
 
 
 
 
На основу члана 104. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08, 143/2016 и 18/2019), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 12.04.2019. године, донело је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних 
места у Управи Градске општине Палилула, број 213-5/19-03 од 03.04.2019. године, 
који је усвојило Веће Градске општине Палилула. 

 
  
II Ово решење доставити: начелнику Управе Градске општине Палилула и 

Градској управи града Ниша-Секретаријату за финансије. 
 
 
 
 

Број: 384-5/2019-03 
У Нишу, 12.04.2019. године 
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ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 

   
       

На основу члана 58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/17, 
95/18,113/17 – др. Закон и 95/18 – др. Закон), члана 5 Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 88/2016, 113/17 – др. Закон и 95/18 – др. Закон,), члана 4 Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' број 88/2016), члана 52 Статута Градске општине 
Палилула (''Службени лист Града Ниша,'', број 114/17- пречишћен текст) и члана 
9 и 31 Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула ("Службени 
лист града Ниша", број 18/18 и 118/18),  Веће Градске општине Палилула, на 
предлог начелника Управе Градске  општине Палилула број: 99/19-04 од дана 
02.04.2019. године, дана 03.04.2019. године, усвојило је следећи: 

 
П Р А В И Л Н И К 

О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛИЛА 
 

ГЛАВА I 

Основне одредбе 
 

Члан 1. 
Овим правилником уређује се руковођење Управом градске општине 

Палилула (у даљем тексту: Управа), образују се унутрашње организационе 
јединице, утврђују се послови који се у њој обављају и систематизују радна 
места, са називом, описом послова, звања у којима су радна места разврстана, 
услови за обављање послова и потребан број извршилаца за свако радно место, 
врста и степен образовања, радно искуство као и пријем приправника и 
волонтера. 

Процедура усвајања Правилника 
 

Члан 2. 
 Предлог Правилника припрема начелник Управе градске општине и 
доставља га  Већу градске општине Палилула на усвајање. 

 
Члан 3. 

         Правилником се обезбеђује стручно, ефикасно и рационално извршавање 
послова из делокруга рада Управе. 
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   РУКОВОЂЕЊЕ УПРАВОМ 

Члан 4. 
 Управа Градске општине Палилула образује се као јединствен орган којим 

руководи начелник, који представља Управу, организује и обезбеђује стручно и 
ефикасно обављање послова у Управи, одлучује о правима и обавезама из 
радних односа запослених лица у Управи, доноси правилнике, наредбе, упутства 
и решења, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих 
јединица у Управи, одговоран је за законито коришћење средстава за 
финансирање Управе, за законитост рада Управе и обавља друге послове у 
складу са прописима Градске општине Палилула. 
 За  начелника управе, поставља се лице које има стечено високо 
образовање из научне области правне науке 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 и најмање пет година радног 
искуства у струци. 

Систематизација радних места 
Члан 5. 

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и 
радна места на којима раде намештеници. 

 
Службеник на 
положају –  
I група 

__1__ радно место __1___ службеник 

 
Службеници  
извршиоци 

Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 6 6 
Саветник 13 17 
Млађи саветник 7 7 
Сарадник 4 4 
Млађи сарадник / / 
Виши референт 6 8 
Референт / / 
Млађи референт / / 

Укупно: _36___ радна местa __42___ службеника 
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Намештеници Број радних места Број намештеника 
Прва врста радних места / / 
Друга врста радних места / / 
Трећа врста радних места / / 
Четврта врста радних 
места 

5 5 

Пета врста радних места 1 1 
Укупно: __6__ радних места __6___ намештеника 

 
Члан 6. 

Укупан број систематизованих радних места у  Управи ГО Палилула је _43__ и 
то : 

- __1__ службеника на положају,  
- __42_ службеника на извршилачким радним местима и  
- __6__ на радним местима намештеника 

 
ГЛАВА II 

 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 

Члан 7. 
  Управом ГО Палилула руководи начелник, као службеник на положају. 
 

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица   
Члан 8. 

 
 Радом основних и ужих организационих јединица  руководе:  
 -  шеф одсека, 
 -  координатор групе; 
 

Распоређивање руководилаца организационих јединица 
  

Члан 9. 
 Руководиоце организационих јединица из члана 8.  овог Правилника, 
распоређује начелник Управе. 
 Руководиоци организационих јединица из члана 8. овог Правилника 
одлучују, доносе решења у управном поступку, пружају стручна упутства, 
координирају и надзиру рад запослених, старају се о законитом, правилном и 
благовременом обављању послова из свог делокруга и врше друге послове по 
налогу начелника  Управе.    
 Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад 
начелнику  Управе. 
 За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, 
руководиоци ужих организационих јединица непосредно су одговорни шефу 
одсека, у чијем саставу је унутрашња организациона јединица.  
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Члан 10. 

       У Управи се образују одсеци, као унутрашње организационе јединице за 
обављање међусобно сродних послова, који због своје природе, целовитости и 
начина обављања захтевају непосредну повезаност. 

       Одсеци имају најмање петоро запослених.   

       Радом одсека, руководи шеф одсека, кога из реда запослених распоређује 
начелник и за свој рад одговара начелнику Управе. 

Члан 11. 

       У оквиру  одсека, за обављање послова исте врсте или међусобно 
повезаних послова који су специфични по начину обављања, образују се групе.  

       Групе имају најмање троје запослених.  

       Радом групе, руководи координатор групе, кога из реда запослених 
распоређује начелник и за свој рад одговара шефу одсека и начелнику Управе. 

Члан 12. 

 Руководиоци унутрашњих организационих јединица планирају, усмеравају 
и контролишу рад унутрашњих организационих јединица, пружају стручну помоћ 
запосленима, врше најсложеније послове из надлежности унутрашњих 
организационих јединица и одговорни су за законито и ефикасно вршење 
послова унутрашњих организационих јединица. 

Члан 13. 

      Унутрашњом организацијом Управе обезбеђује се: 

- груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова у 
одговарајуће унутрашње јединице; 

- ефикасан унутрашњи надзор над обављањем послова; 
- пуна упошљеност запослених у обављању послова радног места; 
- законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама грађана у 

управном поступку из оквира надлежности Градске општине и поверених 
управних послова; 

- стручно, ефикасно, рационално и усклађено обављање послова;  
- ефикасна сарадња са органима града Ниша и градским управама, 

државним органима и јединицама локалне самоуправе, предузећима, 
организацијама; 

- примена савремених метода и средстава рада. 
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Члан 14. 

 За обављање послова из надлежности Управе образују се унутрашње 
организационе јединице, и то: 

1. Одсек за послове Председника, Већа и Скупштине општине; 
2.  Одсек за правне и заједничке послове; 
3. Одсек за финансије,  
4. Oдсек за имовинско-правне и комуналне послове; 
5. Одсек за привреду и локални развој. 
 

                                                          Члан 15. 

У Одсеку за правне и заједничке послове образује се као унутрашња 
организациона јединица: 

- Група зa намештенике. 

Члан 16. 

 Одсеци и групе као унутрашње организационе јединице у саставу Управе,  
међусобно сарађују и усклађују свој рад у циљу професионалног и ефикасног 
функционисања Управе. 

 ПОСЛОВИ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Члан 17. 

Одсек за послове Председника, Већа и Скупштине општине обавља 
стручне, саветодавне и организационе послове за остваривање надлежности и 
овлашћења Председника, Већа и Скупштине Градске општине и друге послове 
који се односе на представљање Градске општине у односима према правним и  
физичким лицима у земљи и иностранству. Одсек обавља: 

 
•  послове припреме за радне и друге састанке Председника градске општине, 
Већа и Скупштине општине и припреме материјала за јавне наступе лица на 
функцијама у Градској општини; 
•  послове пријема грађана који се непосредно обраћају Председнику градске 
општине, заменику председника општине и осталим лицима на функцији у 
општини; 
•  протоколарне послове поводом посета и пријема домаћих и страних 
представника градова и општина, културних, спортских и других представника и 
друге протоколарне послове лица на функцијама у Градској општини; 
•  послове везане за сарадњу са другим градским општинама у земљи и 
иностранству, са социјално - хуманитарним организацијама и другим 
организацијама и институцијама; 
•  послове контаката са медијима ради информисања јавности о раду и 
активностима Градске општине и друге послове комуникације са медијима; 
•  послове везане за организацију културних и спортских манифестација и 
других активности од значаја за Градску општину; 
•   послове на пријему,    евиденцији аката    Председника, Већа и Скупштине 
општине; 
•   послове израде одлука које доноси Председник,  Веће и Скупштина 
општине; 
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•  послове управљања људским ресурсима; 
•    послове усмерене на подстицање развоја културно    уметничког 
аматеризма; 
•  административно - техничке и организационе послове за потребе 
Председника, Већа и Скупштине општине и друге послове у складу са законом и 
другим прописима. 

Члан 18. 

