је	у	складу	са	Законом,	Националном	стратегијом	
развоја	 спорта	 у	 Републици	 Србији	 и	 Програмом	 развоја	
спорта	у	општини	Мало	Црниће;
	 3)	 да	 је	 у	 складу	 са	 четворогодишњим	 програмом	
развоја	надлежног	националног	спортског	савеза;
	 4)	 да	 је	 у	 складу	 са	 спортским	правилима	надлежног	
националног	спортског	савеза;
	 5)	 да	 је	 у	 складу	 са	 условима,	 критеријумима	 и	
циљевима	наведеним	у	јавном	позиву,	код	посебних	програ-
ма;
	 6)	да	се	реализује	на	територији	општине	Мало	Црниће,	
односно	 у	 Републици	 Србији,	 осим	 програма	 припрема	 и	
учешћа	на	међународним	спортским	такмичењима;
	 7)	да	је	у	складу	са	принципима	утврђеним	у	докумен-
тима	међународних	организација	чија	је	чланица	Република	
Србија;
	 8)	да	има	значајан	и	дуготрајан	утицај	на	развој	спорта	
на	територији	општине	Мало	Црниће;
	 9)	да	ће	се	реализовати	у	текућој	години;
	 10)	да	предвиђа	ангажовање	одговарајућег	броја	учес-
ника	у	програму	и	потребне	ресурсе	за	реализацију	програ-
ма	и	да	не	постоји	никаква	сумња	у	могућност	реализовања	
програма;
	 11)	да	је,	по	правилу,	предвиђено	фазно	финансирање	
програма.

	 Под	 граном,	 односно	 облашћу	 спорта,	 у	 смислу	 овог	
правилника,	 сматра	 се	 грана	 спорта	 утврђена	 актом	мини-
стра	надлежног	за	спорт	из	члана	120.	став	2.	тачка	2)	Закона.
Под	 надлежним	 националним	 спортским	 савезом,	 у	 смис-
лу	овог	правилника,	 сматра	 се	национални	 спортски	 савез	
утврђен	актом	министра	надлежног	 за	спорт	из	члана	120.	
став	2.	тачка	1)	Закона.

	 При	 одобравању	 програма	 изградње,	 опремања	 и	
одржавања	 спортских	 објеката	 приоритет	 имају	 програми	
који	се	односе	на	спортске	објекте	са	већом	категоријом	у	
складу	са	Националном	категоризацијом	спортских	објеката,	
спортски	 објекти	 којима	 се	 обезбеђује	 унапређење	 школ-
ског	спорта	и	спортски	објекти	којима	се	повећава	бављење	
грађана	спортом,	посебно	деце,	омладине,	жена	и	особа	са	
инвалидитетом.

Члан	9.

	 Садржина	и	 квалитет	програма	морају	 бити	 такви	да	
обезбеде	 успех	 програма,	 узимајући	 у	 обзир	 факторе	 које	
носилац	програма	може	контролисати	и	факторе	(ситуације,	
догађаји,	 услови,	 одлуке)	 који	 су	 неопходни	 за	 успех	 про-
грама	али	су	у	приличној	мери	или	у	потпуности	изван	кон-
троле	носиоца	програма.
	 Спортисти,	спортски	стручњаци	и	друга	лица	ангажо-
вана	на	реализацији	програма	морају	испуњавати	услове	за	
обављање	 спортских	 активности	 и	 спортских	 делатности	
утврђене	Законом,	а	њихово	ангажовање	се	мора	вршити	у	
складу	са	Законом.	
	 При	 планирању,	 изради	 и	 управљању	 програмским	
циклусом	 носилац	 програма	 треба	 да	 примењује	 усвојене	
међународне	 стандарде	 за	 управљање	 програмима,	 а	 ако	
је	 буџет	 програма	 већи	 од	 5	 милиона	 динара	 обавезно	 је	
коришћење	и	Матрице	логичког	оквира	и	SWOT	анализе.

4. Финансирање програма

Члан	10.

	 Програми	се	финансирају,	у	целини	или	делимично	и	
у	висини	и	под	условима	који	обезбеђују	да	се	уз	најмањи	
утрошак	средстава	из	буџета	 јединице	локалне	самоуправе	
постигну	намеравани	резултати.
	 Програми	се	финансирају	једнократно	или	у	ратама,	у	
зависности	од	временског	периода	за	реализацију	програма.
	 Потребе	 грађана	из	члана	137.	 став	1.	 тач.	 1),	 2)	и	6)	
Закона	 имају	 приоритет	 при	 избору	 програма	 којим	 се	
задовољавају	потребе	грађана	у	области	спорта	у	општини	
Мало	Црниће,	односно	други	програми	могу	бити	одобре-
ни	тек	након	што	се	задовоље	потребе	грађана	из	члана	137.	
став	1.	тач.	1),	2)	и	6)	Закона.	

Члан	11.

	 Финансијски	 план	 (буџет)	 програма	 предвиђен	 пред-
логом	програма	треба	да	буде:
	 1)	 остварив	и	објективан	–	да	су	планирани	реални	
износи	по	свим	изворима	средстава	и	врстама	трошкова;
	 2)	 обухватан	–	да	садржи	све	трошкове	програма	из	
свих	извора	финансирања;
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3)	 структуриран	–	да	је	тако	формулисан	да	у	потпуности	
прати	захтеве	прописаног	обрасца	за	израду	програма;
4)	 уравнотежен	–	у	односу	на	планиране	трошкове;
5)	 тачан		и	реалан	–	по	свим	врстама	трошкова.

Члан	12.

	 Финансијски	план	за	реализацију	програма	састоји	се	
из	 непосредних	 трошкова	 реализације	 програма	 у	 вези	 са	
зарадама	 и	 хонорарима	 лица	 ангажованих	 на	 непосредној	
реализацији	 програма,	 материјалних	 трошкова	 и	 админи-
стративних	трошкова	реализације	програма	(оправдани	ди-
ректни	трошкови)	и	додатних	оправданих	трошкова	носиоца	
програма	 (оправдани	 индиректни	 трошкови)	 који	 не	 могу	
бити	већи	од	15%	од	оправданих	директних	трошкова.
	 Оправдани	 директни	 трошкови	 морају	 бити	 неоп-
ходни	 за	 реализацију	 програма,	 стварни,	 детаљни	 и	 лако	
проверљиви.
	 Оправдани	 индиректни	 трошкови	 су	 прихватљиви	 ако	
не	обухватају	трошкове	који	су	финансијским	планом		програ-
ма	намењени	непосредној	реализацији	неког	дела	програма.
	 Индиректни	трошкови	нису	прихватљиви	ако	је	носи-
лац	програма	добио	из	буџета	општине	Мало	Црниће	за	свој	
рад	одговарајућа	средства	по	другом	основу.
Трошкови	из	става	1.	овог	члана	признају	се	по	основу:
	 1)	за	зараду	запослених	лица	на	реализацији	програма	
–	до	висине	две	просечне	бруто	зараде	у	Републици	Србији	
за	претходну	годину,	према	подацима	органа	надлежног	за	
послове	статистике,	обрачунато	на	месечном	нивоу;
	 2)	 за	 хонораре	 лица	 која	 учествују	 у	 реализацији	
одређене	програмске	целине	програма	–	до	висине	две	про-
сечне	бруто	зараде	у	Републици	Србији	за	претходну	годину,	
према	 подацима	 органа	 надлежног	 за	 послове	 статистике,	
обрачунато	на	месечном	нивоу	за	једну	програмску	целину;
	 3)	за	трошкове	путовања	у	земљи	(смештаја,	исхране,	
превоза,	дневнице	и	остали	трошкови	у	вези	с	путовањем)	
и	 иностранству	 (смештаја,	 исхране,	 превоза,	 дневнице,	
прибављања	путних	исправа,	вакцинације	и	лекарских	пре-
гледа	и	остали	трошкови	у	вези	с	путовањем)	ради	обављања	
програмских	активности	лица	која	учествују	у	реализацији	
програма	–	до	висине	трошкова	признатих	у	складу	са	про-
писима	који	важе	за	државне	службенике	и	намештенике	и	
под	условом	да	су	уговорени	у	складу	са	законом,	с	тим	да	
се,	изузетно,	могу	признати	и	трошкови	услуге	обезбеђења	
исхране	спортиста	ван	уговорених	услуга	под	условом	да	се	
исхрана	на	припремама	или	такмичењима	услед	објективних	
околности	 не	може	 реализовати	 у	 целости	 или	 делимично	
у	 оквиру	 уговорених	 услуга	 (бонови	 на	 регатним	 стазама,	
стрелиштима	и	сл.);
	 4)	за	трошкове	куповине	опреме	и	плаћања	других	ус-
луга	–	под	условом	да	су	неопходни	за	реализацију	програма	

и	да	су	у	складу	са	тржишним	ценама,	односно	да	су	угово-
рени	у	складу	са	законом	којим	се	уређују	јавне	набавке.
	 Лица	која	су	запослена	код	носиоца	програма	и	ангажо-
вана	као	учесници	у	програму	не	могу	поред	зараде	добијати	
и	хонорар	за	учешће	у	програму.
	 Код	годишњих	програма	из	члана	137.	став	1.	тачка	5)	
Закона	трошкови	из	става	1.	овог	члана	за	зараде	и	хонора-
ре	лица	ангажованих	на	непосредној	реализацији	програма	
признају	се	за	следећа	лица:	
	 1)	у	спортским	гранама	у	којима	се	спортисти	такмиче	
индивидуално	–		по	један	главни	тренер,	лични	тренер	спор-
тисте,	кондициони	тренер,	лекар	и	 	физиотерапеут	и	 једно	
лице	које	се	бави	административно-техничким	пословима	за	
потребе	спортиста;	
	 2)	у	спортским	гранама	у	којима	се	спортисти	такми-
че	 колективно	 –	 по	 један	 главни	 тренер,	 помоћни	 тренер,	
кондициони	тренер,	лекар	и	физиотерапеут	и	два	лица	која	
се	баве	административно-техничким	пословима	за	потребе	
тима.
	 Једној	организацији	у	области	спорта	не	може	се	одо-
брити	 више	 од	 20%	 средстава	 од	 укупне	 суме	 средстава	
буџета	општине	Мало	Црниће	предвиђених	за	финансирање	
програма	из	области	спорта,	с	тим	да	се	трошкови	програма	
којима	 се	 задовољавају	 потребе	 и	 интереси	 грађана	 у	 оп-
штини	Мало	Црниће	морају	односити,	по	правилу,	најмање	
15%	на	активности	повезане	са	спортом	деце,	осим	када	је	
то	 супротно	 природи	 предложеног	 програма,	 с	 тим	 да	 се	
активности	повезане	са	спортом	деце	у	програму	обавезно	
дефинишу	као	посебна	програмска	целина.

Члан	13.