Одсек за правне и заједничке послове прати прописе за које је 
надлежна локална самоуправа, иницира усаглашавање са новонасталим 
променама и обавља друге правне и заједничке послове. Одсек обавља: 

 
•    послове обраде    правних питања из надлежности   Градске општине; 
•    послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад 
свих органа Градске општине; 
•    послове израде нацрта аката којим се прописују прекршаји за повреде 
прописа Градске општине; 
•    нормативно правне послове из области радног законодавства за изабрана, 
постављена и запослена лица и вођење персоналне евиденције; 
•     стручно-техничке послове спровођења избора,  референдума и збора 
грађана; 
•     послове организације и рада мировних већа; 
•     послове пружања правне помоћи грађанима ради остваривања њихових 
права; 
•     послове вођења евиденције о конституисаним скупштинама стамбених 
зграда на својој територији и врши надзор над применом одредаба Закона о 
одржавању стамбених зграда прописа донетих на основу њега; 
•       послове израде предлога годишњих програма уређивања градског 
грађевинског земљишта за територију општине; 
•       стручне и организационе послове у области спровођења јавних набавки 
Градске општине, припреме нормативних аката, праћења и примене прописа 
који регулишу област јавних набавки; 
•      послове везане за оснивање и рад месних заједница и других видова 
месне самоуправе; 
•      послове канцеларијског пословања, писарнице, архиве, пријема, 
отпремања и доставе поште; 
•      послове инсталације и одржавања информационо - комуникационог 
система Градске општине; 
•       послове обезбеђења, одржавања објекта, противпожарне заштите и 
друге послове од заједничког интереса за потребе органа Градске општине; 
•       послове превоза моторним возилима и вршења сервисних и других 
услуга; 
•      и друге послове у складу са законом,  прописима Града и Градске 
општине. 

Члан 19. 

 Одсек за финансије обавља стручне послове из области финансијско – 
материјалног пословања Градске општине, прати и извршава прописе и опште 
акте Града и Градске општине из области финансија. Одсек обавља: 

• послове у вези планирања буџета, припремања и израде нацрта буџета 
Градске општине, праћење извршења буџета, израда нацрта завршног рачуна 
буџета Градске општине и контрола наменског коришћења буџетских средстава; 
• послове трезора, управљања готовинским средствима, контрола расхода, 
финансијско рачуноводство и извештавање и израда завршног рачуна трезора; 
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• финансијски послове - обрачун плата, накнада и остала лична примања 
изабраних, постављених и запослених лица у Градској општини, послови 
финансијске оперативе, благајнички послови и други финансијски послови; 
• послове евиденције новчаних средстава, финансијског планирања и 
буџетског рачуноводства и израде завршног рачуна трезора; 
• послове израде нацрта прописа из области финансија, праћење прописа 
који регулишу ову област, као и прописа који се односе на ову област; 
• послове израде аналитичких извештаја о реализацији буџетских прихода и 
расхода и предлагања мера и активности ради њиховог усклађивања; 
• послове књиговодствених радњи за потребе Управе градске општине 
укључујући и рачуноводствене извештаје, 
• послове на примени позитивних прописа из области трезора као и 
рачуноводства и вршења књиговодствених радњи, 
• послове на вођењу уредне евиденције основних средстава, опреме и 
инвентара и  
• друге послове у складу за законом, прописима Града и Градске општине 
 

Члан 20. 
Oдсек за имовинско-правне и комуналне послове прати и извршава 

прописе и опште акте Града и Градске општине из области имовинско-правне и 
комуналне делатности, врши континуирану сарадњу са органима и службама 
чија је делатност непосредно у вези са овим пословима; учествује у изради 
аката које доноси Градска општина у области комуналне делатности. Одсек 
обавља: 
• послове у вези са постављањем монтажних објеката на јавним 
површинама у складу са планом и прописима Града; 
• комунално - инспекцијски послове; 
• послове на одржавању комуналног реда у Градској општини и спровођењу 
прописа којима се уређује комунални ред, у складу са законом и актима Града; 
• послове везани за уређивање радног времена и места на којима се могу 
обављати угоститељске делатности и други услови за њихов рад; 
• предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и 
пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне 
расвете и саобраћајних знакова и сл; 
• поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије у зградама; 
• послове утврђивања начина коришћења и управљања сеоским 
водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама; 
• послове у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња; 
• послове одржавања и уређивања гробаља на свом подручју у    складу са 
прописима Града; 
и  
• друге послове у складу за законом, прописима Града и Градске општине. 
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Члан 21. 
Одсек за привреду и локални развој образује се за обављање 

стручних, информатичких и оперативно-техничких послова, који захтевају 
посебну организацију и стручност.  Одсек обавља: 
• послове везане за унапређење општег оквира за привређивање у Градској 
општини, доноси програме и спроводи пројекте у вези привредног развоја и 
развоја сеоског подручја; 
• послове везане за развој угоститељства, занатства, туризма и трговине на 
свом подручју; 
• праћење и подстицање развоја пољопривреде на подручју Градске 
општине; 
• послове везане за подстицање развоја задругарства на свом подручју; 
• послове везане за коришћење пашњака;  
• послове везане за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 
• послове везане за припрему годишњег програма рада у вези са 
привредним и локалним развојем Градске општине; 
• послове у вези предузимања мера за спречавање штета, организације 
заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, као и 
стварању услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових 
последица, у складу са прописима Града; 
• послове везане за заштиту и унапређење животне средине; 
• послове израде планова одбране за подручје градске општине, у складу са 
планом Града; 
• обавља и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске 
општине.      

 
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА   

 
Члан 22. 

 Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за рад. 
 
 

Члан 23. 
 Радна места у  Управи ГО Палилула су следећа: 
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 ЈЕДИНСТВЕНА  УПРАВА ГО ПАЛИЛУЛА  
 

 
РАДНО МЕСТО:  НАЧЕЛНИК УПРАВЕ  

ЗВАЊЕ: Положај у I групи   број службеника на 
положају:  1 

 
ОПИС ПОСЛОВА: Руководи радом Управе, организује и обезбеђује 

законито, стручно и ефикасно обављање послова у Управи, одлучује о правима 
и обавезама из радних односа запослених лица у Управи, обједињује и усмерава 
рад унутрашњих организационих јединица, решава сукоб надлежности између 
унутрашњих организационих јединица, доноси правилнике, наредбе, упутства и 
решења, одговоран је за законитост рада Управе и законито коришћење 
средстава којима се финансира рад Управе, обавља и друге послове у складу са 
прописима Градске општине Палилула и Града Ниша. За свој рад и рад Управе, 
начелник одговара Скупштини и Већу градске општине. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке 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, најмање пет година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
 
        1.ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА, ВЕЋА И СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ 

        1.1.  РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА   
 

        ЗВАЊЕ: Самостални саветник              број службеника__1_ 
 
        ОПИС ПОСЛОВА: Руководи, организује и планира рад одсека; одговоран 
је за законито и ефикасно обављање послова одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених планира, пружа стручну помоћ 
запосленима, обавља најсложеније послове из надлежности одсека.  
          Koрдинише рад запослених који обављају послове за председника 
општине, послове већа и послове скупштине; у име председника општине као 
налогодавца за извршење буџета координира у вези планирања и реализације 
јавних набавки веће вредности, са запосленим који обавља послове јавних 
набавки, шефом одсека за правне и заједничке послове и шефом одсека за 
финанције. 

Остварује контакте са градским општинама у земљи и иностранству у 
циљу успостављања различитих видова пословне сарадње, спроводи припремне 
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радње на плану анимирања јавности за подршку развојним пројектима Градске 
општине. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника Управе.  
УСЛОВИ: Економски, Правни, Филозофски, Филолошки, односно стечено 

високо образовање из поља друштвено-хуманистичких 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 и најмање пет година радног 
искуства у струци. 

1.2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА, ЕВИДЕНЦИЈЕ АКАТА    
ПРЕДСЕДНИКА И ОДГОВОРИ НА ПРЕДСТАВКЕ ГРАЂАНА УПУЋЕНЕ 
ПРЕДСЕДНИКУ 

         ЗВАЊЕ: Млађи саветник                              број службеника_1_ 
 

         ОПИС ПОСЛОВА: Израђује предлог протокола о посетама и пријему 
делегација и гостију Градске општине и Скупштине градске општине; обавља 
протоколарне и организационе послове у вези њиховог боравка у Градској 
општини; обавља протоколарне послове поводом празника, доделе награда и 
признања Градске општине и манифестација градске општине. 
        Активно учествује у припреми и  организацији културних и спортских 
манифестација од значаја за Градску општину; стара се о благовременом 
заказивању састанака председника општине. 
       Врши пријем поште за потребе председника општине, обезбеђује чување 
изворних аката о раду председника општине, обавља послове евидентирања и 
поступања по представкама и притужбама грађана, доставља примљене 
предмете, поднеске и другу пошту шефу одсека на преглед и распоређивање, 
попуњава путне налоге, обавља и друге административне послове. 
       Обавља и друге послове  по налогу шефа одсека и начелника Управе.  
       УСЛОВИ: Правни факултет односно стечено високо образовање из научне 
области правне науке 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, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу код послодавца  и  положен 
државни стручни испит. 
 

1.3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА 
СКУПШТИНЕ  

        ЗВАЊЕ:  Млађи саветник                                број службеника_1 
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       ОПИС ПОСЛОВА: Обавља стручне послове који се односе на припрему и 
одржавање седница скупштине градске општине и седница радних тела 
скупштине градске општине, врши правно – техничку обраду усвојених аката и 
доставља их на објављивање у службеном гласилу града као и субјектима који 
их примењују или се на њих односе; израђује записник са седнице, чува и 
архивира материјал са седнице скупштине и радног тела скупштине. 
       Обавља послове обраде одборничких питања и приспелих амандмана и 
израђује закључке скупштине и радних тела; израђује појединачне акте за радна 
тела скупштине, припрема и израђује мишљења радних тела на предлоге 
прописа;  обавља послове пријаве и одјаве на осигурање одборника и чланова 
радних тела Скупштине. 
       Обавља стручне послове који се односе на припрему и одржавање седница 
комисија које формира Општинско веће. 
       Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека или начелника Управе.  
        УСЛОВИ: Правни факултет односно стечено високо образовање из научне 
области правне науке 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, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу код послодавца  и  положен 
државни стручни испит. 
 

1.4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ КОРЕСПОДЕНЦИЈЕ, ПОСЛОВИ 
ПРАЋЕЊА  И ПРЕВОЂЕЊА МЕЂУНАРОДНИХ КОНКУРСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ГРАДСКУ ОПШТИНУ 

 
        ЗВАЊЕ: Саветник                                        број службеника_1_ 

 
       ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове превођење дописа, пројеката и писама, 
обавља послове коресподеницје приликом билатералних састанака у оквиру 
активности постављених и изабраних лица у општини у оквиру међународне 
сарадње, сарадње са другим општинама у земљи и сарадње са организацијама 
цивилног друштва и организацијама из области привреде, образовања, културе, 
спорта и социјалне заштите; предлаже мере за  развој културно –уметничког 
аматеризма. 

 Стара се о језичкој  исправности и уредности пројектне  документације за 
пројекте који се финансирају средствима Европске уније, обавља  пријем  
страних делегација  у неформалним и  формалним комуникацијама. 

 Обрађује грађанске иницијативе из области културе и упућује их 
надлежним органима и предузима активности на плану евидентирања културних 
манифестација Градске општине Палилула, организује састанке са 
представницима невладиног сектора. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
           УСЛОВИ: Филозофски факултет односно стечено високо образовање из 
поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
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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 и најмање три године радног 
искуства у струци. 
 
             1.5.РАДНО МЕСТО: СЛУЖБЕНИК ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, 
КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 
         ЗВАЊЕ:  Саветник                                     број службеника___1___ 
 
        ОПИС ПОСЛОВА: Прати и проучава прописе који се односе на 
остваривање права из радног односа, припрема нацрте аката који се односе на 
права из радног односа, спроводи поступак пријема у радни однос, израђује сва 
појединачна акта у оквиру послова управљања људским ресурсима. 

 Стара се о стручном оспособљавању и усавршавању запослених, 
припрема предлог годишњег Програма стручног усавршавања службеника са 
предлогом финансијског плана за његово извршавање, организује, реализује и 
врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања, води 
службену евиденцију стручног усавршавања запослених;  

Развија систем оцењивање рада службеника, врши планирање и развој 
кадрова у органима општине, учествује у изради предлога за оцењивање 
запослених, спроводи систематско праћење постигнућа службеника, 
унапређивање мотивације службеника. 

Обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у 
органима општине, припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог 
спровођења у органима, врши анализу описа послова и радних места у органима 
општине и њихово правилно разврставање у звања приликом израде акта о 
систематизацији . 

 Обавља и друге послове по  налогу шефа одсека и начелника Управе. 
 

УСЛОВИ: Филозофски, Филолошки Економски, Правни факултет  односно 
стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких 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 и најмање три године 
радног искуства у струци. 
 
         1.6. РАДНО МЕСТО:  ПОСЛОВИ ВЕЋА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  
 
         ЗВАЊЕ:  Самостални  саветник               број службеника_1_ 
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         ОПИС ПОСЛОВА: Припрема документацију као известилац по управном 
првостепеном предмету и даје предлог – мишљење за одлучивање у 
другостепеном поступку, израђује другостепено решење, обавља стручне 
послове припреме, сазивања и реализације седнице већа, води записник са 
седнице Већа. 
           Даје стручно мишљење на акте и одлуке већа пре стављања на дневни 
ред. 
 Доставља податке за поступање пред надлежним судовима у поступцима 
које води Јавно правобранилаштво, предлаже нацрте решења и других аката 
које Веће доноси приликом решавања по захтевима упућеним Председнику 
општине и Већу и стара се о њиховом достављању; пружа стручну помоћ у виду 
консултација члановима Већа. 
 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
          УСЛОВИ: Правни факултет односно стечено високо образовање из 
научне области правне науке 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 и најмање пет година радног искуства у струци. 
 
        1.7.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И 
НАБАВКЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И ПОТРОШНОГ 
МАТЕРИЈАЛА  
 
         ЗВАЊЕ: Сарадник број службеника:_1__ 
 
        ОПИС ПОСЛОВА: Организује по налогу шефа Одсека, набавку основних 
средстава, канцеларијског и потрошног материјала и ситног инвентара, стара се 
за њихово допремање  и  складиштење, евидентирање и њихово издавање; 
обавља послове везане за евиденцију и контролу инвентара Управе градске 
општине. 

Прикупља понуде за набавку мале вредности, води евиденцију основних 
средстава, канцеларијског и потрошног материјала и ситног инвентара,  у 
електронском облику, врши квалитативан и квантитативан пријем материјала,  
архивира реализоване захтеве запослених за издавање канцеларијског и 
потрошног материјала и ситног инвентара, стара се о оптималној количини 
канцеларисјког и потрошног материјала и ситног инвентара, доставља дневне и 
месечне извештаје  шефу Одсека. 

Обавља остале послове по налогу шефа Одсека или начелника Управе. 
           УСЛОВИ: Виша школска спрема Машинског, Грађевинског факултета или 
Виша школа за менаџмент, Виша пословна школа, Виша техничка школа односно 
стечено високо образовање  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 и најмање 
три године радног искуства у струци. 
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    2. ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

           2.1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА   
 
          ЗВАЊЕ:  Самостални  саветник               број службеника_1__ 

          ОПИС ПОСЛОВА: Руководи, организује и планира рад одсека; одговоран 
је за законито и ефикасно обављање послова одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених планира, пружа стручну помоћ 
запосленима, обавља најсложеније послове из надлежности одсека.  

Припрема нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују 
организација и рад органа општине, стара се о извршавању прописа и других 
аката градске општине, стара се о усклађености нормативних аката општине од 
значаја за рад органа општине са законским, подзаконским актима и актима 
општине;  припрема одговоре, информације и извештаје о раду Одсека. 

 Организује и координира израду акта из делокруга Одсека,  израђује 
нацрте прописа из надлежности градске општине, врши контролу међусобне 
усклађености и правно - техничке обраде прописа градске општине о којима 
одлучује скупштина градске општине, израђује пречишћене текстове прописа 
градске општине, учествује у раду колегијума руководилаца организационих 
јединица, организује извршавање нормативно-правних послова за потребе 
органа општине, присуствује седницама Општинског већа и Скупштине општине 
у својству овлашћеног известиоца. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника Управе. 
УСЛОВИ: Правни факултет односно стечено високо образовање из 

научне области правне науке 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 и најмање пет година радног искуства у струци. 

2.2.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ, РАДНИ 
ОДНОСИ И НОРМАТИВНО -  ПРАВНИ ПОСЛОВИ  

ЗВАЊЕ:   Саветник                                број службеника___1___ 

 ОПИС ПОСЛОВА: Даје правне савете, мишљења и пружа правну помоћ 
грађанима код писања и састављања поднесака и исправа  у циљу ефикасног и 
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правовременог остваривања њихових права и обавеза пред судом и надлежним 
инстуцијама; предлаже мере за унапређење система услуга грађанима – 
афирмише медијацију; стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности  и 
односа према грађанима и организацијама. 
  Прати измене закона и других прописа; спроводи припрему и реализацију 
организације и рада мировних већа, прати и проучава прописе и припрема 
нацрте аката који се односе на остваривање права из радног односа, израђује 
појединачна акта из радног односа за изабрана и постављена лица у градској 
општини, спроводи поступак пријема у радни однос, израђује сва појединачна 
акта из области радних односа за запослене у Управи градске општине,  
примењује законом предвиђени поступак и предузима мере за набавку и израду 
печата органа градске општине и води њихову службену евиденцију. 
          Обавља и друге послове по налогу шефа одсека и начелника Управе. 

УСЛОВИ: Правни факултет односно стечено високо образовање из 
научне области правне науке 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 и најмање три године радног искуства у струци. 

 
2.3.РАДНО МЕСТО: ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА И ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ    

ЗВАЊЕ:  Виши референт                        број службеника___1___ 

ОПИС ПОСЛОВА: Врши пријем захтева,  обавља послове скенирања,  
уношења и обраде документа у систем електронског канцеларијског пословања 
распоређивањeм поште, заводи и евидентира примљене предмете у основну 
евиденцију органа градске општине и разврстава предмете по унутрашњим 
организационим јединицама. 

 Врши интерну доставу поште, стара се о формалној исправности 
поднесака које прима за органе градске општине, води помоћне евиденције 
примљених предмета, води рачуна о доставницама, стара се о обележавању 
ознака органа и организационих јединица градске општине. 