	 Неоправдани	 трошкови	 су	 нарочито:	 дугови	 и	
покривање	губитака	или	задужења;	каматна	задужења;	став-
ке	које	се	већ	финансирају	из	неког	другог	програма;	трошко-
ви	куповине	земљишта	и	зграда	и	капитална	улагања,	осим	
када	је	то	неопходно	за	реализацију	програма;	трошкови	гу-
битака	због	промена	курса	валута	на	финансијском	тржиш-
ту;	 трошкови	 отплате	 рата	 по	 основу	 раније	 закључених	
уговора	 (лизинг,	 кредит);	 куповина	 алкохолних	 пића,	 без-
алкохолних	газираних	пића,	брзе	хране	и	дувана;	паркинг	у	
земљи;	животно	осигурање;	казне;	куповина	поклона,	осим	
код	 организације	 међународних	 спортских	 приредаба	 и	 у	
складу	са	правилима	надлежног	међународног	спортског	са-
веза;	„разно”,	„евентуално”,	„остало”	(сви	трошкови	морају	
бити	детаљно	описани	у	буџету	програма).
	 Средства	која	организација	или	њени	партнери	улажу	
у	активности	на	реализацији	програма	морају	бити	посебно	
наведена.
	 Оправдани	трошкови	морају	бити	базирани	на	реалним	
трошковима	 према	 врсти	 и	 подврсти	 трошкова	 (наведене	
јединице	мере,	број	 јединица	и	цена	по	 јединици),	 а	не	на	
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укупној	суми,	осим	за	трошкове	путовања,	дневница	и	инди-
ректне	трошкове.

Члан	14.

	 Носилац	 годишњег	 програма	 дужан	 је	 да	 промет	
буџетских	средстава	врши	преко	посебног	текућег	рачуна	за	
реализацију	годишњег	програма	наведеног	у	предлогу	про-
грама,	који	ће	се	користити	искључиво	за	буџетска	средства	
која	добија	од	општине	Мало	Црниће,	у	складу	са	прописима	
којима	се	уређује	пренос	средстава	из	буџета.

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОЈА  СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан	15.

	 Предлози	годишњих	и	посебних	програма	подносе	се	
посебно	за	сваког	носиоца	програма	и	за	сваку	од	области	
потреба	и	интереса	грађана	из	члана	137.	став	1.	Закона.
	 Предлог	програма	садржи	детаљне	податке	о:
	 1)	носиоцу	програма;
	 2)	 области	 потреба	 и	 интересе	 грађана	 у	 којој	 се	
остварује	програм	из	члана	137.	став	1.	Закона;	
	 3)	 учесницима	 у	 реализацији	 програма	 	 и	 својству	 у	
коме	се	ангажују;	
	 4)	 циљевима	 и	 очекиваним	 резултатима,	 укључујући	
које	ће	проблеме	програм	решити	и	којим	групама	популације	
и	на	који	начин	ће	програм	користити;	
	 5)	 врсти	 и	 садржини	 активности	 и	 времену	 и	 месту	
реализације	програма,	односно	обављања	активности;	
	 6)	томе	како	ће	се	вршити	оцењивање	успешности	про-
грама	(вредновање	резултата	програма);	
	 7)	финансијском	плану	(буџету)	програма,	односно	по-
требним	 новчаним	 средствима,	 исказаним	 према	 врстама	
трошкова	и	утврђеним	обрачуном	или	у	паушалном	износу;	
	 8)	 динамичком	 плану	 употребе	 средстава	 (временски	
период	у	коме	су	средства	потребна	и	рокови	у	којима	су	по-
требна);	
	 9)	начину	унутрашњег	праћења	и	контроле	реализације	
програма	и	евалуације	резултата;	
	 10)	претходном	и	будућем	финансирању	носиоца	про-
грама	и	програма.
	 У	 предлог	 годишњег	 и	 посебног	 програма	 уносе	 се	
одговарајући	подаци	о	личности	из	члана	5.	став	10.	Закона	
лица	која	учествују	у	реализацији	програма.

Члан	16.

	 Предлози	 програма	 разматрају	 се	 ако	 су	 испуњени	
следећи	формални	критеријуми:
	 1)	 да	 је	 уз	 предлог	 програма	 достављено	 пропратно	

писмо	у	коме	су	наведене	основне	информације	о	носиоцу	
програма	и	предложеном	програму	(назив	носиоца	програ-
ма	 и	 назив	 програма,	 временско	 трајање,	 финансијски	 из-
нос	тражених	средстава,	област	општих	потреба	и	интереса	
грађана	из	члана	137.	став	1.	Закона)	и	које	је	потписало	лице	
овлашћено	за	заступање	предлагача,	односно	носиоца	про-
грама;
	 2)	да	је	предлог	програма	поднет	на	утврђеном	обрасцу	
(апликационом	 формулару),	 читко	 попуњеном	 (откуцаном	
или	одштампаном),	језиком	и	писмом	у	службеној	употреби.	
	 3)	да	је	потпун,	јасан,	прецизан	и	да	садржи	веродостојне	
податке;
	 4)	да	је	поднет	у	прописаном	року.
	 Обрасци	 предлога	 програма,	 односно	 апликационог	
формулара,	 и	 то:	 Образац	 1	 –	 Предлог	 годишњих	 програ-
ма	 организација	 у	 области	 спорта;	 Образац	 2	 –	 Предлог	
годишњег	 програма	 изградње,	 опремања	 и	 одржавања	
спортских	објеката;	Образац	3	–	Предлог	годишњег	програ-
ма	давања	стипендија	и	новчаних	награда;	Образац	4	–	Пред-
лог	посебних	програма,	одштампани	су	уз	овај	правилник	и	
чине	његов	саставни	део.

Члан	17.

	 Уз	предлог	програма,	поднет	на	прописаном	обрасцу,	
подноси	 се	 документација	 утврђена	 овим	 правилником	 и	
друга	документација	којом	се	доказује	испуњеност	Законом	
и	 овим	 правилником	 прописаних	 ближих	 критеријума	 за	
задовољавање	потреба	и	интереса	грађана	у	области	спорта	
и	писана	изјава	лица	овлашћеног	за	заступање	предлагача,	
односно	носиоца	програма	да	не	постоје	препреке	из	члана	
5.	овог	правилника.
	 Образац	 предлога	 програма	 и	 документација	 која	 се	
доставља	 уз	 предлог	 програма	 морају	 бити	 у	 потпуности	
попуњени	и	достављени	у	три	примерка,	с	тим	да	образац	
предлога	програма	треба	бити	достављен	и	у	електронској	
форми	(це-де,	флеш).
	 Сва	обавезна	и	пратећа	документација,	као	и	компакт-
диск	 или	 флеш	 меморија	 (це-де/флеш),	 морају	 бити	
достављени	Општинском	већу	у	једној	запечаћеној	коверти/
пакету,	заштићеној	од	оштећења	која	могу	настати	у	транс-
порту,	препорученом	поштом,	куриром,	или	лично,	на	адре-
су	општине	Мало	Црниће.
	 Предлог	програма	за	који	је	послат	у	више	коверата,	тј.	
пакета,	неће	бити	узет	у	обзир.
	 Предња	 страна	 коверте	 са	 предлогом	 програма	 мора	
садржати	 најмање	 следеће	 податке;	 1)	 назив	 годишњег/по-
себног	програма	којим	се	задовољавају	потребе		и	интереси	
грађана	у	области	спорта;	2)	назив	подносиоца	предлога;	3)	
адресу	подносиоца	предлога;	4)	назив	програма;	5)	напоме-
ну	да	се	не	отвара	пре	истека	рока	из	јавног	позива	(код	по-
себних	програма).
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	 Уколико	 примљени	 предлог	 програма	 није	 поднет	 на	
начин	прописан	у	ставу	2.	овог	члана,	овлашћено	лице	оп-
штине	Мало	 Црниће	 указаће	 без	 одлагања	 на	 тај	 пропуст	
подносиоцу	програма	и	позвати	га	да	недостатке	отклони	у	
року	од	седам	дана.
	 Образац	за	пријављивање	предлога	програма	доступан	
је	код	надлежних	служби	општине	Мало	Црниће	и	на	интер-
нет	сајту	општине	Мало	Црниће.

Члан	18.

	 Када	 предлог	 програма	 подноси	 надлежни	
територијални	 спортски	 савез	 за	 општину	 Мало	 Црниће,	
обједињено	за	свој	програм	и	програме	организација	у	об-
ласти	спорта,	предлог	програма	треба	да	буде	поднет	засеб-
но	 за	 сваког	носиоца	програма	 (посебан	 образац	 за	 сваког	
носиоца	програма	и	за	сваку	од	области	потреба	и	интереса	
грађана	из	члана	137.	став	1.	Закона),	уз	подношење	збирног	
прегледа	свих	предлога	према	носиоцима	програма.

Члан	19.

	 Предлози	 годишњих	 програма	 достављају	 се	 према	
динамици	утврђеној	Програмским	календаром	из	члана	117.	
став	1.	Закона.
	 Предлози	 посебних	 програма	 достављају	 се	 у	 року	
утврђеном	јавним	позивом.
	 Сагласно	Закону,	Општинско	веће	може	изузетно	одо-
брити	одређени	програм	којим	се	реализују	потребе	и	инте-
реси	грађана	у	области	спорта	из	члана	137.	став	1.	Закона	
и	на	основу	поднетог	предлога	програма	у	току	године,	без	
јавног	позива,	у	случају	када	је	у	питању	програм	од	посеб-
ног	значаја	за	задовољавање	потреба		и	интереса	грађана	у	
области	 спорта,	 а	 подносе	 га	 овлашћени	 предлагачи	 	 про-
грама	из	члана	138.	став	5.	Закона	и	када	је	у	питању	програм	
који	није	из	објективних	разлога	могао	бити	поднет	у	складу	
са	Програмским	календаром,	а	предмет	и	садржај	програма	
је	такав	да	може	бити	успешно	реализован	само	од	стране	
одређеног	носиоца	програма.

Члан	20.

	 Предлог	 програма	 може	 се	 изузетно	 односити	 и	 на	
активности	које	се	реализују	у	дужем	временском	периоду,	
до	четири	године,	под	условом	да	је	то	нужно	с	обзиром	на	
природу	и	циљеве	активности,	да	су	предлогом	програма	за	
сваку	годину	предвиђена	потребна	средства	и	да	су	мерљиви	
годишњи	резултати	реализације	програма.
	 Наставак	реализације	програма	из	става	1.	овог	члана	
одобрава	се	сваке	године.
	 Реализација,	односно	наставак	програма	из	ст.	1.	и	2.	
овог	члана	може	се	одобрити	само	ако	 је	поднет	 годишњи	

извештај	за	претходну	буџетску	годину	у	складу	с	уговором	
о	реализовању	програма	и	ако	су	остварени	очекивани	резул-
тати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА

Члан	21.

	 Годишњи	програм	се	извршава	према	следећој	динамици:
	 -	Општинско	веће	у	року	од	60	дана	од	дана	усвајања	
буџета	општине	Мало	Црниће		објављује	јавно	обавештење	
о	максимално	расположивом	износу	у	буџету	општине	Мало	
Црниће	за	финансирање	годишњих	програма	и	финансирање	
посебних	 програма,	 по	 областима	 потреба	 и	 интереса	
грађана	из	члана	137.	став	1.	Закона;
	 -	20.	април	–	организације	у	области	спорта	достављају	
своје	 предлоге	 годишњих	 програма	 Спортском	 савезу	 оп-
штине	Мало	Црниће,	на	прописаном	обрасцу;
	 -	1.	 јун	–	Спортски	савез	општине	Мало	Црниће	раз-
матра	 приспеле	 предлоге	 организација	 у	 области	 спорта,	
утврђује	 коначне	 предлоге	 годишњих	 програма	 који	 би	
се	 финансирали	 из	 буџета	 општине	 Мало	 Црниће,	 врши	
ревизију	предлога	и	обрасца	предлога	програма	и	доставља	
предлоге	 Општинском	 већу,	 на	 прописаним	 обрасцима,	
заједно	са	обједињеном	рекапитулацијом	предложених	про-
грама;
	 -	 5.	 јун	 –	 председник	 општине	 образује	 стручну	
комисију	за	одобрење	годишњих	програма	и	јавно	објављује	
њен	састав;
	 -	1.	 јул	–	Стручна	комисија	анализира	и	оцењује	под-
нете	предлоге	годишњих	програма	и	подноси	предлог	пред-
седнику	општине;
	 -	 15.	 јул	 –	 Општинско	 веће	 утврђује	 прелиминарни	
обједињени	предлог	годишњих	програма	задовољавања	по-
треба	и	интереса	грађана	у	општини	Мало	Црниће,	за	наред-
ну	буџетску	годину,	на	основу	предлога	Стручне	комисије;
	 -	 15.	 децембар	–	Општинско	веће	ревидира	прелими-
нарни	обједињени	предлог	годишњих	програма	и		усклађује	
га	са	средствима	утврђеним	у	буџету	општине	Мало	Црниће	
за	наредну	годину,	на	предлог	председника	општине;
	 -	 30.	 децембар	 –	 Општинско	 веће	 одлучује	 (доноси	
решење)	о	одобравању	програма	и	обавештава	носиоце	про-
грама	о	висини	одобрених	средстава	по	годишњим	програ-
мима;
	 -	31.	јануар	–	председник	општине	закључује	уговор	о	
реализовању	програма.
Уколико	нека	од	организација	у	области	спорта	не	достави	
Спортском	савезу	општине	Мало	Црниће	свој	предлог	про-
грама	до	1.	априла,	оставиће	им	се	у	оправданим	случајевима	
накнадни	рок	до	седам	дана	за	достављање	предлога,	а	ако	
ни	 тада	 предлог	 не	 буде	 достављен,	 сматраће	 се	 да	 је	 та	
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организација	 одустала	 од	 предлагања	 својих	 програма	 у	
текућој	години.	
	 Рокови	из	става	1.	овог	члана	представљају	крајњи	рок	
за	предузимање	утврђених	радњи.
	 Јавни	позиви	и	јавна	обавештења,	у	смислу	овог	пра-
вилника,	 објављују	 се	 на	 интернет	 сајту	 општине	 Мало	
Црниће.
	 У	јавном	позиву	за	достављање	посебних	програма	на-
воде	 се	 битни	 услови	 и	 критеријуми	 које	 треба	 да	 испуне	
предложени	програми,	а	посебно:	предмет	јавног	позива,	ви-
сина	средстава	која	су	на	располагању	за	предмет	јавног	по-
зива,	крајњи	рок	до	кога	морају	бити	употребљена	добијена	
средства,	 рок	 до	 кога	 морају	 бити	 поднети	 предлози	 про-
грама,	датум	обавештавања	носиоца	програма	о	одобреним	
програмима,	место,	време	и	лице	код	кога	се	може	добити	
документација	у	вези	с	јавним	позивом.
	 Број	 посебних	 програма	 који	 могу	 бити	 поднети	
по	 јавном	позиву	 и	 који	могу	 бити	 одобрени	може	 бити	 у	
јавном	 позиву	 одређен	 на	 следећи	 начин:	 1)	 дозвољава	 се	
подношење	само	једног	предлога	програма	од	стране	једног	
носиоца	програма;	2)	дозвољава	се	достава	више	предлога	
програма	 истог	 носиоца	 програма,	 али	 се	 одобрава	 само	
један;	3)	дозвољава	се	достављање	више	предлога	програма	
истог	 носиоца	 програма	 и	 више	 може	 бити	 одобрено,	 али	
се	ово	условљава	тиме	да	иста	лица	не	могу	бити	ангажо-
вана	на	овим	програмима	 (различити	програмски	тимови);	
4)	дозвољава	се	да	организација	може	бити	партнер	у	већем	
броју	програма,	под	условом	да	има	капацитет	да	учествује	
у	тим	програмима.
	 Општинско	 веће	 може	 да	 утврди	 у	 јавном	 позиву	 за	
достављање	 предлога	 посебних	 програма	 пројектне,	 одно-
сно	програмске	задатке	за	подношење	програма.
Одлуком	 Општинског	 већа	 могу	 бити	 одређени	 и	 макси-
мално	дозвољени	износи	по	програму	за	поједине	области	
општег	интереса	у	области	спорта.	Уколико	је	таква	одлука	
донета,	максимално	дозвољени	износ	се	наводи	у	јавном	по-
зиву	и	јавном	обавештењу.
	 Одлука	 Општинског	 већа	 из	 става	 8.	 овог	 члана	
објављује	 се	 на	 сајту	 општине	Мало	 Црниће	 пре	 почетка	
предлагања	програма.
	 Спортски	 савез	 општине	 Мало	 Црниће	 може	 да	 од	
предлагача	програма,	за	предлоге	програма	код	којих	постоји	
потреба	за	додатним	информацијама	или	појашњењима	или	
кориговањима,	 пре	 достављања	 предлога	 општини	 Мало	
Црниће,	тражи	додатно	објашњење	или	кориговање	програ-
ма	од	подносиоца	програма.
	 Општинско	веће	може	утврдити	оквирни	горњи	износ	
који	 се	 може	 одобрити	 из	 буџета	 општине	 Мало	 Црниће	
организацијама	у	области	спорта	за	реализацију	појединих	
годишњих	програма	из	члана	137.	став	1.	Закона,	тај	износ	
поделити	 бројем	 бодова	 који	 имају	 све	 организације	 у	 об-
ласти	спорта	које	су	поднеле	предлоге	годишњих	програма	

из	исте	области	потреба	и	интереса	грађана	у	области	спор-
та,	и	тако	утврдити	новчану	вредност	појединачног	бода	за	
текућу	годину.	
	 У	 случају	 из	 става	 12.	 овог	 члана,	 одређење	 новчане	
вредности	 појединачног	 бода	 представља	 само	 оквирни	
критеријум	 за	 доделу	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
одређеног	носиоца	програма,	 а	 да	 ли	 ће	 се	и	 у	 ком	обиму	
ће	 се	 одобрити	 средства,	 искључиво	 зависи	 од	 квалитета	
програма	и	испуњености	критеријума	утврђених	Законом	и	
овим	правилником.

Члан	22.

	 За	 оцену	 годишњих	 и	 посебних	 програма	 председ-
ник	 општине	 образује	 Стручну	 комисију	 (у	 даљем	 тексту:	
Комисија).
	 Комисија	 има	 председника	 и	 четири	 члана,	 од	 којих	
је	један	члан	представник	Спортског	савеза	општине	Мало	
Црниће.
	 Комисија	из	става	1.	овог	члана	састоји	се	од	лица	која	
имају	искуство	у	управљању	организацијама	у	области	спор-
та	и	програмима	у	области	спорта.
	 Председник	 општине	 може	 образовати	 и	 посебну	
стручну	комисију	за	оцену	програма	из	одређене	области	по-
треба	и	интереса	грађана	из	члана	137.	став	1.	Закона.
	 Комисија	врши	стручни	преглед	и	даје	оцену	поднетих	
предлога,	на	основу	Закона	и	овог	правилника	и	доставља	
Општинском	већу	предлог	за	одобравање	програма.
	 Комисија	 може	 да,	 за	 предлоге	 програма	 код	
којих	 постоји	 потреба	 за	 додатним	 информацијама	 или	
појашњењима	 или	 кориговањима,	 пре	 достављања	 пред-
лога	 Општинском	 већу,	 тражи	 додатно	 објашњење	 или	
кориговање	од	подносиоца,	односно	носиоца	програма.
	 Комисија	 може	 о	 одређеном	 питању	 да	 затражи	 и	
прибави	 писано	 стручно	 мишљење	 од	 стране	 истакнутих	
стручњака	или	одговарајућих	организација.
	 На	 рад	 Комисије	 сходно	 се	 примењује	 пословник	 о	
раду	Општинског	већа.
	 Именованим	члановима	Комисије	може	се	одлуком	Оп-
штинског	већа	одредити	накнада	за	рад,	закључењем	угово-
ра	о	делу.

Члан	23.

	 Предлог	 програма	Комисија	 оцењује	 према	 следећим	
критеријумима:
	 1)	испуњеност	формалних	(административних)	услова	
које	треба	да	испуни	предлог	програма;
	 2)	испуњење	услова	који	се	тичу	подносиоца,	односно	
носиоца	програма	утврђених	Законом	и	овим	правилником;
	 3)	усклађеност	циљева	програма	са	потребама	и	инте-
ресима	 грађана	 у	 области	 спорта	из	 члана	 137.	 став	 1.	 За-
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кона,	 	 циљевима	 Националне	 стратегије	 развоја	 спорта	 у	
Републици	Србији	 и	 циљевима	Програма	 развоја	 спорта	 у	
општини	Мало	Црниће;
	 4)	вредновање	квалитета	предлога	програма.
	 Приоритет	 при	 давању	 предлога	 Комисији	 за	
одобравање	средстава	имају	програми	који	су	боље	оцењени	
према	критеријумима	из	става	1.	тач.	3)	и	4)	овог	члана,	ако	
Законом	 или	 овим	 правилником	 није	 другачије	 одређено,	
и	 који	 обезбеђују	 да	 се	 уз	 најмањи	 утрошак	 средстава	 из	
буџета	општине	Мало	Црниће	постигну	намеравани	резул-
тати.
	 При	давању	предлога	за	одобравање	програма	којим	се	
задовољавају	потребе	и	интереси	грађана	у	области	спорта,	
Комисија	мора	водити	рачуна	да	приоритет	имају	програми	
који	 су	 структурне	 и	 развојне	 природе,	 а	 између	програма	
организовања,	односно	учешћа	на	спортским	такмичењима,	
приоритет	 имају	 програми	 који	 се	 односе	 на	 спортска	
такмичења	вишег	ранга,	у	складу	са	Законом.

Члан	24.

	 Процена	 квалитета	 годишњих	 и	 посебних	 програма,	
укључујући	и	финансијски	план	програма,	биће	спроведена	
у	складу	са	критеријумима	утврђеним	овим	правилником.
Процена	квалитета	програма	обухвата	два	типа	критеријума	
за	евалуацију:	критеријуме	за	селекцију	и	критеријуме	за	до-
делу	средстава.
	 Критеријуми	за	селекцију	програма	обухватају	елемен-
те	којима	се	врши	евалуација	финансијских	и	оперативних	
способности	 носиоца	 програма	 како	 би	 се	 обезбедило	 да	
има	потребна	средства	за	сопствени	рад	током	целокупног	
периода	реализације	програма	и	да	поседује	професионал-
не	способности,	стручност	и	искуство	потребне	за	успешну	
реализацију	комплетног	програма,	укључујући	и	партнере	у	
реализацији	програма.
	 Критеријуми	 за	 селекцију	 годишњих	 програма	
обухватају	и	вредновање	капацитета	организације	у	области	
спорта,	носиоца	програма,	 за	дугорочно	 задовољавање	по-
треба	 и	 интереса	 грађана	 у	 области	 спорта	 и	 реализовање	
предложеног	програма.
	 Критеријуми	 за	 одобравање	 средстава	 обухватају	 оне	
елементе	утврђене	овим	правилником	који	омогућавају	да	се	
квалитет	поднетих	програма	процени	на	основу	постављених	
програмских	 циљева	 и	 приоритета,	 а	 сама	 средства	 одо-
бре	 по	 основу	 активности	 које	 максимирају	 опште	 ефекте	
реализације	програма.	