 Обавља и друге послове  по налогу шефа Одсека и начелника Управе 
УСЛОВИ: Гимназија, правно – биротехничка, средња економска, техничка 

школа, електротехничка школа средња стручна спрема друштвеног, природног 
или техничког усмерења, односно стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 
       2.4.РАДНО МЕСТО: АРХИВСКИ  И  КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ  

       ЗВАЊЕ:  Виши референт                               број службеника_1_                          
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         ОПИС ПОСЛОВА: Проверава да ли је комплетиран предмет за фазу 
развођења и архивирања  и врши пренос формираних регистарских јединица из 
писарнице у архиву, формира регистраторске јединице и води архивску књигу, 
реактивира предмете из пасиве – архиве за потребе органа и по захтеву 
странке, издаје уверење о чињеницама садржаним у архивској грађи и  ставља 
потврду на препису документа из архиве да је веран оригиналу. 

Врши припрему и одабир безвредног регистарског материјала за 
излучење, стара се о одржавању реда у архивским просторијама, обавља и  све 
неопходне послове везане за функционалност архиве, по потреби  обавештава 
Историјски архив о предметима које треба уништити. 

Стара се о благовременој и уредној достави скупштинских материјала 
одборницима за потребе одржавања седница скупштине. 

Обавља и друге послове по налогу шефа одсека и начелника Управе. 
         УСЛОВИ: Гимназија, правно – биротехничка, средња економска, техничка 
школа, електротехничка школа, средња стручна спрема друштвеног, природног 
или техничког усмерења, односно стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 

2.5.РАДНО МЕСТО: АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ 
ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ  ЗАПОСЛЕНИХ          
 

ЗВАЊЕ: Сарадник                                             број службеника:__1__ 
 
           ОПИС ПОСЛОВА: води матичну књигу и персоналну евиденцију 
запослених, обавља послове пријављивање и одјављивање радника код 
надележних служби код којих се регулише радно-правни статус запослених, 
води евиденцију о присутности запослених на раду. Обавља административно-
техничке послове из области радних односа који се односе на матичну 
евиденцију радника, издаје уверења из радног односа. Води евиденцију о 
годишњим одморима запослених лица, изабраних и постављених лица. 

Сачињава и води евиденцију о трајању мандата лица на функцијама у 
органима градске општине.   

Израђује и редовно ажурира Информатор о раду општине; врши правно – 
техничку обраду усвојених аката и материјала са седница Већа.  

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
УСЛОВИ: Виша пословна школа, Виша школска спрема економског смера, 

односно  стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит и  најмање три године 
радног искуства у струци. 
 

2.6. РАДНО МЕСТО: ИНЖИЊЕР СИСТЕМА И МРЕЖЕ  
 
  
       ЗВАЊЕ: Саветник број службеника:_1__ 
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       ОПИС ПОСЛОВА: Обезбеђује континуирано функционисање базе података, 
формира, ажурира, програмира базу података и даје нова решења за потребе 
интернет-презентације, анализира и дефинише додатне захтеве у односу на 
уведени информатички систем, пружа стручну подршку у пројектовању интернет 
портала и презентација, израђује делове предлога штампаних, мултимедијалних 
и информативних материјала, утврђује корисничке захтеве, креира извештај о 
утврђеном стању средстава за рад и иницира одговарајуће мере, врши 
интегрисање нових софтверских решења за потребе општине. 

Обавља разне конверзије података и у случају потребе експортовања и 
импортовања база или функционалних делова база података, одржава и 
конфигурише сервер и радне станице у рачунарској мрежи, стара се о 
обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација, обавља 
стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању 
информатичке мреже у органима општине. 

Спроводи све активности везане за увођење корисника у  рад (обука и 
тренинг, почетно подешавање окружења корисника и помоћ у раду), пружа 
подршку раду корисничких рачунарских и периферних уређаја, обезбеђује 
подршку за припрему презентација и руковање презентационом  опремом, 
обавља послове у вези енергетске ефикасности. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника управе. 
УСЛОВИ: Електронски, Електротехнички факултет односно стечено 

високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-
научног поља техничко - технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 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, 
познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика, најмање три године 
радног искуства у струци. 

 
2.7. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИНФОРМАТИЧКЕ КОРИСНИЧКЕ 

ПОДРШКЕ  

         ЗВАЊЕ: Виши референт број службеника:_1__ 
 
         ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове електронске пријаве и одјаве 
запослених као и пратеће послове персоналне евиденције запослених као 
овлашћено лице са додељним сертификатом за коришћење дигиталног потписа, 
пружа подршку раду запослених (обука и помоћ у свакодневном коришћењу 
рачунарске опреме). Одговоран за успостављање и функционисање Е-управе на 
нивоу управе градске општине. 
      Води рачуна о исправности корисничких рачунарских и периферних уређаја, 
обавља и послове успостављања, одржавања и редовног ажурирања 
електронске базе персоналних досијеа запослених, обавља послове скенирања, 
уношења и обраде докумената у систем електронског канцеларијског пословања 
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и врши електронску  интерну доставу документације, обавља и све друге 
активности из делокруга рада по налогу инжењера информатичке корисничке 
подршке или непосредно шефа Одсека а у складу са надлежностима Управе 
градске оштине у области  информатичких и комуникационих технологија. 
        УСЛОВИ: Електротехничка школа, машинска школа, средња стручна 
спрема друштвеног, природног или техничког усмерења односно стечено 
средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика, најмање пет 
година радног искуства у струци. 

 
         2.8. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ        
 
        ЗВАЊЕ: Саветник број службеника:_1__ 
 
        ОПИС ПОСЛОВА: Обавља стручне и организационе послове из области 
јавних набавки Градске општине; координира активности на планирању јавних 
набавки и израђује нацрт Правилника о јавним набавкама мале вредности; стара 
се о примени прописа који регулишу област јавних набавки; учествује у раду 
комисије за јавне набавке, припрема конкурсну документацију, учествује у 
сачињавању уговора и прати реализацију истих; води законом прописане 
евиденције и сачињава извештаје; води реализацију поступака јавних набавки, 
стара се о њиховој правилности и законитости и сачињава извештаје у складу са 
Законом и другим прописима. Учествује у изради одлуке о буџету, са 
аспекта сагледавања потреба за јавним набавкама; 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
УСЛОВИ:  Економски или правни факултет, стечено високо образовање 

из научне области економских или правних наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и стручни испит/сертификат за службеника за јавне набавке и 
најмање три година радног искуства у струци. 
 

2.10. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ  РЕГИСТРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

 
        ЗВАЊЕ: Виши референт број службеника:_1__ 

 
        ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове Регистратора у јединственом регистру 
стамбених заједница на територији Градске општине. Води јединствени регистар 
регистрованих скупштина станара.  
        Прикупља податке од представника села и насеља ради сачињавања 
предлога програма уређивања и изградње Града Ниша.  
        Обавља и административне послове за потребе извршних органа општине, 
ресорно задужених за поједине области.  
        Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
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         УСЛОВИ: Правно – биротехничка, средња економска, техничка школа, 
електротехничка школа средња стручна спрема друштвеног, природног или 
техничког усмерења, гимназија односно стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 
 

3. ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ НАМЕШТЕНИКА 

           3.1. РАДНО МЕСТО:  КООРДИНАТОР ГРУПЕ ЗА ПОСЛОВЕ 
НАМЕШТЕНИКА  

 Намештеник – четврта врста радних  места број намештеника:__1_ 
  
ОПИС ПОСЛОВА: Контролише рад намештеника у општини, организује и 
координира извршавање послова и задатака превоза лица на функцијама у 
Градској општини, службених лица градске општине или других лица по налогу 
председника општине и начелника Управе Градске општине, води евиденцију о 
пређеним километрима, утрошку горива, редовним сервисима, набавци 
резервних делова и редовном одржавању; води евиденцију о утрошку  опреме и 
делова за возила; организује по налогу шефа одсека набавку основних 
средстава, доставља дневне и месечне извештаје  шефу Одсека. 

 Врши контролу возила, пратеће опреме, спољног изгледа и хигијене  пре 
укључење возила у саобраћај; пријем возила из саобраћаја и издавање возила 
за саобраћај; примање и издавање документације возачима путничких возила; 
надзор над психофизичким стањем возача, контролу путне документације и 
ажурности дневних путних налога; припрема документацију за регистрацију 
моторних возила, обавља послове превоза особа са инвалидитетом, у оквиру 
превоза ОСИ обавља манипулативне  помоћне  радње  ради несметаног уласка и 
изласка из возила ових лица. 

Обавља  и друге  послове по налогу шефа одсека или начелника Управе. 
          УСЛОВИ:Техничка школа, машинска школа, саобраћајна школа, 
eлектротехничка школа, III или IV степен стручне спреме, возачки испит ''Б'' 
категорије,  годину дана  радног искуства у струци. 