Члан	25.

Процена	 квалитета	 годишњих	 и	 посебних	 програма	
организација	 у	 области	 спорта,	 осим	 годишњих	 програ-
ма	 категорисаних	 спортских	 организација,	 врши	 се	 према	

критеријумима	из	Табеле	вредновања	квалитета	годишњих	
и	 посебних	 програма,	 дате	 на	 Обрасцу	 5	 који	 је	 одштам-
пан	 уз	 овај	 правилник	 и	 чини	 његов	 саставни	 део,	 према	
критеријумима	 који	 су	 подељени	 на	 секције	 и	 подсекције,	
с	тим	да	свака	подсекција	има	оцену	 (бодове)	од	1	до	5,	и	
то:	1	–	веома	лоше;	2	–	лоше;	3	–	одговарајуће;	4	–	добро;	
5	–	веома	добро.
Критеријуми	 вредновања	 (евалуације,	 оцене)	 квалите-
та	 годишњег	 и	 посебног	 програма	 из	 става	 1.	 овог	 члана	
обухватају:
	 1)	 секција	 1	 –	 Финансијски	 и	 оперативни	 капацитет	
носиоца	 програма	 (подсекције:	 да	 ли	 носилац	 програма	 и	
партнери	 имају	 довољно	 искуства	 у	 вођењу	 сличних	 про-
грама;	 да	ли	носилац	програма	и	партнери	имају	довољно	
стручности	и	техничког	знања	за	вођење	предложеног	про-
грама	–	имајући	у	виду	тип	активности	које	су	предвиђене	
програмом;	 да	 ли	 носилац	 програма	 и	 партнери	 имају	
довољне	 управљачке	 капацитете	 –	 укључујући	 ангажова-
на	лица,	опрему	и	способност	 за	управљање	предложеним	
финансијским	 планом	 програма;	 да	 ли	 носиоци	 програма	
имају	довољно	стабилне	и	довољне	изворе	финансирање)	–	
максимално	20	бодова;
	 2)	секција	2	–	Значај	програма	(подсекције:	конзистент-
ност	програма	–	у	којој	мери	програм	задовољава	потребе	и	
узима	у	обзир	ограничења	која	постоје	у	области	спорта	у	
општини	Мало	Црниће,	колико	су	јасно	дефинисани	и	стра-
тешки	одабрани	они	који	су	везани	за	програм,	да	ли	су	по-
требе	циљне	групе	и	крајњих	корисника	јасно	дефинисане	и	
добро	одмерене,	да	ли	програм	поседује	додатне	квалитете)	
–	максимално	25	бодова;
	 3)	 секција	 3	 –	 Методологија	 (подсекције:	 да	 ли	 су	
планиране	 активности	 одговарајуће,	 практичне	и	 доследне	
циљевима	 и	 очекиваним	 резултатима,	 колико	 је	 компак-
тан	целокупан	план	програма,	да	ли	су	учешће	партнера	и	
његово	ангажовање	у	реализацији	програма	добро	одмерени,	
да	ли	је	учешће	циљне	групе	и	крајњих	корисника	и	њихово	
ангажовање	у	реализацији	програма	добро	одмерено,	да	ли	
је	план	реализације	програма	добро	разрађен	и	изводљив,	да	
ли	 предлог	 програма	 садржи	индикаторе	 успешности	про-
грама	који	се	могу	објективно	верификовати)	–	максимално	
30	бодова;
	 4)	 секција	 4	 –	 Одрживост	 програма	 (подсекције:	 да	
ли	 ће	 активности	 предвиђене	 програмом	 имати	 конкретан	
утицај	на	циљне	групе,	да	ли	ће	програм	имати	вишеструки	
утицај,	да	ли	су	очекивани	резултати	програма	одрживи)	–		
максимално	15	бодова;
	 5)	 секција	 5	 –	 Финансијски	 план	 и	 рационалност	
трошкова	 (подсекције:	 да	 ли	 је	 однос	 између	 процењених	
трошкова	и	очекиваних	резултата	задовољавајући,	да	ли	 је	
предложени	 трошак	 неопходан	 за	 имплементацију	 програ-
ма)	–	максимално	10	бодова.
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	 Ако	 је	 укупан	 збир	 у	 секцији	 1	 нижи	 од	 оцене	
„одговарајуће”	 (12	 поена),	 предлог	 програма	 се	 искључује	
из	евалуационог	процеса.
	 Ако	је	укупан	збир	у	секцији	2	нижи	од	оцене	„добар”	
(15	поена),	програм	се	искључује	из	евалуационог	процеса.
Само	предлози	програма	који	буду	имали	више	од	50	бодова	
биће	узети	у	разматрање	приликом	доделе	средстава.
	 Сматра	се	да	Спортски	савез	општине	Мало	Црниће	и	
организације	 у	 области	 спорта	 са	 седиштем	на	 територији	
општине	Мало	Црниће	 	 које	 су	од	посебног	 значаја	 за	оп-
штину	 Мало	 Црниће	 у	 складу	 са	 чланом	 137.	 став	 5.	 За-
кона	 испуњавају	 у	 потпуности	 критеријуме	 у	 вези	 са	
финансијским	и	оперативним	капацитетом	из	става	2.	тачка	
1)	овог	члана.

Члан	26.

	 Процена	квалитета	годишњих	програма	категорисаних	
спортских	 организација	 врши	 се	 према	 критеријумима	 из	
Табеле	вредновања	квалитета	годишњих	програма	категори-
саних	спортских	организација,	дате	на	Обрасцу	6	који	је	од-
штампан	уз	овај	правилник	и	чини	његов	саставни	део,	пре-
ма	критеријумима	који	су	подељени	на	секције	и	подсекције,	
с	тим	да	свака	подсекција	има	оцену	 (бодове)	од	1	до	5,	и	
то:	1	–	веома	лоше;	2	–	лоше;	3	–	одговарајуће;	4	–	добро;	
5	–	веома	добро,	осим	секције	1	која	има	бодове	од	1	до	100,	
у	зависности	од	броја	бодова	који	спортска	организација	има	
на	основу	свог	рангирања.
	 Критеријуми	вредновања	(евалуације,	оцене)	квалите-
та	годишњег	програма	из	става	1.	овог	члана	обухватају:
	 1)	 секција	 1	 –	 Ранг	 спортске	 организације	 према	
Категоризацији	 спортских	 организација	 у	 општини	 Мало	
Црниће	–	максимално	100	бодова;	
	 2)	 секција	 2	 –	 Финансијски	 и	 оперативни	 капацитет	
носиоца	 програма	 (подсекције:	 да	 ли	 носилац	 програма	 и	
партнери	 имају	 довољно	 искуства	 у	 вођењу	 сличних	 про-
грама;	 да	ли	носилац	програма	и	партнери	имају	довољно	
стручности	и	техничког	знања	за	вођење	предложеног	про-
грама	–	имајући	у	виду	тип	активности	које	су	предвиђене	
програмом;	 да	 ли	 носилац	 програма	 и	 партнери	 имају	
довољне	 управљачке	 капацитете	 –	 укључујући	 ангажова-
на	лица,	опрему	и	способност	 за	управљање	предложеним	
финансијским	 планом	 програма;	 да	 ли	 носиоци	 програма	
имају	довољно	стабилне	и	довољне	изворе	финансирања)	–	
максимално	20	бодова;
	 3)	секција	3	–	Значај	програма	(подсекције:	конзистент-
ност	програма	–	у	којој	мери	програм	задовољава	потребе	и	
узима	у	обзир	ограничења	која	постоје	у	области	спорта	у	
општини	Мало	Црниће,	колико	су	јасно	дефинисани	и	стра-
тешки	одабрани	они	који	су	везани	за	програм,	да	ли	су	по-
требе	циљне	групе	и	крајњих	корисника	јасно	дефинисане	и	
добро	одмерене,	да	ли	програм	поседује	додатне	квалитете)	
–	максимално	25	бодова;

	 4)	 секција	 4	 –	 Методологија	 (подсекције:	 да	 ли	 су	
планиране	 активности	 одговарајуће,	 практичне	и	 доследне	
циљевима	 и	 очекиваним	 резултатима,	 колико	 је	 компак-
тан	целокупан	план	програма,	да	ли	су	учешће	партнера	и	
његово	ангажовање	у	реализацији	програма	добро	одмерени,	
да	ли	је	учешће	циљне	групе	и	крајњих	корисника	и	њихово	
ангажовање	у	реализацији	програма	добро	одмерено,	да	ли	
је	план	реализације	програма	добро	разрађен	и	изводљив,	да	
ли	 предлог	 програма	 садржи	индикаторе	 успешности	про-
грама	који	се	могу	објективно	верификовати)	–	максимално	
30	бодова;
	 5)	 секција	 5	 –	 Одрживост	 програма	 (подсекције:	 да	
ли	 ће	 активности	 предвиђене	 програмом	 имати	 конкретан	
утицај	на	циљне	групе,	да	ли	ће	програм	имати	вишеструки	
утицај,	да	ли	су	очекивани	резултати	програма	одрживи)	–		
максимално	15	бодова;
	 6)	 секција	 6	 –	 Финансијски	 план	 и	 рационалност	
трошкова	 (подсекције:	 да	 ли	 је	 однос	 између	 процењених	
трошкова	и	очекиваних	резултата	задовољавајући,	да	ли	 је	
предложени	 трошак	 неопходан	 за	 имплементацију	 програ-
ма)	–	максимално	10	бодова.
	 Ако	 је	 укупан	 збир	 у	 секцији	 2	 нижи	 од	 оцене	
„одговарајуће”	 (12	 поена),	 предлог	 програма	 се	 искључује	
из	евалуационог	процеса.
	 Ако	је	укупан	збир	у	секцији	3,	нижи	од	оцене	„добар”	
(15	поена),	програм	се	искључује	из	евалуационог	процеса.
Само	предлози	програма	који	буду	имали	више	од	50	бодова	
у	секцијама	2–6	биће	узети	у	разматрање	приликом	доделе	
средстава.
	 Сматра	 се	 да	 спортске	 организације	 са	 седиштем	 на	
територији	 општинеМало	 Црниће	 	 које	 су	 од	 посебног	
значаја	 за	 општину	Мало	Црниће	у	 складу	 са	чланом	137.	
став	5.	Закона	испуњавају	у	потпуности	критеријуме	у	вези	
са	финансијским	и	оперативним	капацитетом	из	става	2.	тач-
ка	2)	овог	члана.

Члан	27.

	 Поступак	 одобравања	 програма	 који	 су	 примљени	 у	
предвиђеном	року	врши	се	у	три	фазе.
	 У	 првој	 фази	 врши	 се	 административна	 (формална)	
провера	 и	 оцена	 испуњености	 услова	 и	 критеријума	 у	 по-
гледу	носиоца	програма,	форме	предлога	програма	и	адек-
ватности	предложеног	програма,	 утврђених	Законом,	 овим	
правилником	 и	 јавним	позивом	 када	 су	 у	 питању	 посебни	
програми.	
	 Прву	фазу	спроводи	општина	Мало	Црниће.
	 У	другој	фази	врши	се	вредновање	квалитета	програма	
према	критеријумима	утврђеним	у	Табели	вредновања	из	чл.	
25.	и	26.	овог	правилника,	и	утврђује	предлог	Општинском	
већу	за	одобрење	програма.	
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	 Општинско	 веће	 доноси	 у	 другој	 фази	 одлуку	 о	
одбијању	 предлога	 програма,	 на	 предлог	Комисије,	 уколи-
ко	је	предлог	програма	искључен	из	евалуационог	процеса	
у	складу	са	чланом	25.	ст.	3.	и	4.		и	чланом	26.	став	3.	овог	
правилника.
	 Другу	фазу	спроводи	Комисија.	
	 О	 раду	 Комисије	 води	 се	 записник,	 који	 потписују	
председник	и	чланови	Комисије.	
	 Ако	 је	 предложени	 програм	 прошао	 претходне	 две	
фазе,	у	трећој	фази	доноси	се	коначна	одлука	о	одобравању	
програма	и	одређењу	висине	средстава	за	реализацију	про-
грама.	
	 У	 трећој	 фази	 Општинско	 веће	 одлучује,	 на	 основу	
предлога	Комисије.	
	 Непотпуни	предлози	програма	не	враћају	се	подносио-
цу	предлога.
	 Техничку	и	административну	помоћ	Комисији	пружају	
овлашћена	запослена	лица	у	Општинској	управи.

Члан	28.

	 Вредновање	квалитета	програма	спроводи	се	тако	што	
сваки	 члан	 Комисије	 врши	 оцењивање	 достављених	 про-
грама	према	табелама	вредновања,	а	укупан	број	бодова	се	
утврђује	 на	 основу	 просечних	 оцена	 у	 оквиру	 појединих	
секција,	ако	овим	правилником	није	другачије	одређено.
	 Комисија	може	једногласном	одлуком		одлучити	да	се	
оцењивање	према	табелама	вредновања	квалитета	програма	
врши	гласањем	чланова	Комисије	на	седници	Комисије.
	 Вредновање	програма	врши	се	на	Обрасцу	10	који	 је	
одштампан	уз	овај	правилник	и	чини	његов	саставни	део.

Члан	29.

	 На	основу	извршених	вредновања	квалитета	програма,	
Комисија	утврђује	прелиминарни	предлог	за	одобрење	про-
грама.
	 Комисија	сваки	предлог	програма	обележава	и	следећим	
коментарима:	,,Не	захтева	додатне	преговоре”	или	,,Захтева	
додатне	преговоре”.	Уколико	се	прелиминарним	предлогом	
за	 одобрење	програма	предвиђају	мања	 средства	 него	што	
су	 финансијским	 планом	 предлога	 програма	 предвиђена,	
програм	се	обавезно	означава	коментаром	„Захтева	додатне	
преговоре”.
	 У	случају	коментара	да	предлог	програма	захтева	до-
датне	преговоре,	 	Комисија	установљава	оквир	за	прегово-
ре	и	води	преговоре,	с	тим	да	се	током	преговора	обавезно	
дефинише	и	које	ће	се	програмске	активности	реализовати,	
уколико	програму	треба	да	се	одобре	мања	средства	од	оних	
утврђених	буџетом	предлога	програма.
	 Предност	 у	 преговорима	 даје	 се	 програмима	 који	 су	
према	оцени	Комисије	бољег	квалитета.

	 Резултат	преговора	може	бити	позитиван	и	негативан.	
Позитиван	 исход	 преговора	 не	 мора	 да	 значи	 аутоматско	
одобравање	средстава.
	 Након	завршених	преговора,	Комисија	утврђује	конач-
ни	предлог	и	доставља	га	Општинском	већу.

Члан	30.

	 Предлог	да	се	програм	не	прихвати	и	не	одобре	сред-
ства	 Комисија	 даје	 у	 следећим	 случајевима,	 водећи	 ра-
чуна	 о	 укупно	 расположивим	 буџетским	 средствима	 за	
финансирање	 програма	 којима	 се	 задовољавају	 потребе	 и	
интереси	грађана	у	области	спорта:
	 1)	 програм	 није	 довољно	 релевантан	 са	 становишта	
остваривања	 циљева	 утврђених	 Националном	 стратегијом	
развоја	 спорта	 или	 Програмом	 развоја	 спорта	 у	 општини	
Мало	Црниће;
	 2)	други	програми	су	приоритетнији,	у	складу	са	чла-
ном	138.	став	7.	Закона;
	 3)	финансијске	и	 оперативне	могућности	подносиоца	
програма	нису	довољне;
	 4)	 програм	 је	 лошијег	 квалитета,	 односно	 добио	 је	
мањи	број	бодова	током	процене	квалитета	предлога	програ-
ма	у	односу	на	одабране	предлоге	програма;
	 5)	резултати	преговора	нису	имали	позитиван	исход.
	 Непотпуни	предлози	програма	се	не	враћају	подносио-
цу	предлога.

Члан	31.

	 Уколико	је	предложени	програм	прошао	претходне	две	
фазе,	у	трећој	фази	доноси	се	коначна	одлука	о	одобравању	
или	неодобравању	програма	и	одређењу	висине	средстава	за	
реализацију	програма.	
	 Одлуке	у	трећој	фази	доноси	Општинско	веће,	на	осно-
ву	предлога	Комисије.	
	 Одобравање	 предложених	 програма	 и	 средстава	 од	
стране	Општинског	већа	заснива	се	на	значају	реализације	
програма	за	задовољавање	потреба	и	интереса	грађана	у	об-
ласти	спорта,	конзистентности	програма	са	циљевима	Наци-
оналне	стратегије	развоја	спорта	и	Програма	развоја	спорта	
у	општини	Мало	Црниће,	квалитету	програма,	очекиваним	
резултатима	реализације	програма,	одрживости	програма	и	
рационалности,	 рангу	 спортских	 грана,	 рангу	 (категорији)	
спортских	 организација	 и	 укупне	 суме	 предвиђене	 за	
финансирање	програма	у	одређеној	области	потреба	и	инте-
реса	грађана	у	области	спорта	у	општини	Мало	Црниће.
	 О	одобрењу	годишњих	и	посебних	програма	Општин-
ско	веће	одлучује	појединачним	решењем.
	 Решења	Општинског	већа	о	одобрењу	годишњег	и	по-
себног	програма	су	коначна	и	против	њих	се	може	водити	
управни	 спор.	 Предмет	 управног	 спора	 не	 може	 бити,	 у	
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складу	 са	 Законом,	 износ	 добијених	 средстава	 по	 основу	
годишњих	и	посебних	програма.

Члан	32.

	 Са	подносиоцем	одобреног	програма,	у	складу	са	За-
коном,	председник	општине	Мало	Црниће	закључује	уговор	
о	реализовању	програма.
	 Председник	општине	закључује	са	носиоцем	годишњег	
програма	 уговор	 за	 сваку	 од	 области	 	 потреба	 и	 интереса	
грађана	из	члана	137.	став	1.	Закона	за	коју	је	поднет	предлог	
програма.
	 Ако	се	носилац	одобреног	програма	не	одазове	позиву	
за	закључење	уговора	у	року	од	осам	дана	од	дана	пријема	
позива,	сагласно	Закону,	сматраће	се	да	је	одустао	од	пред-
лога	програма.
	 Ако	 су	 носиоцу	 програма	 за	 реализацију	 одобреног	
програма	додељена	мања	 средства	 од	 средстава	наведених	
у	финансијском	плану	програма,	носилац	програма	 је	оба-
везан	 да	 пре	 закључења	 уговора	 о	 реализовању	 програма	
усклади	 финансијски	 план	 програма	 и	 план	 реализације	
програмских	активности	са	висином	додељених	средстава	и	
одобреним	активностима	на	реализацији	програма,	и	да	до-
стави	Општинском	већу	допуну,	односно	измену	предложе-
ног	програма	усаглашену	са	висином	одобрених	средстава.
	 Уговор	о	реализовању	програма	којим	се	остварују	по-
требе	и	интереси	грађана	у	области	спорта	у	општини	Мало	
Црниће	закључен	супротно	одредбама	Закона	и	овог	правил-
ника	ништав	је,	у	складу	са	чланом	138.	став	9.	Закона.

Члан	33.

	 Одобрени	 износ	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
преноси	 се	 организацији	 која	 реализује	 програм	 у	 складу	
са	 уговором	 и	 одобреним	 квотама	 буџета	 општине	 Мало	
Црниће.

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Члан	34.

	 Носиоци	одобрених	програма	обавезни	су	да	Општин-
ском	већу,	на	његов	захтев,	као	и	у	року	који	 је	предвиђен	
овим	 правилником	 и	 уговором	 о	 реализовању	 програма,	 а	
најмање	 једном	 годишње,	 доставе	 извештај	 са	 потребном	
документацијом	о	остваривању	програма	или	делова	програ-
ма	и	коришћењу	средстава	буџета	општине/Мало	Црниће.
Периодични	извештај	се	подноси	у	року	од	15	дана	по	истеку	
сваког	квартала	у	току	реализације	програма,	на	Обрасцу	9,	
који	је	одштампан	уз	овај	правилник	и	чини	његов	саставни	
део,	ако	овим	правилником	није	другачије	одређено.	
	 Председник	општине	може	затражити	да	се	уз	перио-