3.2. РАДНО МЕСТО: ОПЕРАТЕР У ПРОТОКОЛУ 

 Намештеник – четврта врста радних места   број намештеника:__1_ 
 
         ОПИС ПОСЛОВА: Врши контролу кретања грађана при уласку и изласку 
из зграде Градске општине легитимисањем странака, евидентира уношење и 
изношење предмета из зграде општине; води евиденцију улазака и излазака 
запослених у општини, прима телефонске позиве преко централе Градске 
општине Палилула и пребацује везу траженом одсеку унутар градске општине, 
упућује и прати странке на тражено одредиште; обавља и друге послове по 
налогу координатора,  шефа Одсека и начелника Управе. 
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         УСЛОВИ: техничка школа, машинско-техничка школа, електро-техничка 
школа, угоститељска школа, III или IV степен стручне спреме, годину дана 
радног искуства у струци. 

          3.3. РАДНО МЕСТО: КУРИР - ДОСТАВЉАЧ   
 
Намештеник – пета  врста радних места   број намештеника:__1_ 
          ОПИС ПОСЛА: Обавља курирске послове за потребе функционисања 
органа Градске општине,  достављањем поште  на адресе грађана, предузећа, 
организација и установа, послове предаје поште служби ПТТ-а, врши упис и 
задужење поште у књигу достављача и раздужења исте, расподелу доставница 
по органу управе. Обавља и друге с послове по налогу кординатора, шефа 
одсека и начелника Управе. 
           УСЛОВИ:   осмогодишња школа, са  шест месеци радног искуства  или 
без радног искуства. 
 
        3.4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА - ДОМАР  

 
Намештеник – четврта врста радних 
места 

број намештеника:__1_ 

       ОПИС ПОСЛОВА: Стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у 
пословним просторијама органа општине и предузима  мере за њихову поправку,  
одржава  канцеларијски простор и заједничке просторије (ситне, мање оправке), 
као и простор око зграде општине, обавља и друге послове по налогу 
кординатора, шефа Одсека и начелника Управе градске општине. 
        УСЛОВИ:  техничка школа, машинско-техничка школа, електро-
техничка школа, угоститељска школа, III или IV степен стручне спреме годину 
дана радног искуства у струци. 

 
       3.5.   РАДНО МЕСТО: ВОЗАЧ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ       

    

Намештеник – четврта врста радних 
места     

број намештеника:_1_ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        ОПИС ПОСЛОВА: Врши превоз по налогу председника, кординатора, шефа 
одсека и  начелника Управе; стара се о исправности, хигијени и одржавању 
возила које му је поверено, води евиденцију утрошка бензина, води колски 
налог, доставља месечни извештај и одговоран је за техничку исправност 
возила; обавештава непосредног руководиоца о техничкој исправности возила, о 
потреби за горивом, мазивом и резеревним деловима; обавља и друге послове 
по налогу кординатора, шефа Одсека или начелника Управе. 
         УСЛОВИ: Техничка школа, машинска школа, саобраћајна 
школа,електротехничка школа односно средња стручна спрема техничког, 
друштвеног или природног смера, III или IV степен стручне спреме, возачки 
испит ''Б'' категорије, годину дана  радног искуства у струци. 
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3.6. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ УМНОЖАВАЊА МАТЕРИЈАЛА 

Намештеник – четврта врста радних 
места  
    

   број намештеника:__1_ 

       ОПИС ПОСЛОВА: Умножава и фотокопира материјал и акта, слаже и спаја 
сложени материјал; доставља обрађен материјал корисницима; стара се о 
рационалном коришћењу репроматеријала; води евиденцију о количини 
умноженог материјала; одржава средстава за умножавање материјала; стара се 
о правилној употреби, чувању, коришћењу и одржавању фотокопирног апарата; 
води уредну евиденцију о утрошеном фотокопирном папиру и обавља и друге 
послове по налогу кординатора, шефа одсека и начелника Управе. 
       УСЛОВИ: Електротехничка школа, техничка школа, машинска школа, 
саобраћајна школа средња стручна спрема техничког, друштвеног или 
природног смера, III или IV степен стручне спреме, годину дана  радног 
искуства у струци. 
 

   4. ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ 

           4.1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА 

          ЗВАЊЕ: Самостални саветник број службеника:_1__ 
         ОПИС ПОСЛОВА: Руководи, организује и планира рад одсека; одговоран 
је за законито и ефикасно обављање послова одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених планира, пружа стручну помоћ 
запосленима, обавља најсложеније послове из надлежности одсека.  

Припрема и израђује Нацрт и Одлуку о буџету Градске општине. 
Анализира изворе финансирања, њихову реализацију, трендове кретања и 
слично. Одржава комуникацију са органима виших инстанци, као и другим 
ресорним органима и организацијама у складу са потребама струке и 
организације и извршење послова у служби, везано за свој делокруг рада. Прати 
рачуноводствене прописе. Израђује Нацрт и Одлуку о Завршном рачуну.   

Обавља послове који обухватају припремање анализа, извештаја, 
информација и других стручних и аналитичких материјала,  обавештава буџетске 
кориснике о одобреним расположивим апропријацијама; припрема акта за 
промену (преусмеравање) апропријације и коришћење буџетске резерве, 
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 измену плана, 
разматра захтеве за преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер 
средстава, координира извршавање буџета, одобрава контролисане захтеве за 
плаћање и трансфер средстава. 

Обавља и  друге послове по налогу начелника Управе.  
УСЛОВИ:  Економски, правни факултет или факултет за услужни бизнис 

односно стечено високо образовање из научне области eкономских и правних 



 22 

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 и најмање пет година 
радног искуства у струци. 

4.2.РАДНО МЕСТО: ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ - ПОСЛОВИ 
КЊИГОВОДСТВА  

         ЗВАЊЕ: Саветник број службеника:_1__ 
         ОПИС  ПОСЛОВА: Обавља стручне послове из свог делокруга из области 
јавних  прихода и јавних расхода, за потребе Управе, у складу са приоритетима 
одређеним на основу правила струке и организације посла у Одсеку; припрема, 
у оквиру консултација са шефом одсека, нацрт буџета Градске општине и других 
нормативних аката из области буџетских финансија; прати реализацију буџета и 
подноси извештаје о његовој реализацији; врши послове контроле 
документације, рачуноводства и књиговодства, аналитичка књижења, буџетско 
планирање и извештавање,  рад трезора. 

 Прати прописе који регулишу област финансија,  као и прописе који се 
односе на ову област; саставља, по потреби, аналитичке извештаје о 
реализацији буџетских прихода и расхода и предлаже мере и активности ради  
њиховог усклађивања; књижи приходе и примања, расходе и издатаке на основу 
финансијске документације, обавља све књиговодствене радње за потребе 
Управе градске општине, укључујући и проверу извршених аналитичких 
књижења; саставља све врсте рачуноводствених извештаја,  у складу са законом 
и другим прописима. 

Стара се о евиденцији и чувању закључених уговора из области 
финансија (јавних набавки); ради на изради завршног рачуна; обавља послове 
обрачуна и исплате накнада одборницима Скупштине градске општине, 
члановима радних тела градске општине. 

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
          УСЛОВИ: Економски факултет, факултет за услужни бизнис односно 
стечено високо образовање из научне области економских 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 и најмање три године радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит. 
         4.3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВА И КОНТРОЛЕ   
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
      ЗВАЊЕ: Саветник  број службеника:_1__ 
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       ОПИС ПОСЛОВА: Прати и стара се о примени позитивних прописа из 
области трезора као и рачуноводства; прати и стара се о примени позитивних 
прописа који се односе на контролу документације и поступак јавних набавки 
као и других прописа који регулишу област буџетских финансија, стара се о 
евиденцији новчаних средстава, као и  о обрачуну и исплати зарада и других 
личних примања,врши контролу документације поднете за плаћање из буџета и 
стара се о њеној исправности и законитости. 
        Обавља и друге послове по налогу  шефа  Одсека и начелника Управе. 
        УСЛОВИ: Економски факултет, факултет за услужни бизнис односно 
стечено високо образовање из научне области економских 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 и најмање три године радног 
искуства у струци. 

ПРИПРАВНИК: За ово радно место може се примити лице које има 
завршен економски факултет, стечено високо образовање  из научне области 
економских наука на основним академским студијама у обиму од 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. 

БРОЈ ПРИПРАВНИКА:1(један). 
 

4.4. РАДНО МЕСТО: ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ - ПОСЛОВИ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА   

        ЗВАЊЕ: Саветник  број службеника:_1__ 
        ОПИС ПОСЛОВА: Прати и стара се о примени позитивних прописа из 
области евиденције основних средстава; ажурирање базе шема за књижење 
основних средстава, контролише примљену документацију и књижи пословне 
промене везане за основна средства у електронском облику кроз софтвер за 
евидентирање основних средстава, прикупља податке за обрачун амортизације 
и врши обрачун амортизације, обавља мање сложене послове који се односе на 
попуњавање статистичких извештаја, саставља потребне извештаје. 

Обавља и друге послове по налогу  шефа Одсека и начелника Управе. 
          УСЛОВИ:   Економски факултет, факултет за услужни бизнис односно 
стечено високо образовање из научне области економских 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 и најмање три године радног 
искуства у струци 
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4.5. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И АНАЛИЗЕ ТЕКУЋИХ 
ПРИХОДА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ОБРАЧУН ПЛАТА, НАКНАДА И 
ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИХОДА  

 
       ЗВАЊЕ: Млађи саветник број службеника:_1__ 
 
       ОПИС ПОСЛОВА: Планира и анализира текуће приходе и примања, у циљу 
унапређења и побољшања њиховог остваривања. Планира текуће расходе и 
издатке за програм 15 –Локална самоуправа. Прати прописе из области за 
наведени програм.  Припрема, у оквиру консултација са шефом одсека, нацрт 
буџета Градске општине и других нормативних аката из области буџетских 
финансија и врши контролу плана извршења буџета. 

Обавља послове обрачуна плата и осталих примања запослених; обавља 
послове обрачуна и исплате накнада одборницима Скупштине градске општине, 
члановима радних тела и члановима Већа градске општине; саставља све врсте 
рачуноводствених извештаја, у складу са законом и другим прописима, 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 надлежном органу;  води евиденцију и обрачун путних налога за 
службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других 
готовинских плаћања мањих новчаних износа. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
 УСЛОВИ:  Висока пословна школа струковних студија, односно стечено 

високо образовање из научне области економских 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, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца  и  положен државни стручни испит. 
 
          4.6.РАДНО МЕСТО: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ  

ЗВАЊЕ: Млађи саветник                                            број службеника:_1__     

 

ОПИС ПОСЛОВА: Прати и стара се о примени позитивних прописа из 
области трезора као и рачуноводства;припрема податке за израду општих и 
појединачних аката;припрема и врши обраду документације за плаћање по 
различитим основама;врши плаћање по основу документације, прати 
преузимање обавеза за реализацију расхода;прати чување и архивирање 
финансијских извештаја, дневника и главне књиге;води евиденције о лицима 
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којима је одобрена једнократна новчана помоћ;прати реализацију уговора који 
су потписани са удружењима из области спорта и културе по јавном позиву и 
контролише правдање одобрених средстава; прати реализацију уговора који су 
потписани са основним школама и предшколским установама по јавном позиву и 
контролише правдање одобрених средстава. 

УСЛОВИ:  Факултет за финансије, банкарство и ревизију односно 
стечено високо образовање из научне области економских 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, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца  и  положен државни стручни испит. 
 

    5. ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

          5.1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА  

         ЗВАЊЕ: Самостални саветник број службеника:_1__ 
 
ОПИС ПОСЛОВА: Руководи, организује и планира рад одсека; одговоран је за 
законито и ефикасно обављање послова одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених, пружа стручну помоћ запосленима, 
обавља најсложеније послове из надлежности одсека.  

Припрема предлог претходног мишљења за Скупштину на програме рада 
јавних предузећа чији је оснивач Град у делу који се односи на Градску општину 
Палилула и прати њихову реализацију. 

 Издаје службене налоге за инспекцијски надзор, израђује периодични 
план инспекцијског надзора у складу са прописима који регулишу комуналну 
област, oстварује контакте  са јавним и комуналним предузећима у вези 
одржавања комуналног реда у општини, води евиденцију дивљих депонија ради 
сачињавања катастра дивљих депонија, анализира проблем и покреће 
иницијативу код надлежних служби за одлагања комуналног отпада и заштите 
земљишта односно зелених површина и Спомен парка а у циљу санације 
загађеног земљишта и зелених површина. 

Обавља послове безбедности и здравља на раду и послове одговорног 
лица. 

Прати ситуацију насталу услед елементарних непогода, сачињава ивештај 
фактичког стања са терена и координира рад између општине и Градског штаба 
за ванредне ситуације. 

 Обавља и друге послове по налогу начелника Управе.  
УСЛОВИ: Факултет заштите на раду-смер заштита животне средине, 

стечено високо образовање из области техничко-технолошких 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 
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основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету,  најмање пет година радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит. 

 

5.2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИСЕЉЕЊА БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ 
ЛИЦА   

          ЗВАЊЕ: Сарадник број службеника:_1__ 
          ОПИС ПОСЛА: Спроводи поступак по захтевима за исељење и поступак 
извршења решења о исељењу бесправно усељених лица.  
         Спроводи поступак за уклањање мањих монтажних објеката на територији 
ГО Палилула за које је комунални инспектор констатовао да се користе без 
одобрења или противно одобрењу надлежног органа.  
          Води евиденцију у вези коришћења пословног простора који је градска 
општина Палилула добила на коришћење од града, периодиично врши контролу 
фактичког стања пословног простора (стања струјомера). 

Обавља и друге послове из  надлежности  Одсека по налогу шефа Одсека 
и начелника Управе. 
        УСЛОВИ: Правни факултет стечено високо образовање  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 и најмање три године радног искуства у струци. 

 
          5.3.РАДНО МЕСТО:  КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 1  

          ЗВАЊЕ: Саветник                                      број службеника:_1__ 

         ОПИС ПОСЛА: Израђује предлог свих аката која регулишу комуналну 
област: коришћење и управљање сеоским водоводима, изворима, јавним 
бунарима и чесмама као и област одржавања и уређивања гробаља на свом 
подручју у складу са прописима Града и   позитивним правним прописима. 
        Пружа стручну помоћ осталим  комуналним инспекторима у вези израде 
решења и захтева за покретање прекршајних поступака, прати законистост 
спровођења поступка у вези заузећа јавних површина, сачињава уговоре који се 
закључују на основу решења о заузећу јавне површине, израђује  појединачна 
одобрења за постављање монтажних објеката и води регистар издатих решења 
из свог делокруга; врши инспекцијски надзор над применом позитивно-правних 
прописа. 
      Сачињава извештај о чињеничном стању комуналног предмета који се 
обрађивао у првостепеном поступку а ради решавања по жалби у другостепеном 
поступку. 
       Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
       УСЛОВИ: Правни факултет односно стечено високо образовање из научне 
области правних наука на студијама односно стечено високо образовање на 
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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 и положен посебан 
испит за инспектора и најмање три године радног искуства у струци 

         5.4.РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 2  

        ЗВАЊЕ: Саветник број службеника:_4__ 
        ОПИС ПОСЛОВА: Врши самостално сложене послове инспкецијског 
надзора над одржавањем комуналног реда; врши надзор над применом 
позитивно-правних прописа, који  се односе на општу уређеност насеља, 
уређеност постављања објеката и уређаја на површинама јавне намене. 
       Врше послове инспекцијског надзора над обављањем комуналне делатности 
комуналних јавних предузећа које је  град основао или предузећа којима је 
поврено вршење комуналне делатности односно контролише  да  ли  се  
комуналне услуге пружају у складу са прописима,  врши контролу стања 
комуналних објеката, уређаја и инсталација; контролишу прикупљање и 
одлагање отпада,  наређује уклањање ствари и других предмета и материјала са 
јавних површина и из заједничких просторија. 

 Води регистар издатих решења из свог делокруга; врши надзор над 
постављањем монтажних објеката, спроводи поступак за уклањање предмета 
и ствари са јавних површина које се користе без одобрења или противно 
одобрењу надлежног органа, подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка против лица која користе јавне површине без 
одобрења или противно одобрењу надлежног органа; доноси решења о 
предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности. 
         Обавља и друге послове по налогу  шефа Одсека и начелника Управе. 
         УСЛОВИ:  Правни, Економски, Грађевински факултет, Филозофски, 
Филолошки, Електронски, Машински, Техничко – металуршки факултет, 
Факултет заштите на раду, Факултет за економију и инжињерски менаџмент 
односно односно стечено високо образовање из научне области правне науке 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, посебан испит за инспектора, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног искуства у струци. 
 
           5.5. РАДНО МЕСТО:  КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 3 

          ЗВАЊЕ: Млађи саветник број службеника:_1__ 
 
          ОПИС ПОСЛОВА: Самостално врши послове одређеног оквира деловања 
инспекцијског надзора над одржавањем комуналног реда на територији општине 
применом позитивно-правних прописа. 
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  Прати раскопавање површина јавне намене и контролише прикупљање и 
одлагање  отпада, врши надзор над одржавањем сеоских водовода и сеоских 
гробаља, врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других аката  из 
области комуналних послова; наређује уклањање ствари и других предмета и 
материјала са јавних површина и из заједничких  просторија, предузима друге 
радње и мере за које је овлашћен посебним прописима. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
         УСЛОВИ:  Висока техничка школа струковних студија, односно стечено 
високо образовање из научне области друштвено – хуманистичких и техничко-
технолошких 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, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, положен 
државни стручни испит и посебан испит за инспектора. 
 
           5.6. РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ ИНПЕКТОР  4  

          ЗВАЊЕ: Сарадник                                             број службеника: 2_ 

          ОПИС ПОСЛА: Врши мање сложене послове са ограниченим кругом 
међусобно повезаних различитих задатака инспекцијског надзора на одржавању 
комуналног реда применом позитивно-правних прописа, градских и општинских 
одлука. 

 Контролише стање на терену у вези  постављања средства за 
оглашавање, уклањања ствари и других предмета и материјала са јавних 
површина и из заједничких  просторија; предузима управно-правне радње за 
које су овлашћени без издавања налога и предузима друге радње и мере за које 
је овлашћен посебним прописима.   

Обавља и друге послове по налогу  шефа Одсека и начелника Управе. 
УСЛОВИ:  Виша техничка текстилна школа, Виша  школа за менаџмент, 

Виша пословна школа стечено високо образовање  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 
и најмање три године радног искуства у струци. 
 