дични	извештај	достави	и	целокупна	документација	везана	
за	извршена	плаћања	(изводи,	рачуни	и	др.).
	 Наредна	 авансна	 уплата	 буџетских	 средстава	 неће	 се	
уплаћивати	оним	носиоцима	програма	који	не	доставе	пери-
одични	извештај.
	 Извештај	 о	 реализацији	 годишњег	 програма	 садржи	
извештај	по	свакој	програмској	целини	и	по	свакој	области	
потреба	и	интереса	грађана	у	области	спорта	из	члана	137.	
став	1.	Закона	у	којој	се	програм	реализује.
	 Носиоци	одобреног	програма	у	завршном	извештају	о	
реализацији	програма	врше	и	процену	постигнутих	резулта-
та	са	становишта	постављених	циљева	(самоевалуација).
	 Општинско	веће	може	обуставити	даље	финансирање	
програма,	 односно	 једнострано	 раскинути	 уговор	 о	
реализовању	програма	ако	носилац	одобреног	програма	не	
достави	извештај	у	року	предвиђеном	уговором.
	 Носилац	 програма	 је	 у	 обавези	 да	 у	 року	 од	 15	 дана	
од	 завршетка	 реализације	 програма	 достави	 Општинском	
већу	 завршни	 (коначни)	 извештај	 о	 реализацији	 програма,	
са	фотокопијама	комплетне	документације	о	утрошку	сред-
става,	означене	на	начин	који	је	доводи	у	везу	са	одређеном	
врстом	трошкова	из	финансијског	плана	програма,	оверене	
сопственим	печатом.
	 Уз	 завршни	 извештај	 о	 реализацији	 програма	 коме	 је	
одобрено	више	од	један	милион	динара	подноси	се	и	извештај	
ревизора	(ревизија	испуњења	уговорних	обавеза).
Извештај	из	става	8.	овог	члана	подноси	се	на	Обрасцу	7,	који	
је	одштампан	уз	овај	правилник	и	чини	његов	саставни	део.
	 Извештај	о	реализацији	програма	изградње/опремања/
одржавања	 спортских	 објеката	 подноси	 се	 на	 Обрасцу	 8,	
који	је	одштампан	уз	овај	правилник	и	чини	његов	саставни	
део.
	 Општинско	 веће	 разматра	 само	 оне	 извештаје	 о	
реализацији	програма	који	су	поднети	на	прописаном	обрасцу.
	 У	извештај	из	става	1.	овог	члана	уносе	се	одговарајући	
подаци	о	личности	из	члана	5.	став	10.	Закона	лица	која	су	
учествовала	у	реализацији	програма.
	 Документација	која	се	подноси	уз	периодични	или	зав-
ршни	 извештај	 мора	 да	 упућује	 на	 ставку	 (део)	 извештаја	
на	који	се	односи,	односно	документација	која	се	односи	на	
утрошак	средстава	мора	да	упућује	на	конкретни	трошак	из	
финансијског	плана	програма.
	 Документација	која	се	подноси	уз	периодични	или	зав-
ршни	извештај	а	односи	се	на	утрошак	средстава	подноси	се	
у	целости,	нумерички	се	означава	и	у	прилогу	се	ређа	узлаз-
ним	редоследом.

Члан	35.

	 Општинско	веће	врши	по	завршетку	програма		анализу	
реализације	 програма	 и	 постизања	 планираних	 ефеката,	 с	
циљем	да	се	утврди:	да	ли	 је	програм	спроведен	ефикасно	
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и	ефективно	у	односу	на	постављене	индикаторе;	да	ли	су	
постављени	циљеви	били	релевантни;	да	ли	су	постигнути	
очекивани	резултати;	да	ли	је	остварен	очекивани	утицај;	да	
ли	су	остварени	утицаји	у	складу	са	утрошком	средстава;	да	
ли	је	обезбеђена	одрживост.
	 Општинско	 веће	 може	 ангажовати	 и	 одговарајуће	
стручњаке	 за	 спољну	 евалуацију	 реализације	 одобрених	
програма.
	 Спортски	савез	општине	Мало	Црниће,	као	овлашћени	
предлагач	 годишњих	 програма,	 	 дужан	 је	 да,	 у	 складу	 са	
Законом	 и	 својим	 статутом,	 прати	 реализацију	 одобре-
них	програма	и	да	на	крају	реализације	програма	подноси	
извештај	Општинском	већу	о	остваривању	циљева	и	ефеката	
програма,	 а	 ако	 се	 уоче	 озбиљни	 проблеми	 и	 недостаци	 у	
реализацији	програма,	и	пре	тога.
	 Организације	 у	 области	 спорта,	 носиоци	 годишњих	
програма,		обавезни	су	да	Спортском	савезу	општине	Мало	
Црниће,	 као	 предлагачу	 програма,	 пруже	 све	 потребне	
информације	и	омогуће	увид	у	сва	документа	и	све	активно-
сти	везане	за	реализацију	програма,	као	и	да	им	достављају	
у	исто	време	када	и	Општинском	већу	примерак	извештаја	о	
реализацији	програма.

Члан	36.

	 Носиоци	програма	који	не	утроше	одобрена	буџетска	
средства	по	некој	од	авансних	уплата,	дужни	су	да	у	перио-
дичном	извештају	образложе	разлоге	због	којих	та	средства	
нису	утрошена,	и	да	траже	одобрење	да	се	та	средства	пре-
несу	у	наредни	период,	уз	подношење	доказа	да	се	средства	
налазе	на	њиховом	рачуну.
	 Носилац	програма	 је	 обавезан	 да	 по	 подношењу	 зав-
ршног	 извештаја	 изврши	 повраћај	 неутрошених	 средстава	
на	крају	године	у	буџет	општине	Мало	Црниће.	
	 Изузетно,	 Општинско	 веће	 може,	 уколико	 објективне	
потребе	и	околности	то	захтевају,	да	одобри	да	се	неутроше-
на	средства	на	годишњем	нивоу	користе	као	авансне	уплате	
за	реализацију	активности	из	одобреног	годишњег	програма	
за	наредну	годину,	за	исте	намене,	с	тим	да	се,	по	истом	осно-
ву,	не	захтевају	додатна	средства	за	програм	у	текућој	години	
и	 водећи	рачуна	да	 су	 авансне	уплате	нужне	 за	несметану	
реализацију	програма,	као	и	да	не	угрожавају	основни	циљ	
програма	и	не	нарушавају	наменско	коришћење	средстава.

Члан	37.

	 Носиоци	 одобреног	 програма	 у	 року	 од	 15	 дана	 од	
дана	усвајања	завршног	извештаја	о	реализацији	програма	
чине	 доступним	 јавности	извештај	 о	 свом	раду	и	 о	 обиму	
и	 начину	 стицања	 и	 коришћења	 средстава	 и	 тај	 извештај	
достављају	Општинском	већу.

	 Извештај	из	става	1.	овог	члана	објављује	се	и	на	интер-
нет	сајту	носиоца	програма	и	мора	бити	доступан	јавности	
током	целе	године.
	 На	свим	документима	и	медијским	промоцијама	веза-
ним	за	реализовање	програма	којима	се	остварују	потребе	и	
интереси	грађана	у	области	спорта	мора	бити	истакнуто	да	
се	програм	финансира	средствима	из	буџета	општине	Мало	
Црниће.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРО-
ГРАМА

Члан	38.

	 Носилац	програма	води	све	потребне	евиденције	које	
омогућавају	 овлашћеним	 лицима	 општине	 Мало	 Црниће	
спровођење	 контроле	 реализовања	 програма	 и	 утрошка	
средстава.
	 Носилац	 одобреног	 програма	 дужан	 је	 да	 чува	
евиденцију,	 односно	 документацију	 која	 се	 односи	 на	
реализовање	тог	програма	десет	година	од	дана	када	 је	тај	
програм	завршен,	ако	законом	није	друкчије	одређено.
	 Носилац	 програма	 је	 у	 обавези	 да	 овлашћеним	 ли-
цима	 општине	 Мало	 Црниће	 омогући	 увид	 у	 целокупну	
документацију	 и	 сва	места	 везана	 за	 реализацију	 уговоре-
ног	програма,	и	у	поступку	контроле	пружи	им	сва	потребна	
обавештења.
	 Носилац	програма	је	у	обавези	да	омогући	овлашћеним	
лицима	 општине	 Мало	 Црниће	 увид	 у	 податке	 које	 воде	
трећа	лица,	а	у	вези	су	са	коришћењем	одобрених	средстава	
и	реализацијом	програма.

Члан	39.

	 Носилац	одобреног	програма	коме	су	пренета	средства	
дужан	је	да	наменски	користи	средства	добијена	из	буџета	
општине	Мало	Црниће.
	 Средства	 добијена	 из	 буџета	 општине	 Мало	 Црниће	
за	 реализовање	 програма	 којима	 се	 задовољавају	 потребе	
и	 интереси	 грађана	 у	 области	 спорта	морају	 се	 вратити,	 у	
целости	или	делимично,	даваоцу	средстава,	заједно	са	затез-
ном	каматом	од	момента	пријема,	у	случајевима	утврђеним	
у	члану	133.	ст.	1–3.	Закона.
	 Носилац	 одобреног	 програма	 обавезан	 је	 да	 набавку	
добара,	 услуга	 или	 радова	 у	 оквиру	 одобрених	 средстава	
врши	у	складу	са	законом	којим	се	уређују	јавне	набавке.
Реализовани	трошкови	су	прихватљиви,	ако	већ	нису	финан-
сирани	из	других	јавних	прихода,	да	су	директно	повезани	
са	одобреним	програмом,	да	су	настали	након	потписивања	
уговора	 о	 реализацији	 програма,	 да	 су	 регистровани	 кроз	
одговарајућу	књиговодствену	документацију,	да	се	могу	пот-
крепити	 оригиналном	 документацијом	 са	 јасно	 наведеним	
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датумом	и	износом	и	да	се	слажу	са	максималним	вредно-
стима	одобрених	трошкова	у	финансијском	плану	програма.

Члан	40.

	 Измене	у	погледу	одобрених	средстава	за	реализацију	
програма,	могу	се	извршити	ако	се:	
	 1)	не	угрожава	основни	циљ	програма;	
	 2)	средства	компензују	у	оквиру	одређене	врсте	трош-
ка,	 као	 и	 између	 различитих	 врста	 трошкова,	 обраћајући	
пажњу	на	то	да	варијација	не	сме	да	прелази	10%	од	прво-
битно	одобрене	суме	новца	у	оквиру	сваке	врсте	трошка.	
	 У	 случајевима	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	 носилац	 про-
грама	може	да	током	реализације	програма	изврши	измену	
финансијског	плана	програма	и	да	о	томе	обавести	Општин-
ско	веће.	
	 У	свим	другим	случајевима	мора	да	се	унапред	поднесе	
писани	захтев	Општинском	већу	за	одобрење	одступања,	уз	
додатно	објашњење,	 с	 тим	да	 се	 такав	 захтев	може	подне-
ти	 до	 1.	 децембра	 када	 су	 у	 питању	 годишњи	програми,	 а	
за	посебне	програме	у	 току	реализације	програма	или	пре	
утврђеног	крајњег	рока	за	реализацију	програма.

Члан	41.

	 Финансирање	реализације	програма	може	се	обустави-
ти	ако	носилац	програма:
	 1)	на	захтев	овлашћеног	лица	општине	Мало	Црниће,	
као	и	у	роковима	утврђеним	уговором	о	реализовању	про-
грама,	 није	 доставио	 извештај	 са	 потребном	 комплетном	
документацијом	 о	 остваривању	 програма	 или	 делова	 про-
грама	и	коришћењу	средстава	буџета	општине;	
	 2)	 употребљава	 средства	 ненаменски,	 у	 потпуности	
или	делимично;
	 3)	 не	 поштује	 динамику	 реализовања	 програма	 или	
се	 не	 придржава	 прописаних	 или	 уговорених	мера	 које	 су	
утврђене	у	циљу	обезбеђења	реализације	програма;
	 4)	престане	да	испуњава	услове	који	су	на	основу	За-
кона	и	овог	правилника	потребни	за	одобрење	програма;
	 5)	 спречи	 или	 онемогући	 спровођење	 прописаних,	
односно	уговорених	контролних	мера;
	 6)	не	достави	Спортском	савезу	општине	Мало	Црниће,	
као	овлашћеном	предлагачу	годишњих	програма,	потребне	
информације,	односно	не	омогући	увид	у	документа	и	актив-
ности	везане	за	реализацију	годишњег	програма;
	 7)	у	другим	случајевима	очигледно	не	може	да	реализује	
програм	у	битном	делу	како	је	планирано.
	 Носилац	неће	одговарати	за	кашњења	или	неизвршавање	
обавеза	предвиђених	уговором	о	реализацији	програма,	када	
до	 неизвршења	 дође	 услед	 елементарних	 непогода,	 налога	
државних	 органа,	 и	 других	 околности	 које	 су	 изван	 реалне	
контроле	и	нису	последица	грешке	или	немара	носиоца	про-
грама.