         5.7.РАДНО МЕСТО:  ПОСЛОВИ ОБРАДЕ ЗАХТЕВА ЗА БРЗЕ ОДГОВОРЕ   
У ВЕЗИ КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА    

 
         ЗВАЊЕ: Саветник број службеника:_1__ 
 
         ОПИС ПОСЛА: Обавља послове комуникације преко „брзих одговора“ са 
странкама са територије Градске општине Палилула у вези проблема из области 
комуналних делатности (телефонски и  писменим поднесцима и др.), или путем 
апликације „Комуналко“,  евидентирање истих и прослеђивање надлежним 
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органима: инспекцијама, јавно-комуналним и јавним предузећима, Градским 
управама и осталим институцијама  – путем дописа; израда и прослеђивање 
дописа надлежним институцијама у вези комуналних проблема ( неисправна 
јавна расвета, израда локалне инфраструктуре, санација исте и сл.) које 
достављају странке.  

Води евиденцију дежурства и увиђаја на лицу места комуналних 
инспектора. Саставља месечне извештаје о пристиглим захтевима и о 
ефикасности њихове реализације. 
  Припрема извештаје и информације о контроли рада комуналних предузећа 
по захтеву Коррдинационог тела Града Ниша и води потребне евиденције у вези 
комуналних надзора. Обавља послове у вези давања мишљења на просторне и 
урбанистичке планове Града који се доносе за подручје Градске општине; прати 
стање на терену у вези општег уређења насељених места на свом подручју из 
надлежности Градске општине; прати и уређивање радног времена 
угоститељских објеката. Предлаже мере за уређење и одржавање спољног 
изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, 
објеката јавне расвете и саобраћајних знакова и сл.  
        Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
         УСЛОВИ: Грађевински, Правни, Економски, Грађевински факултет, 
Филозофски, Филолошки, Електронски, Машински факултет, Факултет заштите 
на раду, Факултет за економију и инжињерски менаџмент односно стечено 
високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничких-
технолошких наука на студијама односно стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци. 

       5.8. РАДНО МЕСТО:  КОМУНАЛНИ САРАДНИК  

      ЗВАЊЕ: Виши рефернт број службеника:_3__ 
 
       ОПИС ПОСЛОВА: Обавља комуналне послове из свог делокруга за потребе 
Управе у складу са приоритетима одређеним на основу правила струке и 
организације посла у Одсеку. 

 Води регистар издатих решења из свог делокруга везано за заузећа 
јавних површина и оглашавања; стара се о уручењу донетих решења; води 
рачуна о роковима и благовремено предузима радње везане за продужење и 
утврђивања услова  заузећа  за  иста као и за оглашавање; учествује у 
припреми огласа за лицитације и објављивању огласа; у редовном поступку 
утврђује које се јавне површине користе без одобрења или противно одобрењу 
надлежног органа, припрема извештај о томе као и друга потребна документа. 
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Води евиденцију о редовној наплати накнада за коришћење јавних 
површина као и оглашавања из свог делокруга, а све у циљу побољшања 
ефикасности примене прописа из ове области.  

Обавља и друге послове  по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
         УСЛОВИ:  Гимназија, економска школа, грађевинскa, техничка школа, 
машинско- техничка школа, правно – биротехничка школа, медицинска школа, 
средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког усмерења стечено 
средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци. 
 
                              6.ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

       6.1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА 
      ЗВАЊЕ: Самостални саветник број службеника:_1__ 
 
       ОПИС ПОСЛОВА: Руководи, организује и планира рад одсека; одговоран је 
за законито и ефикасно обављање послова одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених, пружа стручну помоћ запосленима, 
обавља најсложеније послове из надлежности одсека.  
       Одржава континуирану комуникацију са органима и организацијама свих 
нивоа  државне  управе чија надлежност се посредно или непосредно бави агро-
економским развојем, као и развојем пољопривреде, туризма, занатства, 
угоститељства и трговине. 
      Предлаже мере којима се подстиче и помаже развој задругарства. 
      Предлаже мере за унапређење и коришћење подручја са природним 
лековитим својствима. 
      Прати прописе из области  привођење пашњака другој култури; учествује у 
изради годишњих предлога програма развоја Града Ниша, учествује у изради 
Стратегије развоја општине,учествује у изради предлога програма одржавања, 
управљања и коришћења сеоских пољских и других некатегорисаних путева, 
израђује годишњи извештај о одржавању атарских путева и предлаже  трасе 
атарских путева за спровођење годишње санације. 
      Систематизује предлоге развојних пројеката из области занатства, трговине, 
туризма и угоститељства којима се унапређује локални развој привреде, 
израђује предлог електронске (веб) презентације пројеката, стара се о 
исправности и уредности  пројектне документације ради аплицирања и прати 
реализацију пројеката, учествује у припремама и активностима, учествује у 
изради Акционог плана општине. 
       Обавља друге послове по налогу  начелника Управе.  
       УСЛОВИ: Пољопривредни, Факултет заштите на раду, стечено високо 
образовање из области техничко-технолошких 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 
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факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци. 
 
 
 
 
 
 

6.2. РАДНО МЕСТО:  ПОСЛОВИ ПРИВРЕДЕ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА  

         ЗВАЊЕ: Саветник број службеника:_1__ 
 
         ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове везане за подстицање, унапређење 
и развој пољопривреде, задругарства, угоститељства,  занатства, туризма и 
трговине на подручју Градске општине;  спроводи пројекте у вези привредног 
развоја и развоја сеоског подручја;  
           Организује наступ привредника из области занатства, трговине, туризма 
и угоститељства на сајмовима, инвестиционим конференцијама и другим 
презентационо-маркетиншким манифестацијама; иницира пословно-едукативне 
семинаре за припаднике ових делатности у сарадњи са Привредним коморама и 
стручним консултатским удружењима; предузима активне мере на формирању 
оригиналног туристичког бренда Градске општине Палилула 

Прикупља и статистички обрађује податке за потребе: израде акционог 
плана, израде предлога програма развоја ГО Палилула, праћења равномерног 
локалног развоја;  

 Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
          УСЛОВИ:  Машински, Пољопривредни, Економски, Правни факултет, 
Електронски факултет, Факултет заштите животне средине,  односно стечено 
високо образовање из научне области друштвено –хуманистичких и техничко-
технолошких 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 
и најмање три године радног искуства у струци. 

6.3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 
РАВНОМЕРНОГ РАЗВОЈА СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА  ГО ПАЛИЛУЛА  
 
          ЗВАЊЕ: Mлађи саветник број службеника:_1__ 
 

ОПИС ПОСЛОВА:  Припрема предлог потребних финансијских средстава 
за потребе изградње, реконструкције, одржавања, заштите и коришћења, 
развоја и управљања некатегорисаним путевима.  

Континуирано прати одржавање система квалитета ИСО стандарда и 
периодично израђује и прати реализацију анкета о крајњем задовољству 
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корисника општине и анкете о задовољству запослених у Управи Градске 
општине Палилула. 

 Прати активности које омогућују свестран  развој села и боље и 
коришћење пољопривредног земљишта, прати  учествује у раду стручних 
комисија и обавља послове комуникације са удружењима грађана са територије 
општине Палилула у вези предлога за развој села, континуирано прати све 
промене на сеоском подручју од значаја за активности Одсека. 

Обавља и друге послове по налогу  шефа  Одсека и  начелника Управе. 
         УСЛОВИ: Економски факултет, факултет за услужни бизнис односно 
стечено високо образовање из научне области економских 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, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца  и  положен државни стручни испит. 
          6.4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ САРАДЊЕ СА УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ВЕЗИ 
ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ПАЛИЛУЛА  

  ЗВАЊЕ: Саветник                                   број службеника_1_ 

ОПИС ПОСЛОВА: Организује и координира извршавање послова из 
области социјалне заштите и сарадње са удружењима грађана, бизнис 
удружењима, кластер удружењима  на нивоу Градске општине. 

Припрема статистичке податке за потребе органа Градске општине у циљу 
евиденције ромске популације на територији општине. 

 Пружа подршку социјалном предузетништву, прати примену закона о 
родној равноправности, пружа подршку развоју рањивих група, врши послове 
праћења и анализа незапослености, послове сарадње са образовним 
установама, повезивање привредних субјеката и образовног система. 
  Oбавља и друге послове  по налогу шефа Одсека или начелника Управе 
градске општине. 

УСЛОВИ:  Филолошки   или  Филозофски факултет,  Правни, 
Економски факултет односно стечено високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких 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 и најмање три године радног 
искуства у струци. 

6.5. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ  ЕКОЛОГИЈЕ И ПОСЛОВИ  
ЗАШТИТЕ ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  

          ЗВАЊЕ: Млађи саветник број службеника:_1__ 
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ОПИС  ПОСЛОВА: Прати спровођење и контролише примену законски 
прописаних мера из области заштите животне средине на територији Градске 
општине у складу са програмом града и уз сарадњу са надлежним институцијама 
и органима. 

Сарађује са овлашћеним институцијама у вези  предузимања мера за 
контролу хигијенске исправности воде на сеоском подручју а које нису у систему 
јавног водо-снадбевања. 

Брине се исправности и наменској употреби средстава за гашење пожара 
и хидрантне мреже. 

Планира и координира послове заштите грађана и материјалних добара 
од елементарних и других непогода на подручју Градске општине (клизишта, 
поплаве и сл.).  

Обавља послове одбране у складу са Законом о одбрани. 
Врши превоз  моторним возилом по налогу председника и начелника 

Управе а ради обављања неодложних послова везаних за обављање послова 
свог радног места. 

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Управе. 
УСЛОВИ: Факултет  заштите  на  раду, Факултет  природног смера  

односно стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких 
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, завршен приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца  и  положен државни стручни 
испит. 
         6.6. РАДНО МЕСТО: ПРОЈЕКТНИ САРАДНИК  
 
        ЗВАЊЕ: Виши референт                              број службеника:  _1__                                       
        ОПИС ПОСЛОВА: Врши административне послове прикупљања 
статистичких података из разних докумената и прикупљања података од стране 
овлашћених институција за потребе реализације пројеката. Израђује пројектне 
презентације, табеларне приказе пројектних активности, сређује пројектну 
документацију, прати реализацију виљдљивости и одрживости пројектних 
активности. 

Припрема извештаје и анализе за потребе изградње, реконструкције, 
одржавања, заштите и коришћења, развоја и управљања некатегорисаним 
путевима.  
         Припрема извештаје и анализе за потребе одржавања  основних школа, 
дечијих вртића и задружних домова  на територији Градске општине у складу са 
законом и прописима Града. 
         Обавља и друге послове по налогу шефа одсека и Начелника Управе. 
         УСЛОВИ: Техничка школа, машинско-техничка школа, електро-техничка 
школа, гимназија, угоститељска школа, средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког усмерења стечено средње образовање у 
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четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци. 

III  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
   Стручна спрема је неопходан, посебан услов за извршавање послова на 
радном месту и утврђује се према врсти и сложености послова за свако радно 
место. 

Члан 24. 
      Положен државни стручни испит  је услов за обављање послова радних 
места предвиђених овим правилником, а лица без положеног стручног испита су 
дужна да исти положе у року од шест месеци, односно годину дана од дана 
ступања на рад. 

Члан 25. 
Под радним искуством у струци у смислу позитивно-правних прописа 

подразумева се радно искуство на пословима у оквиру захтеване врсте и степена 
стручне спреме, односно образовања које се захтева за радно место чије 
послове службеник обавља. 
       Звања која прате појединачна радна места одређују се у односу  на 
сложеност и одговорност одређеног радног места као и радно искуство 
извршиоца. 
 ПРИПРАВНИЦИ 

Члан 26.  
За обављање послова радних места  предвиђена је  могућност примања 

приправника. Приправници се примају на основу одлуке начелника Управе за 
оспособљавање за вршење одређених послова у својој струци.Приправником се 
сматра лице са средњом, вишом или високом школском спремом које није било у 
радном односу, као и лице са истим степеном стручне спреме које је провело на 
раду краће време од времена утврђеног за приправнички стаж. Приправнички 
стаж за приправнике са средњом стручном спремом траје 6 месеци, а за 
приправнике са вишом стручном спремом траје 9 месеци и за приправнике са 
високом стручном спремом траје годину дана. 
 
   СТРУЧНА ПРАКСА 

                                                          Члан 27.   
  Лице се може примити на стручно оспособљавање на основу уговора са 
Националном службом за запошљавање, о реализацији програма стручне праксе 
без заснивања радног односа у складу са законом, о чему одлуку доноси 
начелник Управе. 

                         Члан 28.                                                                                           
       За обављање послова одређеног радног места предвиђеног овим 
правилником, може се, у складу са законом, примити лице у својству волонтера, 
на стручно оспособљавање без заснивања радног односа, о чему одлуку доноси 
начелник Управе. 
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                        Члан 29. 
       У случају потребе, начелник може привремено одредити да послове из 
појединих унутрашњих организационих јединица врше запослена лица у другим 
организационим јединицама. 
       Начелник Управе може образовати посебне стручне групе за извршење 
одређених задатака. 
                                                           Члан 30. 
       Начелник Управе може да образује посебну радну групу за извршавање 
задатака који захтевају учешће запослених лица из различитих унутрашњих 
организационих јединица. 
        Решењем о образовању посебне радне групе одређује се њен састав, 
задаци, време за које се образује и други услови за њен рад. 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

                                                Члан 31. 

       Распоређивање запослених на радна места утврђена овим правилником 
извршиће начелник Управе у року од 30 дана по његовом ступању на снагу. 
    

        Члан 32. 
       О преузимању или  упућивању запосленог у други орган, као и свим 
правима из радног односа, одлучује начелник, у складу са прописима којима се 
уређују радни односи лица запослених у органима државне управе и локалне 
самоуправе.  
                                                         Члан 33. 
        Запослени је дужан да савесно и одговорно обавља послове радног места 
на које је распоређен, а у току рада, дужан је да се стручно усавршава и 
оспособљава ради што квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова. 

IV ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

                                                           Члан 34. 
  Овим правилником систематизовано је укупно 1. радно место службеника 
на положају, 36. извршилачка радна места и 6. радна места намештеника, са 
укупно 49. запослених (43 службеника и 6 намештеника). 

 Члан 35. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи: Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у управи  Градске општине 
Палилула под бројем 367/16-04 од 01.12.2016.године. 

 Члан 36. 
       Правилник ступа на снагу након усвајања Већа градске општине Палилула 
и након добијања сагласности од стране Градског већа града Ниша, следећег 
дана од дана објављивања на огласној табли Градске општине Палилула. 
        Број: 213-5/19-03 
     У Нишу, 03.04.2019.   година.                                                                                                                                                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
                 Александар Ждралe
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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                            
                    ГРАД НИШ 

             ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА 
        Управа Градске општине Палилула 

         Број: 99 /19-04 
    У Нишу, 05.04.2019. година. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни основ за доношење Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи градске општине Палилула садржан 
је у члану 59 став 1 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007, 83/14, 101/16 и 47/18) у члану 58 Закона о запосленима у 
аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'' број 21/2016, 113/17, 95/18,113/17 – др. Закон и 95/18 – др. Закон),  у 
члану 31 Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула 
("Службени лист града Ниша", број 18/18 и 118/18), а сходно члану 94 став 
1 тачка 6 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/2008, 
143/16 и 18/19) као и у члану 52 Статута градске општине Палилула 
("Службени лист града Ниша", број 114/17 – пречишћен текст) којима је 
одређен делокруг рада Управе градске општине Палилула и надлежност 
Већа Градске општине Палилула да усваја Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула. 

Одлуком о организацији Управе градске општине Палилула, 
дефинисан је делокруг рада Управе са јасно издвојеним областима за које 
су образовани посебни одсеци. 

У складу са делокругом рада, Управа градске општине Палилула: 
припрема нацрте прописа и других аката које доносе Скупштина и Веће 
градске општине; извршава одлуке и друге аката Скупштине, Председника и 
Већа градске општине; решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација 
у управним стварима из надлежности градске општине;обавља послове 
управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине градске општине у складу са одлуком Скупштине; извршава 
прописе Града чије је спровођење поверено градској општини; обавља 
стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник и Веће градске 
општине. 

Доношењем нове Одлуке о организацији Управе ГО Палилула, 
условљено је доношење овог Правилника о организацији и систематизацији 
радних места, како би се радна места усагласила са новоформираним 
одсецима.  
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        Предложеним Правилником, у делу који се односи на унутрашњу 
организацију предвиђено је пет одсека и то: 

1. Одсек за послове Председника, Већа и Скупштине општине; 
2.  Одсек за правне и заједничке послове; 
3. Одсек за финансије,  
4. Oдсек за имовинско-правне и комуналне послове; 
5. Одсек за привреду и локални развој. 
     Одсеци се образује да би вршио међусобно сродне послове који 

захтевају непосредну повезаност и организациону посебност и најмање 
петоро запослених. У оквиру одсека орбазована је група за намештенике. 

    У вези с тим су систематизована радна места са описом послова по 
одсецима. 
         Радом Управе руководи начелник кога поставља Веће градске 
општине на период од пет година, на основу јавног огласа, а радом одсека 
руководе шефови одсека. 
   

      Предложеним Правилником систематизовано је: 1. радно место 
службеника на положају, 36. извршилачких радних места  и 6. радних 
 места намештеника, са укупно 49. запослених (43 службеника и 6 
намештеника). 
 

        Предложени број радних места и извршилаца је утврђен у складу са 
Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору (''Сл.гласник РС'', број 68/15),  Одлуком о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 
2017.годину, Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
106/17).  

Предложени Правилник о организацији и систематизацији радних 
места у Управи градске општине Палилула, базиран је на начелу 
економичности и ефикасности обављања послова, усклађен је са описаним 
делокругом рада Управе и усаглашен је са свим важећим позитивно-правним 
прописима. 

За реализацију овог акта није предвиђено додатно издвајање из буџета 
Градске општине Палилула и неће бити нових пријема у радни однос у складу 
са позитвно-правним прописима. 

                                                                                       Начелник 
      Марија Брајдић, с.р. 
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