Члан	42.

	 Председник	општине	ставља	на	увид	јавности,	у	скла-
ду	са	законом:	извештај	о	поднетим	предлозима	програма	са	
траженим	износом	средстава,	извештај	о	одобреним	програ-
мима	са	износом	одобрених	средстава,	годишњи	извештај	о	
реализовању	свих	одобрених	програма	за	задовољавање	по-
треба	и	интереса	грађана	у	спорту.
	 Извештаји	из	става	1.	овог	члана	обавезно	се	објављују	
на	интернет	страници	општине	Мало	Црниће.

Члан	43.

	 У	складу	са	Законом,	Општинско	веће	врши,	по	завр-
шетку	одобреног	програма,	анализу	реализације	програма	и	
постизања	планираних	ефеката	и,	у	случају	да	оцени	да	пла-
нирани	 ефекти	нису	постигнути	у	битном	делу	пропустом	
носиоца	програма,	затражиће	од	носиоца	програма	да	одржи	
скупштину,	односно	одговарајући	орган,	у	року	од	60	дана	
ради	утврђења	одговорности	лица	која	су	реализовала	про-
грам	и	лица	која	су	учествовала	у	доношењу	одлука	које	су	
довеле	до	непостизања	планираних	ефеката	програма.	
	 Носилац	 програма	 је	 дужан	 да	 обавести	 Општинско	
веће	о	датуму	одржавања	скупштине	и	одлукама	које	су	до-
нете	у	погледу	утврђивања	одговорности,	у	складу	са	ставом	
1.	овог	члана.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И КОНТРО-
ЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И 

ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан	44.

	 У	 поступку	 одобравања	 програма,	 односно	 пројеката	
изградње,	опремања	и	одржавања	спортских	објеката,	поред	
критеријума	утврђених	у	члану	8.	овог	правилника,	цени	се	
испуњеност	следећих	критеријума:
	 1)	 да	 за	 планиране	 активности	 постоји	 потреб-
на	 документација,	 у	 складу	 са	 законом	 којим	 се	 уређује	
планирање	и	изградња	објеката;
	 2)	 да	 је	 обезбеђена	 локација	 за	 изградњу	 спортског	
објекта;
	 3)	да	спортски	објекат	испуњава	услове	прописане	ак-
том	којим	су	уређени	услови	за	обављање	спортских	делат-
ности,	у	складу	са	Законом;	
	 4)	да	 је	 спортски	објекат	категорисан	у	складу	са	на-
ционалном	категоризацијом	спортских	објеката;
	 5)	да	је	спортски	објекат	уписан	у	матичну	евиденцију	
спортских	објеката,	у	складу	са	Законом;
	 6)	 да	 је	 у	 питању	 капитално	 одржавање	 спортског	
објекта	(реконструкција,	доградња,	адаптација	и	санација);
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	 7)	да	су	радови	на	изградњи	и	капиталном	одржавању	
спортских	 објеката	 предвиђени	 одговарајућом	 планском	
документацијом;
	 8)	да	је	премер	и	предрачун	радова	на	изградњи,	одно-
сно	одржавању	спортског	објекта	урађен	и	оверен	од	стране	
стручног	лица;	
	 9)	да	је	земљиште	на	којем	се	планира	изградња	новог	
спортског	објекта	у	јавној	својини;
	 10)	да	 је	 спортски	објекат	у	 јавној	 својини	 (у	целини	
или	делимично);
	 11)	 да	 носилац	 програма	 из	 сопствених	 средста-
ва	 сноси	 трошкове	 припремних	 радова,	 израде	 техничке	
документације,	 ангажовања	 стручног	 надзора,	 техничког	
пријема,	укњижбе;
	 12)	да	се	изградња	и	одржавање	и	опремање	спортског	
објекта	у	оквирима	 јавно-приватног	партнерства	врши	под	
условима	и	на	начин	утврђен	законом	којим	је	уређено	јавно-
приватно	партнерство;
	 13)	да	се	уговором		регулишу	сва	својинска	и	имовин-
ска	 питања	 у	 вези	 са	 изградњом	 и	 одржавањем	 спортског	
објекта,	у	складу	са	законом	којим	је	уређена	јавна	својина	и	
другим	законима.

Члан	45.

	 Власник,	 односно	 корисник	 земљишта	или	 спортског	
објекта	 подноси	 предлог	 пројекта	 изградње,	 опремања		
и	 одржавања	 спортског	 објекта	 уз	 сагласност	 власника	
земљишта,	односно	спортског	објекта.	
	 Предлог	 пројекта	 изградње	 и	 капиталног	 одржавања		
спортског	 објекта	 могу	 заједнички	 да	 поднесе	 више	
овлашћених	подносилаца,	у	случају	сусвојине	на	земљишту	
или	објекту.
	 Опремање	спортског	објекта	подразумева	опрему	која	
се	уграђује	у	спортски	објекат	и	са	њим	чини	функционалну	
техничко-технолошку	целину.
	 Одржавање	 спортског	 објекта	подразумева	 капитално	
одржавање	 у	 смислу	 извођења	 радова	 на	 реконструкцији,	
доградњи,	адаптацији	и	санацији	спортских	објеката.
	 Предлог	 годишњег	 пројекта	 (програма)	 изградње,	
опремања		и	одржавања	спортског	објекта	чине	појединачни	
пројекти,	који	се,	у	складу	са	садржајем,	групишу	у	посебне	
програме:	
	 1)	изградња	спортских	и	рекреативних	објеката;
	 2)	 капитално	 одржавање	 спортских	 и	 рекреативних	
објеката;
	 3)	изградња	спортских	објеката	за	потребе	образовања;
	 4)	капитално	одржавање	спортских	објеката	за	потребе	
образовања;
	 5)	 изградња	 и	 прилагођавање	 спортских	 објеката	 за	
лица	са	посебним	потребама	и	инвалидитетом.

Члан	46.

	 Уз	 пројекат	 изградње	 и	 одржавања	 спортског	 објекта	
мора	 бити	 приложена	 документација	 којом	 се	 доказује	
испуњеност	 прописаних	 услова	 и	 критеријума	 према	 за-
кону	којим	се	уређује	област	планирања	и	изградње,	као	и	
документација	 о	 спровођењу	 програма	 (предрачун	 радова;	
власнички	лист	за	земљиште	и	објекат;	уговор	о	заједничком	
улагању;	 локацијска	 дозвола,	 грађевинска	 дозвола	 или	
решење	 којим	 се	 одобрава	 извођење	 радова	 на	 адаптацији	
или	санацији	спортског	објекта;	главни	пројекат	према	зако-
ну	којим	се	уређује	област	планирања	и	изградње;	окончана	
или	последња	привремена	ситуацију	за	извршене	радове	и	
извештај	надзорног	органа	–	код	фазне	изградње;	други	до-
кази).

Члан	47.

	 Годишњи	 пројекат	 изградње	 и	 инвестиционог	
одржавања	спортских	објеката	извршава	се	према	динамици	
утврђеној	програмским	календаром	у	складу	са	Законом.

Члан	48.

	 Носилац	 пројекта	 образује,	 након	 обавештења	 о	
одобрењу	програма,	тим	за	спровођење	програма	и	одређује	
руководиоца	и	његове	чланове.
	 Носилац	пројекта,	по	извршеном	техничком	прегледу	и	
извршеној	записничкој	примопредаји	и	коначном	обрачуну	
изведених	радова,	дужан	је	да	обезбеди	употребну	дозволу.

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА 

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ 
СПОРТИСТА

Члан	49.

	 Финансирање	 програма	 стипендирања	 за	 спортско	
усавршавање	категорисаних	спортиста,	посебно	перспектив-
них	спортиста,	врши	се	у	складу	са	следећим	критеријумима:
	 1)	да	је	у	питању	спортиста	аматер,	у	складу	са	Законом	
и	спортским	правилима;
	 2)	да	је	спортиста	држављанин	Републике	Србије;
	 3)	да	је	спортиста	у	текућој	години	рангиран	у	складу	
са	чланом	140.	став	2.	Закона;
	 4)	 да	 га	 његова	 спортска	 организација	 предложи	 за	
добијање	стипендије;
	 5)	да	се	у	текућој	години	бави	спортским	активностима	
у	спортским	организацијама	у	општини	Мало	Црниће;
	 6)	 да	 испуњава	 обавезе	 према	 националној	 спортској	
репрезентацији	у	коју	је	позван;	
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	 7)	 да	 у	 текућој	 години	 има	 статус	 ученика	 и	 да	 је	 у	
претходној	школској	години	остварио	минимално	врлодобар	
успех	–	за	спортисте	узраста	од	15	до	19	година;
	 8)	 да	 му	 је	 утврђена	 здравствена	 способност	 за	
обављање	спортских	активности	у	складу	са	Законом;
	 9)	да	поштује	антидопинг	правила	прописана	Законом	
о	спречавању	допинга	у	спорту;
	 10)	 да	 је	његово	понашање	на	 спортским	 теренима	и	
изван	њих	у	складу	са	спортским	духом	и	фер	плејом.
	 Право	 на	 стипендију	 престаје	 спортисти	 престанком	
испуњавања	услова	из	става	1.	овог	члана,	на	основу	одлуке	
Општинског	већа.
	 Општинско	 веће	 посебном	 одлуком	 утврђује	 макси-
мални	број	стипендија	које	могу	добити	спортисти	за	спорт-
ско	усавршавање	исте	спортске	организације,	у	зависности	
од	 ранга	 спорта	 утврђеног	 Националном	 категоризацијом	
спортова,	и	висину	месечног	износа	стипендија	у	зависно-
сти	од	категорије	спортисте	(заслужни	спортиста,	спортиста	
међународног	разреда,	спортиста	националног	разреда,	пер-
спективни	спортиста,	други	категорисани	спортиста).
	 Са	 спортистом	 коме	 је	 одлуком	 Општинског	 већа	
додељена	стипендија	за	спортско	усавршавање	председник	
општине	 закључује	 уговор	 о	 одобравању	 стипендије,	 на	
основу	 кога	 се	 спортисти	 месечно	 исплаћује	 стипендија	 и	
који	 обавезно	 садржи	 податке	 о	 новчаном	 износу	 месечне	
стипендије,	роковима	исплате,	року	важења	уговора	и	пра-
вима	и	обавезама	спортисте.

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НА-

ГРАДЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И 
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА

Члан	50.

	 Годишње	 спортско	 признање	 општине	 Мало	 Црниће	
додељује	се	у	виду	повеље	и	новчане	награде	за:
	 1)	освојену	медаљу	на	великим	међународним	спорт-
ским	такмичењима;
	 2)	 освојено	 национално,	 регионално	 или	 европско	
клупско	првенство;
	 3)	 дугогодишњи	 изузетан	 допринос	 развоју	 спорта	 у	
општини	Мало	Црниће	и/или	Републици	Србији.
Годишње	спортско	признање	из	става	1.	овог	члана	може	се	
доделити	спортској	организацији,	спортисти	или	спортском	
стручњаку.
	 Општинско	 веће	 утврђује	 висину	 новчане	 награде	 из	
става	1.	овог	члана.
	 Општинско	 веће	 утврђује	 изглед	 повеље	 из	 става	 1.	
овог	члана.

	 У	случају	да	спортска	организација	или	спортиста,	од-
носно	спортски	стручњак	у	истој	години	оствари	више	спорт-
ских	резултата	који	представљају	основ	за	добијање	признања	
и	награде	из	става	1.	овог	члана,	може	се	одобрити	само	једно	
признање	и	новчана	награда	за	најбољи	(највреднији)	спорт-
ски	резултат	остварен	у	претходној	години.
	 Са	 спортском	 организацијом,	 спортским	 стручњаком	
или	спортистом		из	става	2.	овог	члана	председник	општи-
не	закључује,	на	основу	одлуке	Општинског	већа	о	додели	
спортског	признања,	уговор	о	додели	новчане	награде.

X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 
И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА 

КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Члан	51.

	 У	 циљу	 рационалног	 и	 наменског	 коришћења	 спорт-
ских	сала	и	спортских	објеката	у	државној	својини	чији	 је	
корисник	општина	Мало	Црниће,	 односно	који	 су	у	 јавној	
својини	општине	Мало	Црниће,	спортским	организацијама	
се	може	одобрити	њихово	бесплатно	 коришћење	 за	 спорт-
ске	 активности,	 односно	 доделити	 бесплатни	 термини	 за	
тренирање	и	обављање	других	спортских	активности	ако	су	
поред	општих	услова	и	критеријума	утврђених	овим	правил-
ником	испуњени	и	следећи	услови:
	 1)	да	су	све	спортске	активности	које	 се	у	 спортском	
објекту	 обављају	 бесплатне	 за	 све	 спортисте	 учеснике	 у	
реализацији	програма;
	 2)	да	је	претежни	део	спортских	активности	тренирања	
везан	за	рад	са	децом	и	младим.
	 Општинско	 веће	 утврђује	 укупан	 број	 слободних	
бесплатних	 термина	 (у	 сатима)	 по	 појединим	 спортским	
објектима,	и	о	финансирању	тих	термина	закључује	уговор	
са	организацијом	у	области	спорта	која	управља	спортским	
објектима	из	става	1.	овог	члана.
	 Спортска	организација	из	става	1.	овог	члана	обавезна	
је	да	сале	и	спортске	објекте	у	којима	обавља	спортске	актив-
ности	користи	у	складу	са	законом,	пратећим	подзаконским	
актима,	 спортским	 правилима	 и	 уговором	 о	 реализацији	
програма.

XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 
И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ 
ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ МАЛО 

ЦРНИЋЕ
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Члан	52.

	 Годишњи	програм	из	члана	137.	став	1.	тачка	8)	Закона	
може	се	одобрити	само	организацији	у	области	спорта	која	
поред	 општих	 услова	 и	 критеријума	 утврђених	 овим	 пра-
вилником	испуњава	и	услов	да	је	одлуком	Општинског	већа	
утврђена	 као	 организација	 у	 области	 спорта	 од	 посебног	
значаја	за	општину	Мало	Црниће	у	складу	са	ст.	2–7.	овог	
члана.
	 Општинско	веће	својом	одлуком,	на	предлог	председ-
ника	 општине,	 утврђује	 организације	 у	 области	 спорта	 на	
територији	 општине	Мало	 Црниће	 од	 посебног	 значаја	 за	
општину	Мало	Црниће.
	 Спортски	савез	општине	Мало	Црниће	је	као	надлежни	
територијални	 спортски	 савез,	 територијални	 спортски	 са-
вез	од	посебног	значаја	за	општину	Мало	Црниће.
	 Општинско	веће	одлуку	из	става	2.	овог	члана	доноси,	у	
складу	са	чланом	137.	став	1.	тачка	8)	Закона,	у	зависности	од	
тога	каква	је	унутрашња	организованост	организације,	који	
је	 ранг	 спортске	 гране	 према	 Националној	 категоризацији	
спортова,	 колики	 је	 број	 учлањених	 организација	 и	 спор-
тиста,	 каква	 је	 спортска	 традиција	 и	 спортски	 резултати	
организације,	 у	 којој	 мери	 се	 унапређује	 стручни	 рад,	 у	
ком	 рангу	 такмичења	 организација	 учествује,	 број	 екипа	
организације	које	се	такмиче	у	оквиру	надлежног	национал-
ног	гранског	спортског	савеза	(и	мушкарци	и	жене,	у	свим	
категоријама),	 чланства	 у	 надлежном	 националном	 спорт-
ском	 савезу,	 испуњености	 услова	 за	 обављање	 спортских	
активности	и	делатности	у	складу	са	Законом,	у	којој	мери	
се	повећава	обухват	бављења	грађана	спортом,	поседовање	
спортских	објеката,	као	и	према	томе	у	којој	мери	се	делат-
ност	организације	уклапа	у	приоритете	утврђене	Програмом	
развоја	спорта	у	општини	Мало	Црниће.
	 Предлог	да	се	одређена	организација	у	области	спор-
та	 утврди	 за	 организацију	 од	 посебног	 значаја	 за	 општи-
ну	Мало	 Црниће	 може	 дати	 свака	 организација	 у	 области	
спорта	са	територије	општине	Мало	Црниће,	уз	подношење	
документације	којом	се	доказује	испуњеност	критеријума	из	
става	4.	овог	члана.
	 При	доношењу	одлуке	из	става	2.	овог	члана	Општин-
ско	 веће	 води	 рачуна	 и	 о	 томе	 у	 којој	мери	 су	 активности	
организације	у	области	спорта	од	значаја	за	реализацију	На-
ционалне	стратегије	развоја	спорта	и	Програма	развоја	спор-
та	у	општини	Мало	Црниће.	
	 Општинско	веће	пре	доношења	одлуке	из	става	2.	овог	
члана	прибавља	мишљење	Спортског	савеза	општине	Мало	
Црниће.
	 Општинско	 веће	 доноси	 одлуку	 да	 одређеној	
организацији	престаје	статус	организације	у	области	спорта	
која	је	од	посебног	значаја	за	општину	Мало	Црниће		када	
организација	престане	да	испуњава	критеријуме	из	става	4.	
овог	члана	на	основу	којих	је	стекла	тај	статус.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан	53.

	 Поступак	 одобрења	 програма	 којим	 се	 задовољавају	
потребе	и	интереси	грађана	у	области	спорта	који	је	започет,	
а	није	окончан	до	дана	ступања	на	снагу	овог	правилника,	
окончаће	се	по	одредбама	овог		правилника.
	 Обавеза	коришћења	Матрице	логичког	оквира	и	SWOT	
анализе	из	члана	9.	став	3.	овог	правилника	примењује	се	код	
годишњих	програма	који	се	подносе	у	2017.	години.
	 Спортски	 савез	 општине	 Мало	 Црниће	 подноси	
извештај	Општинском	већу	о	остваривању	циљева	и	ефеката	
годишњих	програма	 чији	 је	 предлагач	 почев	 од	 годишњих	
програма	за	2017.	годину.

Члан	54.

	 Ступањем	на	снагу	овог	правилника	престаје	да	важи	
Правилник	о	начину	и	поступку	остваривања	права	на	до-
делу	 средстава	 путем	 дотација	 из	 буџета	 општине	 Мало	
Црниће	за	програме	и	пројекте	у	области	спорта	(„Службени	
гласник	општине	Мало	Црниће“,		број	1/14).

Члан	55.

	 Овај	правилник	ступа	на	снагу	наредног	дана	од	дана	
објављивања	 на	 огласној	 табли	 општине	 Мало	 Црниће,	 а	
исти	биће	објављен	у	Службеном	гласнику	општине	Мало	
Црниће.

Број:	06-3/2017-7
У	Малом	Црнићу,	27.	02.	2017.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с.р.
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3.
	 На	основу	члана	2.	и	члан	3.	Правилника	о	начину	и	
поступку	достављања	података	Пореској	 управи	од	 стране	
јединице	локалне	самоуправе	(«Службени	гласник	РС»,	бр.	
80/2016)	 и	 члана	 2.	 Одлуке	 о	 Општинском	 већу	 општине	
Мало	Црниће	(„Службени	гласник	општине	Мало	Црниће“,	
бр.	16/08		и	7/2014),
	 Општинско	 веће	 општине	 Мало	 Црниће	 на	 седници	
одржаној	дана		27.	02.	2017.	године,		донело	је	

О Д Л У К У
О OВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ

Члан	1.

	 Одређује	 се	 начелник	 Општинске	 управе	 општине	
Мало	Црниће	као	овлашћено	лице	за	достављање	података	
Пореској	управи	који	су	од	значаја	за	утврђивање	и	наплату	
пореза	на	имовину,	а	по	захтеву	Пореске	управе	и	података	
о	утврђивању	и	наплати	осталих	изворних	прихода	јединица	
локалне	самоуправе.

Члан	2.

	 Овлашћено	лице	из	члана	1.	ове	Одлуке	 	 је	дужно	да	
у	 складу	 са	 чланом	 	 2.	 Правилника	 о	 начину	 и	 поступку	
достављања	 података	Пореској	 управи	 од	 стране	 јединице	
локалне	самоуправе	у	року	од	пет	дана	по	истеку	календар-
ског	месеца	достави	Пореској	управи	у	електронском	облику	
назив,	односно	име	и	презиме,	прописани	порески	иденти-
фикациони	 број	 обвезника	 пореза	 на	 имовину,	 податке	 из	
пореских	пријава	који	су	од	значаја	за	утврђивање	пореза	на	
имовину	 на	 основу	 којих	 су	 донета	 решења	 о	 утврђивању	
пореза	на	имовину,	као	и	податке	о	наплати	пореза	на	имови-
ну,	за	тај	месец.
	 Овлашћено	 лице	 доставља	 Пореској	 управи,	 у	 елек-
тронском	облику		и	податке	о	утврђивању	и	наплати	осталих	
изворних	прихода	јединице	локалне	самоуправе,	осим	при-
хода	из	става	1.	члана	2.	Правилника,	у	року	који	не	може	
бити	краћи	од	пет	дана	од	дана	пријема	захтева.	

Члан	3.

	 Овлашћено	лице	податке	доставља	на	начин	и	по	тех-
ничком	поступку	како	је	дефинисано	Правилником	о	начину	
и	поступку	достављања	података	Пореској	управи	од	стране	
јединице	локалне	самоуправе	(«Службени	гласник	РС»,	бр.	
80/2016).

Члан	4.

	 Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења
 

Члaн	5.

	 Одлуку	објавити	у	Службеном	гласнику	општине	Mало	
Црниће.

Број:436-1/2017
У	Малом	Црнићу,	27.	02.	2017.	године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО 
ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Малиша Антонијевић, с.р. 
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